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I.

Forme de conducere studenţeşti

A. Reprezentanţii studenţilor in Consiliile Facultăţilor şi Senat
Principii
Art. 1. – Conform legii şi Cartei Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF)
Gr. T. Popa Iaşi, studenţii reprezintă minim 25% din numărul membrilor Consiliilor
Facultăţilor (C.F.) şi Senatului Universitar (S.U.).
Art. 2. – Reprezentanţii studenţilor in C.F. şi S.U. sunt aleşi anual, prin vot
universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii.
Art. 3. – Rolul reprezentanţilor studenţilor în C.F. şi S.U. este de a prezenta
forurilor de conducere ale Universităţii problemele şi propunerile studenţilor, având
obligaţia de a acţiona spre beneficiul studenţilor care i-au ales, şi nu în nume propriu,
motiv pentru care sunt consideraţi parteneri în procesul de educaţie desfăşurat în cadrul
acestei universităţi.
Art. 4. – Numărul reprezentanţilor studenţilor pe facultăţi în Senat este stabilit
prin carta UMF şi anume: 14 studenţi din care 8 Medicină, 2 Medicină Dentară, 2
Farmacie, 1 Bioinginerie Medicală, 1 student la studii de specializare.
Art. 5. – Studenţii aleşi reprezentanţi în C.F. şi S.U. trebuie validaţi de C.F.,
respectiv de S.U.
Art. 6. – (1) Durata mandatului studenţilor membri în C.F. şi în S.U. este de la
data validării lor până la viitoarea validare, adică un an calendaristic.
Metodologia de alegeri
Art. 7. – Alegerile pentru reprezentanţii studenţilor în C.F. şi în S.U. se
desfăşoară în primele 7 săptămâni de la începutul anului universitar.
Art. 8. – (1) Alegerile pentru reprezentanţii de serie şi a adjuncţilor acestora
sunt supervizate de către Comisia Electorală (C.E.). C.E. este formată din studenţii
reprezentanţi la momentul respectiv în C.F. şi din tutori (de serie pentru Facultatea de
Medicină şi de an pentru celelalte facultăţi).
(2) Alegerile pentru studenţii reprezentanţi în C.F. şi în S.U. sunt organizate
de către Comitetul Studenţesc de Organizare a Alegerilor (C.S.O.A.), organizat la nivelul
fiecărei facultăţi. C.S.O.A. este format din reprezentanţi din partea organizaţiei
studenţeşti recunoscută de către conducerea facultăţii şi aprobată de Senat (SSMI, SSSI,
SSFI, respectiv ASBI). Acestea au obligaţia de a fi imparţiale pe parcursul desfăşurării
alegerilor.
(3) Comitetul Studenţesc de Organizare a Alegerilor pentru Senatul
Universitar este alcătuit din C.S.O.A. de la nivelul fiecărei facultăţi.
(4) Fac parte de drept din C.E. şi din C.S.O.A. Prorectorul cu strategie
instituţională, evaluare academică şi relaţii cu organizaţiile studenţeşti, sindicale, ONGuri şi comunitatea locală şi un Prodecan din partea Facultăţii respective.
Art. 9. – (1) Alegerea reprezentanţilor de serie şi a adjuncţilor acestora (la
facultăţile care astfel de formaţiuni de studiu) se va desfăşura după următoarea
metodologie:
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(2) Alegerile se vor desfăşura în prezenţa C.E. formată din minim un student
reprezentant în C.F. şi tutorele de serie, de principiu la începutul unui curs, dupa un
calendar stabilit cu precizarea datei, orei si locului de desfasurare. Aceste informatii vor
fi aduse la cunostinta studentilor din seria de studiu respectiva.
(3) Reprezentantul profesional al fiecărei serii are obligaţia de a anunţa
alegerile cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data programată cel puţin pe grupul de
discuţii al seriei. În caz contrar, alegerile vor fi reprogramate la o dată care să respecte
condiţia mai sus menţionată.
(4) Pentru validare, este necesară prezenţa a 50% + 1 din studenţii seriei. În
caz contrar, alegerile se reprogramează într-una din următoarele 5 zile lucrătoare, dar cu
respectarea condiţiei de la paragraful (3).
(5) În cazul în care mai mult de 50% + 1 dintre studenţii prezenţi solicită
realizarea alegerilor prin vot închis, alegerile se vor realiza în acest mod.
(6) Studenţii au următoarele opţiuni la vot: pentru, împotrivă în cazul în care
este un singur candidat sau abţinere.
(7) Pentru alegerea reprezentantului profesional de serie şi al adjunctului
acestuia, nu contează punctajul sau media.
(8) Dintre studenţii propuşi pentru funcţiile de responsabil de serie şi adjunct
al responsabilului de serie, se aleg in fiecare funcţie studenţii care întrunesc 50% + 1 din
voturile celor prezenţi.
(9) Studenţii absenţi nu pot vota şi nu pot delega votul lor celor prezenţi.
(10) În cazul în care nici unul dintre candidaţii propuşi nu întruneşte 50% + 1
din voturile celor prezenţi, se realizează un al doilea tur de scrutin între primii 2 clasaţi.
(11) Dacă în urma acestui tur nici unul dintre candidaţi nu întruneşte 50% + 1
din voturile celor prezenţi, votul se poate relua imediat de încă două ori. Dacă nici în
acest caz, nici unul dintre candidaţi nu întruneşte 50% + 1 din voturile celor prezenţi sau
dacă nu este asigurată condiţia de cvorum (50% + 1 din numărul studenţilor seriei) la
începutul alegerilor, alegerile se vor reprograma la o dată ulterioară, dar nu mai devreme
de 3 zile lucrătoare şi nu mai târziu de 5 zile lucrătoare, dată la care condiţia de cvorum
nu mai trebuie îndeplinită. Reprezentantul profesional al seriei are obligaţia ca şi în acest
caz să respecte procedura de la art. 9, paragraful 3.
(12) La noua dată, sunt aleşi responsabili de serie şi adjuncţii acestora,
studenţii care întrunesc majoritatea simplă din numărul voturilor exprimate. În caz de
balotaj, se alege studentul cu punctajul mai mare în anul universitar precedent, sau, în
cazul studenţilor de anul I, studentul cu media cea mai mare la admitere.
(13) C.E. întocmeşte pentru fiecare tur de scrutin un proces verbal tip. La
finalul tuturor alegerilor, toate procesele verbale sunt predate la Decanatul Facultăţii.
(14) Fiecare reprezentant de serie nou ales are datoria ca în termen de 3 zile
lucrătoare să predea la Secretariatul anului său, datele de contact ale lui şi ale adjunctului
său.
(15) Reprezentanţii de serie, precum şi adjuncţii acestora, pot fi demişi la
cererea scrisă şi argumentată a ½ din membrii seriei sau dacă încalcă legile în vigoare,
prevederile Cartei şi ale regulamentelor universitare, urmând a se face noi alegeri în
termen de 10 zile calendaristice.
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Art. 10. – (1) Alegerea responsabililor de an (şi a adjuncţilor acestora pentru
Facultatea de Medicină) şi, implicit, a reprezentanţilor studenţilor în C.F. şi în S.U., se va
desfăşura după următoarea metodologie:
(2) În cazul Facultăţii de Medicină, alegerile se vor desfăşura după terminarea
alegerilor pentru responsabil de serie şi adjunct al responsabilului de serie, la toate seriile
din toţi anii de studiu.
(3) Alegerile sunt organizate de către C.S.O.A. care are următoarele atribuţii:
validează candidaturile studenţilor pe facultate, organizează scrutinul propriu-zis pentru
studenţi, numără şi centralizează voturile valide, întocmeşte proces-verbal cu rezultatele
scrutinului studenţesc şi înaintează rezultatele alegerilor C.F., respectiv S.U. în funcţie
pentru validarea acestora. Componenţa C.S.O.A. trebuie să fie anunţată cu minim 10 zile
lucrătoare înainte de data alegerilor.
(4) Alegerile vor avea loc la o dată şi într-o locaţie stabilite de comun acord cu
Decanatul Facultăţii şi anunţate public cu minim 10 zile lucrătoare anterior.
(5) Poate candida orice student, care îndeplineşte următoarele criterii: să facă
parte din anul de studiu la care candidează, să fie integralist, sa se fi situat în clasamentul
de pe anul universitar precedent între primii 30% dintre studenţi sau a obţinut minim
media 9 la examenul de admitere în cazul anului I. De asemenea, pentru Facultatea de
Medicină, pot candida pentru funcţiile de responsabil de an sau adjunct de responsabil de
an doar studenţii care au fost aleşi în anul universitar curent în funcţiile de responsabil de
serie sau adjunct al responsabilului de serie.
(6) Un student nu poate candida pentru responsabil de an şi, concomitent,
pentru adjunct al responsabilului de an. De asemenea, studentul care candidează nu poate
să facă parte din C.S.O.A., dar are dreptul de a delega un coleg observator în C.S.O.A.
Candidaţii nu au dreptul de a fi prezenţi în sala de vot, pe parcursul desfăşurării
alegerilor, cu excepţia momentului exercitării propriului drept de vot.
(7) Candidaţii trebuie să depună la membrii C.S.O.A. o adeverinţă de la
Secretariatul Facultăţii prin care demonstrează validitatea candidaturii (art. 10, paragraful
5) cu maxim 6 zile lucrătoare înainte de data alegerilor. Candidaturile pentru fiecare
funcţie, pe fiecare an de studiu, vor fi făcute publice şi afişate la loc vizibil cu minim 5
zile lucrătoare înainte de data scrutinului.
(8) Candidaţii au dreptul să se prezinte în faţa colegilor de an, după terminarea
termenului-limită de depunere a candidaturilor, dar până cu o zi înainte de scrutin,
inclusiv. În cazul în care un candidat realizează o campanie electorală abuzivă sau
denigratorie sau o continuă şi în ziua scrutinului, C.S.O.A. are dreptul de a îi anula
candidatura.
(9) Votul este secret, iar pe buletinele de vot vor fi următoarele opţiuni:
numele candidaţilor (adică vot pentru), împotrivă (în cazul în care este un singur
candidat) sau abţinere.
(10) Pentru validarea scrutinului, trebuie să voteze minim 50% + 1 dintre
studenţii anului respectiv. Dacă nici unul dintre candidaţi nu întruneşte 50% + 1 din
voturile exprimate sau dacă nu este asigurată condiţia de cvorum (50% + 1 din numărul
studenţilor anului respectiv), alegerile se vor reprograma la o dată ulterioară, dar nu mai
devreme de 3 zile lucrătoare şi nu mai târziu de 5 zile lucră toare, dată la care condiţia de
cvorum nu mai trebuie îndeplinită. De asemenea, dacă nici unul dintre candidaţi nu
întruneşte 50% + 1 din voturile exprimate în primul tur de scrutin, vor merge în turul doi
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doar primii doi clasaţi ca număr de voturi. Noua dată şi locaţie a alegerilor pentru al
doilea tur de scrutin vor fi anunţate cu minim 3 zile lucrătoare.
(11) La noua dată, sunt aleşi responsabilii de an (şi adjuncţii acestora pentru
Facultatea de Medicină), studenţii care întrunesc majoritatea simplă din numărul voturilor
exprimate. În caz de balotaj, votul va fi reluat în termen de 5 zile lucrătoare, urmând a fi
ales/aleşi studentul/studenţii care întrunesc majoritatea simplă din numărul voturilor
exprimate.
(12) C.S.O.A. întocmeşte pentru fiecare tur de scrutin un proces verbal.
Rezultatele pentru fiecare tur de scrutin trebuie afişate la maximum o zi după data
alegerilor. La finalul tuturor alegerilor, toate procesele verbale sunt predate la Decanatul
Facultăţii precum şi la Rectorat.
(12) Reprezentanţii de an (şi a adjuncţilor acestora pentru Facultatea de
Medicină) pot fi demişi la cererea scrisă şi argumentată a cel puţin ½ din membrii anului
sau dacă încalcă legile în vigoare, prevederile Cartei şi ale regulamentelor universitare,
urmând a se face noi alegeri în termen de 10 zile calendaristice.
(13) În cazul în care un student reprezentant îşi prezintă demisia pe parcursul
mandatului, noi alegeri pentru funcţia respectivă vor fi făcute în termen de 10 zile
calendaristice.
(14) Metodologia exactă de alegeri a reprezentanţilor studenţilor în C.F.,
respectiv S.U. va fi stabilită şi aprobată cu minim 14 zile înainte de desfăşurarea
alegerilor.
Art. 11. – Dintre toţi responsabilii de an (şi adjuncţii lor pentru Facultatea de
Medicină) se aleg prin vot secret reprezentantul studenţilor în Biroul Consiliului şi
reprezentanţii studenţilor în C.F. (dacă nu sunt de drept toţi). Aceste alegeri se desfăşoară
în prezenţa Decanului / unui Prodecan şi a Secretarului Şef pe Facultate.
Art. 12. – (1) În S.U., vor avea drept de vot, după validare, următorii 14
studenţi:
(2) Din partea Facultăţii de Medicină – fiecare reprezentant de an (adică 6
studenţi) precum şi 2 studenţi, din ani diferiţi de studiu, care au obţinut cel mai mare
procentaj la primul tur de scrutin validat. În caz de balotaj, va merge în S.U.
studentul/studenţii din anul/anii mai mare de studiu.
(3) Din partea Facultăţii de Medicină Dentară – 2 studenţi, din ani diferiţi de
studiu, care au obţinut cel mai mare procentaj la primul tur de scrutin validat. În caz de
balotaj, va merge în S.U. studentul/studenţii din anul/anii mai mare de studiu.
(4) Din partea Facultăţii de Farmacie – 2 studenţi, din ani diferiţi de studiu,
care au obţinut cel mai mare procentaj la primul tur de scrutin validat. În caz de balotaj,
va merge în S.U. studentul/studenţii din anul/anii mai mare de studiu.
(5) Din partea Facultăţii de Bioinginerie Medicală – 1 student care a obţinut
cel mai mare procentaj la primul tur de scrutin validat. În caz de balotaj, va merge în S.U.
studentul din anul mai mare de studiu.
Art. 13. – Studenţii reprezentanţi în C.F., S.U., Birourile Consiliilor (B.C.) şi
Consiliul de Administraţie (C.A.) au dreptul de a face parte din Comisiile Senatului,
Consiliilor şi a altor Comisii universitare.
Art. 14. – Studenţii reprezentanţi în C.F., S.U., B.C. şi C.A. trebuie să fie
consultaţi în fiecare problemă sau decizie care priveşte studenţii, fie aceasta de ordin
didactic, administrativ, social sau de altă natură.
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Art. 15. – Studenţii reprezentanţi în C.F., S.U., B.C. şi C.A. au dreptul de a
avea acces la toate informaţiile care îi privesc pe studenţi.
Art. 16. – Studenţii reprezentanţi în C.F., S.U., B.C. şi C.A. au dreptul de a
reface fără plată stagiile/lucrările practice la care au absentat ca urmare a participării la
şedinţele de C.F., S.U., B.C. sau C.A.
Art. 17. – Studenţii reprezentanţi în C.F., S.U., B.C. şi C.A. au dreptul să
prezinte C.F., S.U., B.C. şi C.A. toate problemele sau propunerile studenţilor care i-au
ales, fără ca aceasta să aibă repercusiuni asupra activităţilor lor profesionale.
Art. 18. – Studenţii reprezentanţi în C.F., S.U., B.C. şi C.A. au obligaţia de a
participa la toate şedinţele de C.F., S.U., B.C. şi C.A., după cum au fost aleşi. Absenţele
vor fi motivate de catre Decan, pe baza unei cereri motivate din partea studentului
(pentru C.F. şi B.C.) şi Rectorat (pentru S.U. şi C.A.). Perioada de sesiune nu este o
motivaţie pentru absenteism, ci doar susţinerea unui examen în timpul unei şedinţe.
Art. 19. – Studenţii reprezentanţi în C.F., S.U., B.C. şi C.A. au obligaţia de a
duce la îndeplinire toate sarcinile care le revin ca urmare a funcţiilor în care au fost aleşi.
Art. 20. – Studenţii reprezentanţi în C.F., S.U., B.C. şi C.A. au obligaţia de a
informa pe studenţii care i-au ales despre conţinutul şedinţelor la care participă şi de a se
consulta cu aceştia în luarea deciziilor care îi privesc.
B. Organizaţiile studenţeşti
Art. 21. – Conform legii, studenţii au dreptul să se asocieze în organizaţii
studenţeşti, care sunt organizaţii non-guvernamentale, non-profit.
Art. 22. – Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cadrul şi/sau sub egida
Universităţii, a avea sediul în spaţiul Universităţii şi a antrena studenţii Universităţii în
activităţile sale, orice organizaţie studenţească nou-înfiinţată trebuie să fie recunoscută de
către UMF, prin decizie de S.U. Pentru a putea fi recunoscută de S.U., orice nouă
organizaţie trebuie să facă dovada validităţii actelor sale (statut, hotărâre de înfiinţare,
ştampilă, conducere legală), să dovedească corectitudine în procesul de recrutare de
membri şi de alegere, să prezinte activităţile sale, statutul său să nu încalce Carta şi
normele universitare, să nu aibă abateri de ordin etic sau conflicte cu alte organizaţii
studenţeşti recunoscute de Universitate.
Art. 23. – Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI), Societatea
Studenţilor Stomatologi Iaşi (SSSI), Societatea Studenţilor Farmacişti Iaşi (SSFI) şi
Asociaţia Studenţilor Bioingineri Iaşi (ASBI) sunt recunoscute de la înfiinţare de către
UMF, prin carta UMF. Aceste organizaţii sunt singurele care pot activa ca sindicate
studenţeşti.
Art. 24. – Preşedinţii organizaţiilor studenţeşti recunoscute pot participa cu
statut de invitat în C.F., S.U., B.C. şi C.A. pentru a susţine o cauză care îi priveşte pe
studenţii facultăţii pe care o reprezintă şi pot fi consultaţi în diferite probleme studenţeşti.
Art. 25. – Organizaţiile studenţeşti recunoscute (SSMI, SSSI, SSFI şi ASBI)
deleagă reprezentanţi în Biroul Executiv de Cazare, în Comisia de Burse a Universităţii,
se ocupă de repartizarea biletelor de tabără şi organizează anual Balul Bobocilor,
concursul „Miss UMF”, Campionatele sportive pe Universitate şi Congresele ştiinţifice
studenţeşti.
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Art. 26. – Organizaţiile studenţeşti recunoscute au dreptul şi trebuie să
primească sprijin financiar şi profesional din partea Universităţii şi au dreptul de a se
folosi de facilităţile Universităţii, fără plată, pentru derularea proiectelor lor.
C. Comitetele de cămin
Art. 27. – Studenţii aleşi în Comitetele de cămin au dreptul de a prezenta
forurilor de conducere problemele studenţilor căminizaţi, colaborând pentru aceasta cu
studenţii reprezentanţi în C.F. şi S.U. şi cu organizaţiile studenţeşti recunoscute de către
UMF.
Art. 28. – Studenţii aleşi în Comitetele de cămin au dreptul să fie consultaţi în
luarea deciziilor care privesc căminele şi studenţii căminizaţi.
Art. 29. – Comitetele de cămin îşi desfăşoară activitatea conform
Regulamentului de cămin şi a Regulamentului de cazare.

II.

Activităţi extracurriculare

Art. 30. – Studenţii care absentează la cursuri şi laboratoare practice întrucât
sunt angrenaţi în una sau mai multe activităţi extracurriculare care au rolul de a
reprezenta studenţii din cadrul facultăţii/universităţii sau studenţii la nivel naţional în
diverse federaţii sau alianţe studenţeşti au dreptul să refacă fără plată stagiile/lucrările
practice la care absentează şi de a susţine examene, fără plată, în afara sesiunii, dacă
examenele în sesiune se suprapun cu aceste activităţi de reprezentare.
A. Activităţi sportive
Art. 31. – (1) Este încurajată practicarea de activităţi sportive de către
studenţii UMF, atâta timp cât aceasta nu interferă cu orarul şi/sau cu pregătirea
profesională.
(2) Este încurajată desfăşurarea de competiţii sportive în cadrul UMF,
organizate de către Catedra de Educaţie Fizică şi/sau organizaţiile studenţeşti recunoscute
de către UMF, studenţilor care participă la aceste competiţii echivalându-se ore de
Educaţie Fizică.
(3) Studenţii care reprezintă UMF la competiţii oficiale interuniversitare au
dreptul să refacă fără plată stagiile/lucrările practice la care au absentat ca urmare a
participării la aceste competiţii.
(4) Studenţii care practică un sport de performanţă şi au o dovadă în acest sens
au dreptul de a li se echivala orele de Educaţie Fizică, de a reface fără plată
stagiile/lucrările practice la care absentează ca urmare a participării la competiţii sportive
oficiale şi de a susţine examene, fără plată, în afara sesiunii, dacă examenele în sesiune se
suprapun competiţiilor sportive.
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(5) Studenţii UMF au dreptul de a beneficia la preţ redus de facilităţile
sportive puse la dispoziţie de către Universitate.
B. Activităţi culturale
Art. 32. – (1) Este încurajată desfăşurarea de activităţi culturale în cadrul
Universităţii, acestea cuprinzând coruri, formaţii artistice şi de divertisment, ansambluri
de dans, orchestre, expoziţii şi altele.
(2) Studenţii care fac parte din diferite formaţiuni culturale ale Casei de
Cultură a Studenţilor sau a altor instituţii de profil, au dreptul de a reface fără plată
stagiile/lucrările practice la care au absentat ca urmare a participării la festivaluri sau alte
manifestări culturale şi de a susţine examene, fără plată, în afara sesiunii, dacă acestea
coincid în sesiune cu participarea la astfel de manifestări.
(3) Studenţii care fac parte din formaţii culturale din cadrul UMF şi care
reprezintă Universitatea la diferite manifestări culturale interuniversitare au dreptul să
refacă fără plată stagiile/lucrările practice la care au absentat ca urmare a participării la
aceste manifestări.
C. Activităţi ştiinţifice
Art. 33. – (1) Este încurajată cercetarea ştiinţifică studenţească. Astfel,
studenţii au dreptul să participe la cercurile ştiinţifice ale disciplinelor şi să solicite
ajutorul cadrelor didactice pentru realizarea de lucrări ştiinţifice.
(2) Activitatea ştiinţifică a studenţilor este un criteriu important în obţinerea
burselor de performanţă, a burselor Erasmus, a locurilor în taberele pentru studenţi.
(3) Este încurajată şi sprijinită organizarea sub egida Universităţii a
congreselor ştiinţifice studenţeşti, a sesiunilor de comunicări ştiinţifice, a serilor clinice
etc.
(4) Furtul intelectual, plagiatul în lucrările ştiinţifice studenţeşti dovedit este
aspru sancţionat de către Universitate.

III.

Probleme sociale studenţeşti

Art. 34. – (1) Problemele sociale studenţeşti reprezintă o prioritate pentru
UMF, care depune eforturi pentru a asigura cele mai bune condiţii posibile de cazare,
masă şi studiu studenţilor UMF.
(2) În soluţionarea problemelor de ordin social, conducerea UMF colaborează
cu reprezentanţii studenţilor în C.F. şi S.U., cu organizaţiile studenţeşti recunoscute şi cu
comitetele de cămin alese.
Art. 35. – Regulamentul de Cămin este ataşat Regulamentului pentru
Probleme Studenţeşti.
Art. 36. – Regulamentul de Cazare este ataşat Regulamentului pentru
Probleme Studenţeşti.
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Regulament pentru Probleme Studenţeşti

Art. 37. – Regulamentul de Burse este ataşat Regulamentului pentru Probleme
Studenţeşti.

IV.

Dispoziţii finale

Art. 38. – Prezentul regulament intră în aplicare după 30 de zile calendaristice
de la data aprobării în Senatul Universitar.
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