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BAZA LEGALĂ
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 3.666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor
studentului;
H.G. nr. 206/1995 privind organizarea si funcţionarea Academiei Naţionale de
Informaţii „Mihai Viteazul";
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr. 3.751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de
stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din
sistemul naţional de învăţământ superior;
Carta universitară a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul";
Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru reprezentanţii
studenţilor în Senat, Consiliul de administraţie, Consiliul Facultăţii, respectiv
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul";
Reglementări interne ale Serviciului Român de Informaţii.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Prezenta procedură reglementează procesul de desfăşurare on-line a

alegerilor reprezentanţilor studenţilor în forurile de conducere din Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul" pe perioada menţinerii măsurilor restrictive şi de distanţare
socială, precum și în alte situații excepționale evaluate și decise de conducerea ANIMV.
Art.2 (1) Alegerea reprezentanţilor studenţilor în forurile de conducere ale ANIMV Senat, Consiliul de Administraţie, Consiliul Facultăţii se face prin vot universal, direct şi
secret în sistem clasic pe bază de buletin de vot sau vot electronic.
(2) Studenţii desemnaţi sunt, de drept, reprezentaţii legitimi ai intereselor
studenţilor, la nivelul fiecărei comunităţi academice.
Art.3 La nivelul structurilor de conducere din ANIMV sunt aleşi următorii
reprezentanţi din partea studenţilor:
- Senatul Academiei: 3 studenţi;
- Consiliul de Administraţie: 1 student;
- Consiliul Facultăţii: 2 studenţi;
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Capitolul II
DESFĂŞURAREA ALEGERILOR REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR
Art. 4 (1) La nivelul ANIMV, Comisia electorală este formată din 3 membri, dintre
care unul este preşedinte. În plus, suportul logistic al Comisiei electorale este asigurat de
un secretar fără drept de vot.
(2) Componenţa Comisiei electorale este stabilită de către Biroul Electoral al
academiei şi se consemnează în Ordinul Zilnic pe Unitate (OZU).
(3) Din componenţa Comisiei fac parte 2 studenţi, câte unul pentru fiecare
facultate, desemnaţi fiecare de către decanul facultăţii la care aceştia sunt înmatriculaţi.
(4) Preşedintele Comisiei electorale coordonează întreaga activitate a acesteia.
Art. 5 Comisia stabileşte data alegerilor şi transmite spre postare anunţul către
studenţi pe canalele de comunicare electronică cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data
stabilită a alegerilor.
Art. 6 Studenţii îşi depun candidaturile cu maxim 4 zile lucrătoare înainte de data
stabilită a alegerilor.
Art. 7 Comisia validează candidaturile şi publică la avizierul electronic/ transmite pe
canalele de comunicare electronică lista candidaţilor cu max. 3 zile lucrătoare înainte de
data alegerilor.
Art. 8 (1) Eventualii candidaţi nevalidaţi vor depune contestaţiile cu maxim 2 zile
lucrătoare înainte de data alegerilor.
(2) Comisia soluţionează eventualele contestaţii depuse de candidaţii nevalidaţi cu
maxim 1 zi lucrătoare înainte de alegeri.
Art. 9 Alegerile se desfăşoară la data stabilită şi anunţată.
Art. 10 Comisia numără voturile şi întocmeşte procesul-verbal cu privire la
desfăşurarea şi rezultatele alegerilor. Rezultatele sunt transmise către studenţi în maxim 2
zile lucrătoare de la finalizarea procesului de vot.
Art. 11 Eventualele contestaţii privind modul de desfăşurare şi rezultatul alegerilor
se vor depune de către studenţi în max. 1 zi lucrătoare de la transmiterea rezultatelor
alegerilor către studenţi.
Art. 12 Comisia soluţionează eventualele contestaţii privind modul de desfăşurare
şi rezultatul alegerilor în termen de o zi de la primirea contestaţiilor.
Art. 13 Comisia electorală transmite către Biroul Electoral al Academiei rezultatul
alegerilor şi procesul-verbal în cel mult 3 zile de la data întocmirii acestuia.
Art. 14. Prezenta procedură înlocuieşte forma ediţiei 1, revizia 0 din 06.08.2021.
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