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Reguli de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcțiile vacante de 

membri studenți  în Consiliul Facultății de Științe Economice 

 
I. Baza legală: 

-Regulamentul de organizare și desfășurare a alegerilor și concursurilor pentru structurile și 

funcțiile de conducere la Universitatea din Oradea, aprobat prin HS nr. 5/26.03.2012, Anexa 1 

- Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților Universității din Oradea aprobat 

prin HS nr. 10/18.06.2012 

- Carta Universității din Oradea 

 

II. Reguli 

1. Organizarea alegerilor parțiale pentru funcțiile vacante  de membri–studenți în 

Consiliul Facultății revine în sarcina reprezentanților studenților în structura 

menționată și a comisiei de alegeri; 

2. Comisia de alegeri este formată din studenții membri ai Consiliului FSE, câte un 

membru al Asociațiilor studențești de la nivel de facultate: ASEO / AIESEC și, 

eventual, pentru a avea un număr impar de membri, un student membru al unei comisii 

a Consiliului Facultății de Științe Economice, desemnat de către studenții FSE membri 

în comisii ale Consiliului FSE; 

3. Componența Comisiei de alegeri este avizată de Decanul Facultății de Științe 

Economice, care verifică îndeplinirea condițiilor pentru calitatea de membru și 

desemnează un prodecan care va participa la adunările Comisiei de alegeri fără drept 

de vot. La prima sa întrunire, după avizare, membrii Comisiei de alegeri aleg 

președintele aceasteia prin vot secret, cu majoritatea membrilor Comisiei; 

4. Pentru a fi ales în Consiliul FSE, studentul trebuie să depună la Secretariatul 

Decanatului Facultății de Științe Economice un dosar de candidatură, care să cuprindă: 

CV-ul, scrisoarea de intenție și eventual documente ce dovedesc merite 

profesionale/activități extracurriculare etc.;  

5. Candidaturile pentru calitatea de reprezentant al studenților pentru anul I, respectiv 

anul III, se depun cu respectarea precizărilor și datelor limită din Calendarul de 

desfăşurare a alegerilor parţiale pentru funcţiile vacante de membri studenți în 

Consiliul Facultăţii de Științe Economice;  

6. Este interzisă anticampania. Prin "anticampanie" se înțelege orice informatie furnizată 

de către un candidat, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, care depășește 
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sfera propriei persoane și vizează unul sau mai mulți candidați, indiferent dacă sunt 

sau nu contracandidați pentru aceeași funcție;  

7. Este interzisă amplasarea de afișe, fotografii sau alte mijloace grafice pe geamurile și 

pe ușile/în interiorul sălilor din cadrul Facultății de Științe Economice. Dacă se 

dorește, acestea se pot amplasa pe panourile de informare poziționate în holul 

Facultății de Științe Economice. Nerespectarea interdicțiilor menționate anterior de 

către un candidat atrage după sine descalificarea acestuia; 

8. Asociațiile studențești de la nivelul Facultății de Științe Economice trebuie să respecte 

principiului nediscriminării, să aibă o atitudine nepărtinitoare față de candidați, să nu 

promoveze un candidat în detrimentul altuia, să reprezinte în fapt interesele studenților 

FSE privind procesul de educație, condițiile de studii și condițiile sociale, așa cum este 

menționat în Carta Universității din Oradea. Se va avea în vedere că alegerile sunt 

organizate pentru membri reprezentanți ai studenților FSE în Consiliul Facultății, și nu 

pentru reprezentanți ai uneia sau alteia dintre organizațiile studențești; 

9. Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în cadrul procesului electoral sau care 

constată neregularități ale acesteia vor sesiza în scris Comisiei de Alegeri în termen de 

cel mult 2 zile de la data constatării aspectelor ce formează obiectul sesizării, dar nu 

mai tarziu de o zi de la încheierea procesului de votare. Comisia de alegeri are 

obligația de a se pronunța în termen de cel mult 2 zile de la data la care i s-a adus la 

cunoștință vătămarea; 

10. Procedurile și rezultatul alegerilor se consemnează de către Comisia de Alegeri într-un 

proces verbal ce urmează a fi prezentat Consilului FSE în vederea validării alegerilor. 

 

 

Aprobat de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice în data de 16.10.2018. 

  


