REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
a alegerilor comitetelor studenţesti de cămin în
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. Căminele studențești sunt unități aflate în proprietatea, administrarea sau folosința
Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, care asigură condiții de viață și studiu pentru studenți.
Art.2. Pentru o mai bună colaborare între studenți și administrația căminelor, conducerea
facultăților și conducerea Universității, studenții căminiști își vor alege Comitetul de cămin al
studenților. Acest comitet, împreună cu administratorul căminului, va gestiona activitatea din
căminul studențesc, având și rolul de a reprezenta interesele studenților cazați în căminul respectiv
în raport cu personalul angajat al Direcției Social Administrative.
Art.3. Comitetul de Cămin va cuprinde câte un șef de cămin, câte 1 responsabil de palier pentru
fiecare dintre palierele căminului.
Art.4. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească studenții - candidați la funcția de șef de
cămin/șefi de palier:
a) Să aibă calitatea de studenți ULBS, în ciclul de licență anii II-VI sau la studii de master;
b) Să aibă rezultate academice pentru anul anterior de studiu peste 8,00 și fac dovada probității
morale;
c) Să locuiască în cămin și să aibă avizul BCF;
d) Să aibă recomandarea și avizul administratorului căminului.
Art.5. Nu pot candida:
a) studenţii care au avut abateri disciplinare în cămin sau facultate;
b) studenții care nu au respectat regulamentul privind cazarea în căminele studențești;
Art.6. Funcția de șef de cămin/șef de palier încetează:
a)
b)
c)
d)
e)

la expirarea mandatului;
prin demisie sau demitere (la decizia studenților căminiști);
prin pierderea calității de student;
ca urmare a sancțiunii disciplinare;
în situația imposibilății de exercitare a funcției (stagii mai mari de 2 luni în străinatate,
concedii medicale prelungite, etc);
f) prin transfer în alt cămin studențesc ULBS.
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Art.6.1. Procedura de demitere a Comitetului de cămin (Șef de cămin/ șef de palier)
1. Membrii comitetului de cămin pot fi revocați înainte de termen, la inițiativa
Administratorului de Cămin, sau printr-o petiție semnată de o treime dintre studenții
căminiști.
2. Revocarea se poate dispune și în cazul în care un membru al comitetului de cămin își
depășeste atribuțiile din prezentul regulament.
3. Decizia de revocare se ia cu exprimarea acordului prin semnătură (petiție) a minim două
treimi a studenților căminiști.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ALEGERILOR
Art.7. Comitetul de cămin se va alege la începutul fiecărui an universitar, prin vot direct și secret
de către studenții cazați în camin. Procedura de alegere se desfășoară cel târziu până la mijlocul
lunii noiembrie a anului universitar în curs.
Art.8. Alegerile şefilor de cămine/șefi de palier sunt organizate şi validate de către o comisie
denumită BEC, formată din 3 membri:
1 reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii;
2-3 studenţi membrii consiliilor facultăţilor sau șef de cămin/ șef de palier din mandatul
anterior și care în prezent nu și-a depus candidatura pentru un nou mandat.
(îndeplinindu-se condiţia ca organizatorii să nu fie cazaţi în căminul pentru care se fac alegerile)
-

Art.9. Data alegerilor, condițiile de eligibilitate ale candidaților, se vor anunța cu cel puțin o
săptămână înainte de desfășurare, informațiile vor fi afișate la cămine, pe site-ul dga.ulbsibiu.ro
sau/și rețelele de socializare specifice căminelor studențești.
Art.10. Candidaţii pentru funcţia de șef de cămin sau/și șef de palier vor depune în termen de
maxim o săptămână de la data anunțului alegerilor un dosar care să cuprindă următoarele:
•
•
•
•
•

CV;
Adeverință de la facultate cu media ponderată;
Scrisoare de intenție;
Avizul BCF;
Avizul și recomandarea administratorului de cămin.

Art.11. Dosarul de candidatură se înregistrează la Registratura DGA, conform calendarului
alegerilor comitetelor studențești, în intervalul orar 9:00-15:00.
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Art.12. BEC analizează fiecare dosar și validează candidatul/candidații. În urma acestei analize se
comunică rezultatele.
Art.13. Rezultatele se publică pe site-ul dga.ulbsibiu.ro și la avizierele căminelor.
Art.14. Contestaţiile se primesc la Registratura DGA în termen de 24 de ore de la data afişării
rezultatelor. BEC are sarcina soluţionării lor și comunicării deciziilor finale în termen de 48 ore.
Art.15. În cazul în care pentru o funcţie în Comitetul Studenţesc de Cămin există un singur
candidat, alegerile se organizează sub forma de vot (pentru, împotrivă sau abținere), iar candidatul
va fi validat doar dacă obține majoritatea simplă din voturile exprimate.
Art.16. În cazul în care nu există nici o candidatură pentru funcția de șef de cămin se reia procedura
o singură dată.

CAPITOLUL III DESFĂȘURAREA ALEGERILOR
Art.17. Toți studenții căminiști au calitatea de studenți cu drept de vot.
Art.18. Alegerea șefului de cămin/șefi de palier și validarea lor are loc astfel:
a) Buletinele de vot vor fi ștampilate de către Comisia pentru alegeri BEC, utilizându-se ștampila
DGA. Fiecare student ULBS care locuiește în cămin își va exercita dreptul de vot în ziua
stabilită, între orele 18:00-21:00, în fața Comisiei pentru alegeri, în locația hotărâtă. Pentru a
vota, fiecare student trebuie să prezinte buletinul sau legitimația de student.
Votanții vor primi un buletin de vot cu candidații la funcția de șef de cămin și un buletin cu
candidații la funcția de șef palier. Buletinele de vot se introduc într-o urnă sigilată și ștampilată.
Alegerile vor fi supravegheate de către BEC.
b) Validarea alegerilor
Alegerile sunt valabile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
• Alegerile au respectat prezentul regulament;
• Unul din candidați a obținut cel puțin jumătate plus unu din numărul de voturi valid
exprimate;
• Dupa numărare s-a întocmit Procesul verbal semnat de către toți membrii comisiei;
• Nu există contestații întemeiate.
CAPITOLUL IV DISPOZIŢII REFERITOARE LA VALIDAREA CANDIDAŢILOR
Art.19. Rezultatele alegerilor sunt validate de către membrii BEC.
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CAPITOLUL V ATRIBUŢIILE COMITETULUI STUDENŢESC DE CĂMIN
Art.20. Comitetului de cămin îi revin următoarele atribuții:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

să locuiască pe durata îndeplinirii atribuțiilor sale în căminul pe care îl reprezintă;
să reprezintă studenții din cămin în relația cu ULBS;
să coordoneze activitățile de informare a studenților la solicitarea ULBS;
să asigure cunoaşterea şi respectarea regulamentului privind cazarea în căminele
studențești ale ULBS - capitolul IV;
să acţioneze pentru asigurarea liniştii, păstrarea curăţeniei în cămin, respectarea cerinţelor
privind prevenirea incendiilor;
să se implice în campanii de motivarea studenţii în vederea îmbunătăţirii şi menţinerii
calităţii vieţii în căminele studenţeşti;
să organizeze vizite împreună cu administratorul căminului în camerele studenților în
vederea respectării contractului de cazare, doar în prezența studenților cazați în camerele
respective;
să organizeze semestrial ședințe/ întâlniri cu studenții din cămin;
să medieze în limitele colegialităţii şi bunei convieţuiri conflictele care pot apărea între
studenţii cazaţi în cămin;
să coopereze cu organele de ordine publică în cazul unor acte de violenţă sau de distrugeri;
să analizeze abaterile studenţilor şi să propună sancţiuni conform regulamentului de ordine
interioară. Sancțiunile propuse vor fi înaintate de către şeful de cămin Directorului General
Administrativ Adjunct, care le va analiza împreuna cu administratorul de cămin și
comitetul de cămin și vor decide sancțiunile;
fiecare membru al comitetului studenţesc de cămin trebuie să urmărească respectarea
integrală a prevederilor regulamentului de cazare;

m) să organizeze/colaboreze la organizarea de activități cultural-educative în colaborare cu
DGA și Administratorul căminului (Haloween party, Crăciun, 8 Martie, Sărbători Pascale,
Garden Party etc) ;
n) să se implice în identificare de soluții pentru optimizarea condițiilor de cămin.

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE
Art.21. Prezentul regulament a fost elaborat având la bază Regulamentul privind cazarea în
căminele studențești, aprobat în Senatul Universității “Lucian Blaga” Sibiu, din 26.01.2017
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Calendar Alegeri

22.10-26.10 – Depunerea dosarelor de candidatură la Registratura DGA, în intervalul orar 9:0015:00.
29.10. – Afișarea listei de candidați validați
30.10-31.10 – Depunerea contestațiilor
01.11 – Rezolvarea contestațiilor
02.11 – Afișarea listei de candidați în urma soluționării contestațiilor
06.11 – Alegeri Comitetului de cămin (Căminele 1, 2, 3, TEOLOGIE)
07.11 - Alegeri Comitetului de cămin (Căminele 4, 5, 7)
09.11 - Afișarea Rezultatelor finale
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