REGULAMENT
de desfăşurare al Congresului al V-lea al F.N.S. Alma Mater
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1. În conformitate cu art. IV.3 şi cu art. IV.7.e din Statut, C.N.C. Alma Mater din 23
martie 2013 a convocat în perioada 10 - 11 mai 2013 Congresul al V-lea al F.N.S. Alma
Mater, la propunerea Biroului Executiv al Federaţiei.
Art.2. Participă la acest Congres delegaţii desemnaţi de către sindicatele afiliate la
F.N.S. Alma Mater, membri şi invitaţi.
Art.3. Conform art. IV.3 din Statut, numărul mandatelor este atribuit astfel:
- un mandat, respectiv un vot, la 100 de membri cotizanţi;
- pentru ultima fracţiune de cel puţin 50 de membri cotizanţi se acordă un mandat;
- pentru ultima fracţiune mai mică de 50 de membri cotizanţi nu se acordă un mandat;
- membrii Biroului Executiv în funcţie au câte un mandat.
Art.4. Numărul de mandate, respectiv de voturi, se stabileşte conform art. IV.3 din
Statut, luându-se ca referinţă media de membri plătitori pe perioada scursă de la ultimul
Congres, respectiv aprilie 2009 - martie 2013. Pentru organizaţiile sindicale afiliate în
intervalul aprilie 2009 - martie 2013, medierea se face pentru perioada de plată a
cotizaţiei către F.N.S. Alma Mater.
Art.5. Termenul limită până la care sindicatele pot achita obligaţiile financiare faţă de
Federaţie, astfel încât delegaţii lor să-şi poată exercita dreptul de vot în Congres, este
15 aprilie 2013 - data înregistrării în evidenţele financiare ale Federaţiei.
Art.6. (1) Preşedintele unui sindicat este împuternicit de drept să-l reprezinte, iar dacă
lipseşte poate împuternici în scris un alt membru al sindicatului respectiv.
(2) Un sindicat care nu are niciun delegat propriu la Congres poate împuternici în scris
un singur delegat al altui sindicat să-l reprezinte şi să voteze în numele său, în funcţie
de numărul de mandate, respectiv de voturi, la care are dreptul.
(3) Împuternicirile sunt prezentate Secretarului General, în vederea înregistrării, la
începutul lucrărilor Congresului.
(4) Comisia de redactare a procesului verbal consemnează în scris, în procesul verbal
al Congresului, cazurile de împuternicire înregistrate de Secretarul General şi
informează comisia electorală.
(5) Congresul este statutar în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul mandatelor
delegaţilor prezenţi. Statutaritatea se determină înainte de aprobarea ordinei de zi, în
funcţie de numărul mandatelor prezente şi a împuternicirilor înregistrate de Secretarul
General.
(6) Mandatele care revin unei organizaţii sindicale, de drept sau prin împuternicire, se
distribuie preşedintelui/împuternicitului organizaţiei sindicale respective, înaintea
exercitării votului.
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(7) Evaluarea votului se face astfel:
- votul deschis, prin cumularea numărului de mandate exprimate de
preşedinte/împuternicit în numele organizaţiei sindicale pe care o reprezintă;
- votul secret, prin numărarea buletinelor de vot introduse în urnă de
preşedinte/împuternicit/delegat al organizaţiei sindicale.
(8) Sindicatele absente sau cele ale căror reprezentanţi părăsesc lucrările dezbaterilor
Congresului în cursul acestora, nu au dreptul de a contesta hotărârile Congresului.

Capitolul II. Comisiile Congresului
Art. 7. Congresul alege Comisia electorală prin vot deschis. Aceasta numără şi
validează voturile delegaţilor. Comisia este formată din 7 persoane, din centre
universitare diferite, persoane care nu candidează în Congres la funcţii de conducere.
Comisia este condusă de decanul de vârstă al Congresului.
Art. 8. Congresul alege prin vot deschis Comisia de redactare a procesului verbal,
formată din trei delegaţi care nu candidează în Congres la funcţii de conducere.

Capitolul III. Programul Congresului
Art.9. (1) Programul Congresului a fost propus de către BEx şi a fost aprobat de C.N.C.
Alma Mater din data de 23 martie 2013.
(2) Materialele înscrise şi numărul de mandate, respectiv de voturi, de care dispune
fiecare sindicat este postat pe www.almamater.ro, cu cel puţin 5 zile înainte de data
începerii Congresului.
Art.10. (1) Preşedintele supune spre aprobare ordinea de zi.
(2) Ordinea de zi se adoptă cu votul deschis a cel puţin jumătate plus unu din numărul
mandatelor prezente.

Capitolul IV. Lucrările Congresului
Art.11. Lucrările Congresului sunt conduse de preşedintele F.N.S. Alma Mater. În cazul
când acesta este indisponibil, BEx hotărăşte prin vot înlocuirea sa cu un alt membru al
BEx. Acesta devine preşedinte de Congres.
Art.12. (1) Prezidiul Congresului este format din preşedinte, preşedinte de onoare,
secretar general şi vicepreşedinţi. Activitatea sa încetează la momentul declanşării
procedurii de alegere a noului BEx.
(2) În timpul alegerilor, prezidiul Congresului este înlocuit de către Comisia electorală.
(3) După alegeri prezidiul Congresului este format din membrii BEx nou aleşi.
Art.13. (1) Lucrările Congresului se consemnează într-un proces verbal. Această
activitate este realizată de către Comisia de redactare a procesului verbal.
(2) Lucrările Congresului pot fi înregistrate audio sau video de persoane autorizate, în
prealabil, de preşedintele F.N.S. Alma Mater sau de preşedintele de Congres.
Art.14. (1) Preşedintele care conduce lucrările Congresului veghează la respectarea
prezentului Regulament şi la menţinerea ordinii în sala în care se desfăşoară lucrările.
(2) Luările de cuvânt se anunţă la secretariatul Congresului.
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Timpul acordat unui vorbitor nu poate depăşi trei minute. Preşedintele poate lua
cuvântul vorbitorului dacă acesta nu se încadrează în timpul acordat sau dacă acesta
nu foloseşte un limbaj academic.
(3) Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul
dezbaterilor. Vorbitorii sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la chestiunea
pentru discutarea căreia s-au înscris la cuvânt. În caz contrar, acestora li se poate
retrage cuvântul.
Art.15. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii, atât prin luările de cuvânt în
cadrul lucrărilor Congresului, cât şi prin discuţiile purtate cu ceilalţi participanţi.

Capitolul V. Alegerile
Art.16. Alegerile se organizează din patru în patru ani şi se desfăşoară prin vot secret,
conform art. V.1 din Statut.
Art.17. (1) Alegerile se fac în ordinea funcţiilor, pe buletine de vot separate, după cum
urmează:
a) preşedinte; preşedinte de onoare;
b) secretar general;
c) vicepreşedinţi;
d) membri.
(2) Conform art. V.2 din Statut:
a) Alegerea în componenţa Biroului Executiv este posibilă pentru orice membru, cu
condiţia depunerii candidaturii cu cel puţin 20 de zile înainte de alegeri.
b) Candidatura, opţional pe funcţii, se depune la secretariatul Biroului Executiv în
funcţie, acesta având obligaţia de a o aduce la cunostinţa sindicatelor în maximum 7
zile.
c) Candidatul trebuie să-şi depună şi un scurt memoriu de activitate profesională şi
sindicală care, de asemenea, va fi adus la cunoştinţa sindicatelor.
(3) Conform art. V.6 din Statut nu pot fi alese în organele de conducere ale F.N.S. Alma
Mater persoane fizice care deţin funcţii de conducere la nivel central, în partidele sau
organizaţiile politice, membri ai Parlamentului, ai Guvernului, persoane care au funcţii
de conducere în organele de stat sau administrativ-teritoriale, precum şi cele care
ocupă funcţii de conducere în structurile Ministerului de resort sau ale instituţiilor de
învăţământ superior şi de cercetare.
(4) Conform art. V.7 din Statut nu pot fi alese în organele de conducere şi nici în
organele reprezentative, persoane fizice care au deţinut până la data de 22 decembrie
1989, funcţii de conducere retribuite în vechile structuri organizatorice de sindicat,
tineret şi partid comunist sau care au săvârşit acţiuni antidemocratice sau abuzuri.
Art.18. Secretariatul Congresului asigură tipărirea buletinelor de vot în concordanţă cu
numărul de mandate atribuite conform Art.3.
Art.19. Buletinele de vot sunt validate de Comisia electorală cu ştampila F.N.S. Alma
Mater.
Art.20. Comisia electorală este obligată ca înainte de desfăşurarea votării să exercite
următoarele operaţii:
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- să stabilească numărul exact al buletinelor de vot necesare, potrivit numărului de
mandate şi a împuternicirilor consemnate de Secretarul General şi înregistrate de
Comisia de redactare a procesului verbal, conform Art. 6. (3) şi (4);
- să verifice buletinele de vot;
- să verifice şi să sigileze urna;
- să înmâneze personal fiecărui preşedinte de sindicat numărul de buletine de vot
atribuite sindicatului respectiv, sau delegatului împuternicit numărul de buletine de vot
conform împuternicirii sale;
- să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii;
- să stabilească durata desfăşurării scrutinului.
Art.21. Congresul validează şi alege prin vot secret, cu mai mult de jumătate din
mandatele prezente, membrii Biroului Executiv, în următoarea ordine: preşedintele şi
preşedintele de onoare, secretarul general, vicepreşedinţii şi membrii.
Art.22. (1) Fiecare delegat cu drept de vot îşi exprimă opţiunea direct sau pe baza
împuternicirii primite.
(2) Delegaţii cu drept de vot îşi exprimă opţiunea ’’pentru’’ lăsând neatinse pe buletinul
de vot numele şi prenumele persoanei/persoanelor alese şi votează ’’contra’’ tăind cu o
linie numele şi prenumele celorlalţi candidaţi.
(3) Buletinele de vot se introduc în urnă.
(4) Dacă la începutul procesului de votare, în sală nu sunt prezenţi delegaţi/împuterniciţi
reprezentând cel puţin 2/3 din numărul de mandate, preşedintele amână votarea până
la întrunirea cvorumului statutar.
(5) În timpul votării nu se poate acorda delegaţilor dreptul de a lua cuvântul.
Art.23. Prezenţa oricărei persoane, cu excepţia membrilor Comisiei electorale, în
apropierea urnei de vot este interzisă.
Art.24. (1) După încheierea votării, preşedintele Comisiei electorale, în prezenţa
membrilor comisiei, asigură numărarea şi anularea buletinelor de vot rămase
nedistribuite, verifică sigiliile de pe urnă şi după încheierea acestor operaţiuni
procedează la deschiderea urnei şi la numărarea voturilor.
(2) Sunt nule şi se înregistrează ca „număr voturi nule”:
• buletinele de vot care nu au aplicate pe ele ştampila de control a comisiei;
• buletinele de vot care au scrisă pe ele orice altă menţiune;
• buletinele de vot pe care se constată că nu a fost respectată procedura de vot, pentru
funcţiile la care candidează mai multe persoane decât locurile statutare.
Art.25. (1) Rezultatul votării pentru funcţiile din Biroul Executiv se consemnează într-un
proces verbal întocmit de Comisia electorală.
(2) Procesul verbal cuprinde:
- numărul total de voturi;
- numărul total al voturilor valabil exprimate din numărul total de voturi;
- numărul voturilor nule din numărul total de voturi;
- numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat, pe funcţii, din numărul
total de voturi;
- expunerea pe scurt a contestaţiilor şi a hotărârilor luate de Comisia electorală.
(3) Procesul verbal se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către
Preşedintele Comisiei electorale şi Comisia de redactare a procesului verbal.
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(4) Comisia depune, în termen de 12 ore de la încheierea operaţiunilor, la Secretarul
General ales toate documentele privitoare la operaţiunile electorale.
Art.26. (1) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care obţin cel mai mare număr de voturi pentru
funcţiile pe care au candidat, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul
voturilor valabil exprimate.
(2) Sunt declaraţi respinşi candidaţii care au obţinut mai puţin de jumătate plus unu din
numărul voturilor valabil exprimate.
(3) Candidaţii nealeşi pe o funcţie pot candida, la cerere, în continuare pentru funcţiile la
care se organizează tur de scrutin.
(4) În cazul în care există paritate de voturi între mai mulţi candidaţi pentru aceeaşi
funcţie, se declară balotaj şi se organizează, de drept, un nou scrutin. La acesta
participă numai candidaţii aflaţi în situaţia de balotaj. Nu constituie balotaj cazurile de
paritate între candidaţii pentru funcţia de vicepreşedinte sau de membru, dacă prin
această paritate nu se depăşeste numărul locurilor prevăzut pentru fiecare dintre aceste
categorii de funcţii.
(5) În cazul în care, după primul tur de scrutin, nu se completează locurile în BEx Alma
Mater pentru funcţia respectivă, se pot depune candidaturi ad-hoc, pentru funcţia
respectivă.
Art. 27. Dacă pentru o funcţie candidează mai multe persoane şi niciuna nu obţine cel
puţin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate, toţi candidaţii sunt
declaraţi respinşi. Pentru completarea BEx se procedează conform Art. 26 (5).
Art.28. Congresul alege Comisia de cenzori şi preşedintele acesteia, prin vot secret,
conform Art.V.4 la propuneri venite din partea delegaţilor prezenţi în sală.

Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art.29 Prezentul Regulament a fost adoptat de BEx Alma Mater, astăzi 23 martie 2013.
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