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CAPITOLUL 1 - ASPECTE INTRODUCTIVE
Art. 1 Denumire și statut juridic
(1) Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (denumit în continuare Consiliul)
este unica structură de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai
(denumită în continuare Universitatea);
(2) Consiliul funcționează conform prevederilor Cartei Universității, cu modificările și
completările ulterioare, conform Statutului Studentului din Universitatea Babeș-Bolyai
și conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2 Sediul
Sediul Consiliului este situat pe str. Păstorului, nr. 11, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Art. 3 Identitatea vizuală
(1) Însemnele distinctive ale Consiliului sunt prevăzute în Anexa 1 (Ghidul de Identitate
Vizuală a Consiliului) a prezentului regulament;
(2) Consiliul folosește antetul și subsolul specifice în toate documentele;
(3) Consiliul este obligat să respecte Ghidului de Identitate Vizuală a Universității în toată
activitatea sa.
Art. 4 Scopul
Scopul Consiliului este de a reprezenta și de a apăra drepturile și interesele studenților
Universității, de a contribui la dezvoltarea comunității academice a Universității, de a promova
multiculturalismul și valorile academice.
Art. 5 Obiective
Realizarea scopului menționat la art. 4 va fi urmărită prin îndeplinirea următoarelor obiective:
(1) Îmbunătățirea activității educaționale la nivel universitar, prin procesul de reprezentare
a studenților;
(2) Organizarea de proiecte culturale și proiecte cu specific studențesc, cu rolul de a ghida
activitatea studenților pe parcursul experienței academice și de a contribui la
dezvoltarea lor profesională și personală;
(3) Sprijinirea interacțiunii dintre viitorii studenți, studenți și alumni ai Universității;
(4) Încurajarea liniilor de studiu de a utiliza limba maternă în activitățile specifice;
(5) Colaborarea cu reprezentanții studenților din universitățile din România și din
străinătate;
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(6) Promovarea multiculturalității ținând cont de reprezentarea proporțională a liniilor de
studiu.

Art. 6 Neutralitatea și nediscriminarea
(1) Consiliul nu are nicio afiliere politică, etnică sau religioasă;
(2) Discriminarea directă sau indirectă de orice tip este interzisă în toate activitățile și
inițiativele Consiliului. Faptele care constituie discriminare sunt cele definite de Ghidul
pentru combaterea discriminării al Universității și de legislația în vigoare la data
desfășurării activității sau a formulării inițiativei în cauză și sunt sancționate conform
reglementărilor aplicabile.

CAPITOLUL 2 - ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
Secțiunea 1- Structura Consiliului
Art. 7 - Consiliul are următoarea structură:
a) Plenul Consiliului - coordonat de către un Birou de Conducere și compus din membrii
menționați în art. 8, alin 1-2;
b) Consiliul Extins - compus din totalitatea consiliilor studențești active la nivelul
facultăților, fiecare coordonat de către un student cancelar.

Secțiunea a 2-a – Membrii Consiliului
Art. 8 Consiliul este compus din următoarele categorii de membri:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Student senator;
Student cancelar;
Student consilier (reprezentant în Consiliul Facultății);
Student reprezentant în consiliul extensiei universitare;
Student reprezentant de an;
Student reprezentant de grupă;
Student membru într-o comisie a universității (distinctă comisiilor senatului și
consiliilor facultăților).

Art. 9 Dobândirea calității de membru
(1) Calitatea de membru a categoriilor prevăzute de art. 8, alin. 1-4 se dobândește conform
Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților, adoptat prin hotărâre a
Senatului Universității;
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(2) Calitatea de membru al categoriilor prevăzute de art. 8, alin. 5-6 se dobândește conform

prevederilor interne ale fiecărui Consiliu al Studenților din Facultate;
(3) Calitatea de membru al categoriei prevăzute de art. 8, alin. 7 se dobândește conform
prevederilor de organizare și funcționare ale respectivei comisii.
Art. 10 Incompatibilități
(1) Deținerea simultană a funcțiilor menționate în art. 8, alin. 1 și 2, este incompatibilă;
(2) Deținerea simultană a două sau mai multe funcții de reprezentare în aceeași structură
decizională este incompatibilă;
(3) Un student care are statut de angajat al Universității, pe post didactic, auxiliar sau
nedidactic, cu excepția studenților angrenați în proiecte de cercetare sau în proiecte
finanțate din surse externe față de Universitate, este incompatibil cu deținerea unei
funcții menționate în art. 8;
(4) Un student ce ocupă o funcție publică de conducere sau o funcție de conducere în cadrul
unui partid politic, inclusiv a organizațiilor de tineret a partidelor politice, este
incompatibil cu deținerea unei funcții menționate în art. 8;
(5) Un student care a fost exmatriculat pentru săvârșirea unei abateri stipulate în
regulamentele Universității este incompatibil cu deținerea unei funcții menționate în
art. 8, pentru o perioadă de 2 ani academici din momentul exmatriculării.
Art. 11 Durata mandatului de reprezentare
(1) Durata mandatului pentru categoriile de membrii prevăzute la art. 8, alin. 1-4 este de 2
ani, cu condiția respectării mandatului legislaturii în care a fost ales studentul
reprezentant;
(2) Pentru categoria de membru prevăzută la art. 8, alin. 5, durata mandatului este
echivalentă cu durata programului de studiu;
(3) Pentru categoria de membru prevăzută la art. 8, alin. 6, durata mandatului este stabilită
în funcție de reglementările interne ale fiecărui Consiliu al Studenților din Facultate;
(4) Pentru categoria de membru prevăzută la art. 8, alin. 7, durata mandatului este cea
prevăzută de Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei.
Art. 12 Durata specială a mandatului de reprezentare
(1) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în funcțiile prevăzute la art.
8, alin. 1-4 pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat
mandatele şi de întreruperile acestora. În cazul în care studentul exercită simultan mai
multe funcții de reprezentare prevăzute la art. 8, alin 1-4, perioada mandatelor nu se
cumulează;
(2) Un student poate ocupa una din funcțiile prevăzute la art. 8, alin. 5-6, fără limită de
mandate;
(3) Un student poate ocupa una din funcțiile prevăzute la art. 8, alin 7, pentru maximum 2
ani, în cadrul fiecărei comisii.
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Art. 13 Încetarea calității de membru
Calitatea de membru încetează în următoarele situații:
(1) Prin expirarea mandatului de reprezentare;
(2) Prin pierderea calității de student în cadrul circumscripției electorale de proveniență;
(3) În cazul în care studentul reprezentant optează pentru înscrierea și pentru înmatricularea
într-un alt program de studiu (până cel târziu la ultima sesiune de admitere dinaintea
anului academic următor) din cadrul circumscripției pe care o reprezintă, acesta își
poate continua mandatul;
(4) Prin demisie sau demitere de către Consiliu sau de către Consiliul Studenților din
Facultate;
(5) Din orice cauză care are ca efect pierderii sau limitarea capacității de exercițiu;
(6) Prin orice modalitate prevăzută de regulamentul structurii decizionale în care studentul
este membru;
(7) Prin absentarea, lipsită de motiv temeinic, de la 1/3 din ședințele ordinare și
extraordinare ale oricăreia dintre structurile Consiliului sau ale Universității, inclusiv
comisiile permanente care activează la nivelul consiliilor facultăților și Senatului
(monitorizând prezența pe fiecare structură în parte), în care are calitatea de membru cu
drept de vot, derulate pe parcursul unui semestru. Această prevedere se aplică doar dacă
respectiva structură a derulat cel puțin 4 ședințe în cadrul semestrului, din momentul în
care studentul a dobândit calitatea de membru al structurii în cauză;
(8) Prin absentarea, lipsită de motiv temeinic, de la 1/2 din ședințele ordinare și
extraordinare ale oricăreia dintre structurile Consiliului sau ale Universității, inclusiv
comisiile permanente care activează la nivelul consiliilor facultăților și Senatului
(monitorizând prezența pe fiecare structură în parte), în care are calitatea de membru cu
drept de vot, derulate pe parcursul unui an academic. Această prevedere se aplică doar
dacă respectiva structură a derulat cel puțin 6 ședințe în cadrul anului academic, din
momentul în care studentul a dobândit calitatea de membru al structurii în cauză.

Secțiunea a 3-a – Biroul de Conducere al Consiliului
Art. 14 Dispoziții generale
(1) Consiliul Studenților este coordonat de către Biroul de Conducere al Consiliului;
(2) Biroul de Conducere este format din Prefect, Secretar General, cei trei Subprefecți și
Prim-cancelar;
(3) Prim-cancelarul este membru fără drept de vot în Biroul de Conducere;
(4) Doar studenții senatori pot candida pentru funcțiile cu drept de vot în Biroul de
Conducere, în conformitate cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanților
studenților Universității;
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(5) Biroul de Conducere supervizează atât activitatea echipelor de lucru ale Consiliului, cât
și pe cea a membrilor Consiliului delegați în comisii care activează la nivel de
Universitate.
Art. 15 Ședințele
(1) Biroul de Conducere se întrunește în ședință ori de câte ori este nevoie;
(2) Ședința Biroului de Conducere este convocată de către Prefectul Studenților sau, la
cerere, de către orice membru al biroului;
(3) Numărul minim de membri necesar pentru desfăşurarea şedinţelor (cvorumul) este de
50 % din numărul total al membrilor Biroului de Conducere cu drept de vot.
(4) Ședința este prezidată de către Prefectul Studenților. Atunci când acesta lipsește, este
înlocuit de Subprefecți;
(5) În cadrul ședințelor, biroul adoptă hotărâri.
Art. 16 Votul
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hotărârile Consiliului sunt adoptate prin votul membrilor cu drept de vot;
Votul este personal. Acesta poate fi deschis sau secret;
Votul privind o persoană fizică este întotdeauna secret;
Votul se exprimă prin buletin de vot;
Votul poate fi exprimat și prin mijloace electronice;
Votul poate fi „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.

Art. 17 Deciziile
(1) Biroul de Conducere adoptă decizii executive privind activitatea Consiliului;
(2) Deciziile Biroului de Conducere sunt adoptate prin majoritate simplă membrilor cu
drept de vot prezenți în ședință, cu condiția realizării unui cvorum de prezență de 50%
din totalul membrilor cu drept de vot;
(3) Orice membru al Biroului de Conducere poate propune o decizie;
(4) În cazul în care apare o egalitate de voturi, Prefectul Studenților are votul decisiv.
Art. 18 Prefectul Studenților
(1) Prefectul Studenților este reprezentantul tuturor studenților din Universitate;
(2) Prefectul Studenților este membru în Consiliul de Administrație al Universității;
(3) Prefectul Studenților este membru în Biroul Senatului Universității.
Art. 19 Alegerea Prefectului Studenților
(1)

5

Prefectul este ales într-o ședință ordinară a plenului Consiliului, prin votul majorității
studenților senatori prezenți cu îndeplinirea cvorumului de 50% din totalul membrilor
adunării elective;

(2)

Pentru organizarea alegerilor se va constitui un Birou Electoral Special, printr-o
hotărâre a Consiliului, compus dintr-un Președinte, un Secretar și un membru.
Președintele va fi ales din rândul membrilor cu drept de vot al Biroului de Conducere,
iar Secretarul și membrul vor fi aleși din rândul studenți senatori. Dacă toate funcțiile
cu drept de vot din Biroul de Conducere sunt vacante, atunci Președintele va fi un
student senator.

Art. 20 Durata mandatului
(1) Prefectul este ales pentru un mandat de 2 ani, independent de modificarea
circumscripției sau a mandatului din senat;
(2) Mandatul poate înceta la termen, la încetarea calității de student senator, prin demisie
sau prin revocare.
Art. 21 Drepturi
Prefectul Studenților are următoarele drepturi:
(1) Să aibă drept de vot în comisiile privind bursele, căminele și taberele studențești la nivel
de Universitate;
(2) Să beneficieze de un birou și de o bază materială pentru exercitarea atribuțiilor de
reprezentare studențească în cadrul Universității;
(3) Să propună, în numele Consiliului, toți reprezentanții studenților în comisiile
universității și toate inițiativele la nivelul universității, în baza unei hotărâri a
Consiliului;
(4) Să exprime public punctul de vedere al Consiliului;
(5) Să distribuie, în baza rapoartelor de activitate, locurile în cămin alocate Consiliului, în
baza unei decizii a Biroului de Conducere;
(6) Să numească Reprezentanții de Campus, în baza hotărârii Consiliului;
(7) Să numească membrii Biroului Electoral Central Studențesc, în baza unei hotărâri a
Consiliului;
(8) Să prezideze ședințele Plenului Consiliului;
(9) Să întocmească ordinea de zi a ședințelor Plenului Consiliului, alături de Secretarul
General.
Art. 22 Obligații
Prefectul Studenților are următoarele obligații:
(1) Să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Biroului Senatului;
(2) Să reprezinte și să susțină activ interesele studenților în organismele din care face parte;
(3) Să acționeze la nivelul Consiliului de Administrație, în vederea promovării intereselor
studențești;
(4) Să informeze studenții senatori cu privire la deciziile luate la nivelul Universității.
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Art. 23 Revocarea
(1) Prefectul Studenților poate fi revocat la propunerea unei treimi a studenților senatori
sau la propunerea unei treimi a studenților universității;
(2) La acumularea a 5 avertismente scrise, acesta este supus revocării, în condițiile alin. 3
din prezentul articol;
(3) Prefectul Studenților este revocat prin votul a două treimi din totalul studenților
senatori.
Art. 24 Subprefectul
(1) Subprefectul este reprezentantul unei linii de studiu în Biroul de Conducere;
(2) Fiecare linie de studiu din cadrul Consiliului își desemnează un subprefect.
Art. 25 Alegerea Subprefectului
(1) Subprefectul este ales, într-o ședință ordinară a plenului Consiliului, prin votul
majorității studenților senatori ai liniei de studiu respective prezenți, cu îndeplinirea
cvorumului de 50% din totalul membrilor adunării elective. Dacă linia de studiu are
mai puțin de 3 studenți senatori, Subprefectul este ales prin votul majorității studenților
senatori și consilieri ai liniei de studiu respective;
(2) Pentru organizarea alegerilor se va constitui un Birou Electoral Special, printr-o
hotărâre a Consiliului, compus dintr-un Președinte, un Secretar și un membru.
Președintele va fi un membru cu drept de vot al Biroului de Conducere al Consiliului,
iar ceilalți doi membri vor fi studenți senatori. Dacă toate funcțiile cu drept de vot din
Biroul de conducere sunt vacante, atunci președintele va fi un student senator.
Art. 26 Durata mandatului
(1) Subprefectul este ales pentru un mandat de 2 ani, independent de modificarea
circumscripției sau a mandatului din senat;
(2) Mandatul poate înceta la termen, la încetarea calității de student senator, prin demisie
sau prin revocare.

Art. 27 Drepturi
Subprefectul are următoarele drepturi:
(1) Să beneficieze de un birou și de o bază materială pentru exercitarea atribuțiilor de
reprezentare studențească în cadrul Universității;
(2) Să înlocuiască Prefectul ori de câte ori este nevoie, în toate structurile din care face
parte;
(3) Să coordoneze activitatea reprezentanților din linia sa de studiu.
Art. 28 Obligații
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Subprefectul are următoarele obligații:
(1) Să reprezinte și să susțină activ interesele studenților liniei de studiu pe care o reprezintă
în organismele din care face parte;
(2) Să le ofere sprijin studenților senatori din linia sa de studiu, în vedere îndeplinirii
atribuțiilor funcției.
Art. 29 Revocarea
(1) Subprefectul poate fi revocat la propunerea unei treimi din studenții senatori ai liniei de
studiu;
(2) La acumularea a 5 avertismente scrise, acesta este supus revocării, în condițiile alin. 3
din prezentul articol;
(3) Subprefectul studenților este revocat prin votul a două treimi din totalul studenților
senatori ai liniei sale de studiu, în cazul în care linia de studiu are cel puțin 3 membri.
În caz contrar, acesta este demis prin votul a două treimi din totalul studenților consilieri
și senatori ai liniei sale de studiu.
Art. 30 Secretarul General
(1) Secretarul General este cel care gestionează secretariatul Consiliului;
(2) Păstrează legătura, din partea Biroului de Conducere, cu studenții reprezentanți din
extensiile universitare;
(3) Facilitează comunicarea dintre CSF și plenul Consiliului, păstrând legătura cu studenții
cancelari, alături de Prim-cancelar.
Art. 31 Alegerea Secretarului General
(1) Secretarul General este ales într-o ședință ordinară de plen a Consiliului, prin votul
majorității studenților senatori prezenți cu îndeplinirea cvorumului de 50% din totalul
membrilor adunării elective;
(2) Pentru organizarea alegerilor, se va constitui un Birou Electoral Special, printr-o
hotărâre a Consiliului, compus dintr-un Președinte, un Secretar și un membru.
Președintele va fi ales din rândul membrilor cu drept de vot al Biroului de Conducere,
iar Secretarul și membrul vor fi aleși din rândul studenți senatori. Dacă toate funcțiile
cu drept de vot din Biroul de Conducere sunt vacante, atunci președintele va fi un
student senator.
Art. 32 Durata mandatului
(1) Secretarul General este ales pentru un mandat de 2 ani, independent de modificarea
circumscripției sau a mandatului din senat;
(2) Mandatul poate înceta la termen, la încetarea calității de student senator, prin demisie
sau prin revocare.
Art. 33 Drepturi
Secretarul General are următoarele drepturi:
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(1) Să beneficieze de un birou și de o bază materială pentru exercitarea atribuțiilor de
reprezentare studențească în cadrul Universității;
(2) Să înlocuiască Prefectul ori de câte ori este nevoie, în toate structurile din care face
parte.
Art. 34 Obligații
Secretarul General are următoarele obligații:
(1) Să întocmească și să gestioneze întreaga documentație a Consiliului;
(2) Să întocmească procesele-verbale în urma ședințelor plenului și ale biroului de
conducere;
(3) Să întocmească ordinea de zi a ședințelor împreună cu Prefectul;
(4) Să asigure legătura cu studenții reprezentanți din extensiile universitare;
(5) Să asigure legătura dintre plenul Consiliului și Consiliul Extins;
(6) Să realizeze evidența prezenței membrilor Consiliului în cadrul ședințelor de Plen și
Senat;
(7) Să gestioneze canalele interne de comunicare ale Consiliului;
(8) Să gestioneze toate cererile și arhiva Consiliului.
Art. 35 Revocarea
(1) Secretarul General poate fi revocat la propunerea a o treime din studenții senatori;
(2) La acumularea a 5 avertismente, acesta este supus revocării, în condițiile alin. 3 din
prezentul articol;
(3) Secretarul General este revocat prin votul a două treimi din totalul studenților senatori.
Art. 36 Prim-cancelarul studenților
(1) Prim-cancelarul este reprezentantul studenților cancelari în Biroul de Conducere;
(2) Prim-cancelarul are calitatea de membru fără drept de vot în Biroul de Conducere.
Art. 37 Alegerea Prim-cancelarului studenților
(1) Prim-cancelarul este ales într-o ședință extraordinară a studenților cancelari, prin votul
majorității studenților cancelari prezenți cu îndeplinirea cvorumului de 50% din totalul
membrilor adunării elective;
(2) Pentru organizarea alegerilor, se va constitui un Birou Electoral Special, printr-o
hotărâre a Consiliului, compus dintr-un Președinte, un Secretar și un membru.
Președintele va fi un membru cu drept de vot al Biroului de Conducere al Consiliului,
iar ceilalți doi membri vor fi studenți cancelari. Dacă toate funcțiile cu drept de vot din
Biroul de conducere sunt vacante, atunci președintele va fi un student senator.
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Art. 38 Durata mandatului
(1) Prim-cancelarul este ales pentru un mandat de 2 ani, independent de modificarea
circumscripției sau a mandatului din Consiliul Facultății;
(2) Mandatul poate înceta la termen, la încetarea calității de student membru în Consiliul
Facultății, prin demisie sau prin revocare.

Art. 39 Drepturi
Prim-cancelarul are următoarele drepturi:
(1) Să beneficieze de o bază materială pentru exercitarea atribuțiilor de reprezentare
studențească în cadrul Universității;
(2) Să participe la ședințele Biroului de Conducere, fără drept de vot;
(3) Să participe și să ia cuvântul, fără a avea drept de vot, la ședințele unui CSF.
Art. 40 Obligații
Prim-cancelarul are următoarele obligații:
(1) Să informeze studenții cancelari despre deciziile Consiliului;
(2) Să participe la ședințele și la activitățile Consiliului;
(3) Să inițieze, să prezideze și să stabilească ordinea de zi a ședințelor studenților cancelari,
ședințe care se întrunesc ori de câte ori este nevoie;
(4) Să le ofere sprijin studenților cancelari în gestionarea platformele de comunicare online
a Consiliilor Studenților din Facultăți împreună cu Secretarul General;
(5) Să întrețină, alături de Secretarul General și cu sprijinul studenților cancelari, o bază de
date care să cuprindă studenții cancelari și studenții consilieri și datele lor de contact;
(6) Să întrețină, alături de Secretarul General și cu sprijinul studenților cancelari, o arhivă
care să cuprindă numele și prenumele foștilor studenți cancelari și studenți consilieri;
(7) Să le ofere sprijin studenților cancelari în îndeplinirea atribuțiilor funcției.
Art. 41 Revocarea
(1) Prim-cancelarul poate fi revocat la propunerea a o treime din studenții cancelari;
(2) La acumularea a 5 avertismente scrise, acesta este supus revocării, în condițiile alin. 3
din prezentul articol;
(3) Prim-cancelarul este revocat prin votul a două treimi din totalul studenților cancelari.

Secțiunea a 4-a – Plenul Consiliului
Art. 42 Plenul
(1) Plenul Consiliului este format din două categorii de membri:
a) membri cu drept de vot - studenții senatori;
b) membri fără drept de vot - studenții cancelari;
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(2) Întrunirile plenului sunt prezidate de către Prefectul Studenților. Atunci când acesta
lipsește, este înlocuit de Secretarul General;
(3) În scopul realizării activităților de interes general pentru studenții Universității, la
nivelul plenului se vor constitui echipe de lucru, fiecare având un coordonator propriu.
Structura echipelor de lucru va fi anexată prezentului regulament;
(4) Studenții senatori votează membrii Biroului de Conducere, coordonatorii echipelor de
lucru ale Consiliului, precum și membrii tuturor structurilor active la nivel de
Universitate, în care Consiliul are dreptul de a delega reprezentanți.
Art. 43 Ședințele plenului
(1) Plenul Consiliului se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată la 6 luni;
(2) În ședința ordinară, se adoptă hotărâri privind organizarea alegerilor membrilor
Consiliului, a reprezentanților în comisiile universității, a biroului de conducere și,
respectiv, adoptarea/modificarea prezentului regulament, a Regulamentului de Alegere
a reprezentanților studenților Universității, a Statutului Studentului și a altor documente
normative cu privire la sfera studențească din Universitate;
(3) Plenul Consiliului se întrunește în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie.
(4) Ședința ordinară este convocată de către Prefectul Studenților;
(5) Ședința extraordinară poate fi convocată de către Prefectul Studenților, de către trei din
cei cinci membri cu drept de vot ai Biroului de Conducere sau la cererea a cel puțin o
treime din membrii cu drept de vot ai plenului;
(6) Ședința ordinară se convoacă cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilită;
(7) Ședința extraordinară se convoacă cu cel puțin 2 zile înainte de data stabilită;
(8) Ședințele se pot organiza și în format online, pe o platformă stabilită de către Biroul de
Conducere.

Art. 44 Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi reprezintă anexa la convocatorul ședinței;
(2) Ordinea de zi se votează de către plen în debutul ședinței;
(3) Proiectele de Hotărâri ale Consiliului se pun la dispoziția membrilor cu cel puțin 5 zile
înaintea ședințelor ordinare și cu cel puțin 1 zi înaintea ședințelor extraordinare.
Art. 45 Hotărârile Consiliului
(1) Consiliul adoptă în cadrul ședințelor de plen hotărâri;
(2) Toți membrii plenului au dreptul de a înscrie proiecte de hotărâri pe ordinea de zi a
ședințelor. Acestea trebuie trimise către Biroul de Conducere cu cel puțin o zi înaintea
ședinței extraordinare și cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare. Biroul de
Conducere le va pune la dispoziție Plenului, conform art. 44 alin.3.
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Art. 46 Votul
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hotărârile sunt adoptate prin votul membrilor cu drept de vot;
Votul este personal. Acesta poate fi deschis sau secret;
Votul privind o persoană fizică este întotdeauna secret;
Votul se exprimă prin buletin de vot;
Votul poate fi exprimat și prin mijloace electronice;
Votul poate fi „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.

Art. 47 Adoptarea hotărârilor
(1) Hotărârile privind prezentul regulament și Regulamentul de alegere a reprezentanților
studenților Universității se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor cu
drept de vot prezenți, în condițiile întrunirii unui cvorum de prezență a studenților
senatori, de 50% din totalul posibil al studenților senatori;
(2) Celelalte hotărâri se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenți,
în condițiile îndeplinirii unui cvorum de prezență a studenților senatori de 50% din
totalul studenților senatori validați în respectivul moment. În cazul în care apare o
egalitate de voturi, Prefectul Studenților are votul decisiv.
(3) În cazul neîndeplinirii criteriilor alin. 1 sau alin. 2 din prezentul articol, proiectul de
hotărâre este respins, acesta putând fi înaintat într-o ședință ulterioară.

Art. 48 Forța juridică
Hotărârea plenului are forță juridică superioară oricărui alt act adoptat de către Consiliu.

Secțiunea a 5-a – Consiliul Extins și Consiliile Studenților din Facultăți
Art. 49 Consiliul Extins
Consiliul Extins este format din totalitatea membrilor prevăzuți la art. 8, alin. 2-7.
Art. 50 Studenții din consiliul extensiilor
(1) Consiliul fiecărei extensii universitare este compus în proporție de cel puțin 25% din
reprezentanți ai studenților, aleși din rândul studenților din respectiva extensie, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților;
(2) Studenții din consiliile extensiilor se subordonează Plenului Consiliului, răspunzând
direct Secretarului General al Consiliului.
Art. 51 Consiliul Studenților din Facultate
(1) Consiliul Studenților din Facultate (denumit în continuare CSF) este format din toți
studenții reprezentanți ai unei facultăți, menționați în art. 8, alin. 2-3 și 5-6;
(2) CSF reprezintă un for subordonat Plenului Consiliului;
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(3) CSF este coordonat de către studentul cancelar al facultății;
(4) CSF își desfășoară activitatea în baza unui regulament propriu, adoptat prin hotărâre de
plen al CSF.
Art. 52 Plenul CSF
(1) Plenul CSF este forul decizional al CSF-ului și este format din două categorii de
membri:
a) membri cu drept de vot - studenții consilieri;
b) membri invitați fără drept de vot - studenții senatori, a căror circumscripție
electorală cuprinde facultatea respectivă, dacă studentul senator nu este membru
în Consiliul Facultății;
(2) Plenul CSF se întrunește în ședință ori de câte ori este nevoie;
(3) Ședințele sunt convocate de studentul cancelar sau la cererea a 25% din studenții
consilieri;
(4) Ședința este prezidată de studentul cancelar. Atunci când acesta lipsește, ședința este
prezidată de către unul dintre studenții senatori menționați în alin. 1 din prezentul
articol.
Art. 53 Hotărârile Plenului CSF
(1) Plenul CSF adoptă hotărâri privind organizarea și desfășurarea activității de
reprezentare la nivel de facultate;
(2) Hotărârile se adoptă prin majoritate simplă, în condițiile întâlnirii unui cvorum minim
de 50% din totalul membrilor cu drept de vot. În cazul în care apare o egalitate de voturi,
Cancelarul studenților din facultate are votul decisiv.

Secțiunea a 6-a – Studenții membri în comisiile Universității
Art. 54 Drepturi și obligații
(1) Studentul membru în comisie are toate drepturile și toate obligațiile prevăzute de
regulamentul comisiei;
(2) Studentul membru în comisie trebuie să informeze în permanență plenul Consiliului
sau CSF despre deciziile ce vizează activitatea studențească;
(3) Studentul membru în comisie trebuie să întocmească un raport de activitate anual, cu
cel puțin 7 zile înainte de începerea anului academic următor și să îl înainteze Plenului
Consiliului.
Art. 55 Revocarea
Plenul Consiliului poate înainta comisiilor universității propunerea de revocare a membrilor
studenți, în urma lipsei de activitate în cadrul comisiei.
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Secțiunea a 7-a – Sancțiuni
Art. 56 Sancțiuni
(1) Sancțiunile iau forma unor avertismente scrise, ce pot fi acordate doar pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea deficitară a obligațiilor menționate în prezentul
Regulament;
(2) Avertismentele pentru studenții menționați în art. 8, alin. 3, 5 și 6 sunt date de către
studentul cancelar. Acestea trebuie contrasemnate de către unul dintre studenții
senatori, în a cărui circumscripție se încadrează studentul care primește sancțiunea;
(3) Avertismentele pentru studenții menționați în art. 8, alin. 4 sunt date de către Secretarul
General, necesară fiind contrasemnarea de către Subprefectul liniei de studiu în a cărui
circumscripție se încadrează studentul care primește sancțiunea;
(4) Avertismentele pentru studenții cancelari sunt date de către Prim-cancelar, necesară
fiind contrasemnarea de către Subprefectul liniei de studiu în a cărui circumscripție se
încadrează studentul care primește sancțiunea;
(5) Avertismentele pentru studenții menționați în art. 8, alin. 7 sunt acordate de către
Prefect, necesară fiind contrasemnarea de către Secretarul General și de către
Subprefectul liniei de studiu din care face parte studentul senator în cauză;
(6) Avertismentele pentru studenții senatori sunt acordate de către Prefect, necesară fiind
contrasemnarea de către Secretarul General și de către Subprefectul liniei de studiu din
care face parte studentul senator în cauză;
(7) Avertismentele pentru membrii Biroului de Conducere sunt acordate de către Plenul
Consiliului (prin votul a 50%+1 din toți membrii Consiliului), la propunerea a 2 membri
din Biroul de Conducere.

CAPITOLUL 3 - REPREZENTAREA STUDENȚILOR
Secțiunea 1 – Reprezentarea la nivelul facultății
Art. 57 Reprezentantul de grupă
(1) Reprezentantul de grupă este studentul care reprezintă toți studenții unei grupe, în cazul
în care există o repartizare de acest fel;
(2) Acesta este ales dintre studenții grupei respective, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților Universității;
(3) În cazul în care un an de studiu este format dintr-o singură grupă, studenții sunt
reprezentați de către reprezentantul de an, acesta preluând atribuțiile reprezentantului
de grupă.
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Art. 58 Drepturile
Reprezentantul de grupă are următoarele drepturi:
(1) Să aibă acces la secretariatul Facultății și în afara programului de activitate cu studenții;
(2) Să folosească baza materială pusă la dispoziția studentului cancelar din facultatea sa
pentru probleme de interes studențesc;
(3) Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești a celor pe care îi
reprezintă în cadrul CSF;
(4) Să fie anunțat despre schimbările survenite în orar;
(5) Să fie anunțat referitor la orice reprogramare sau amânare a cursurilor și a seminarelor
pentru a-și anunța colegii;
(6) Să colaboreze cu organizațiile studențești legal constituite la nivel de
Facultate/Universitate.
Art. 59 Obligațiile
Reprezentantul de grupă are următoarele obligații:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Să reprezinte și să susțină activ interesele studenților pe care îi reprezintă;
Să acționeze pentru promovarea intereselor studențești;
Să participe la ședințele și la activitățile CSF;
Să asigure o bună comunicare între studenți și cadrele didactice, respectiv personalul
administrativ;
Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct;
Să sprijine activitatea CSF;
Să întocmească un raport de activitate anual, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea
anului academic următor, public pentru studenții pe care îi reprezintă, la solicitarea
CSF;
Să le disemineze colegilor săi informațiile primite din partea Consiliului.

Art. 60 Revocarea
Revocarea se poate realiza prin următoarele două proceduri:
(1) Revocarea reprezentantului de grupă se realizează la solicitarea a cel puțin o treime din
membrii grupei. În această situație, revocarea reprezentantului de grupă se realizează
în urma votului a două treimi din studenții grupei;
(2) Revocarea reprezentantului de grupă se realizează în urma acumulării a 5 avertismente
acordate de către studentul cancelar și de unul dintre studenții senatori în cadrul
circumscripției căreia se află.
Art. 61 Reprezentantul de an
(1) Reprezentantul de an este studentul care reprezintă toți studenții unui an de studiu din
cadrul unei specializări a unei linii de studiu;
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(2) Acesta este ales dintre studenții anului respectiv, în conformitate cu prevederile

Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților Universității.
Art. 62 Drepturi
Reprezentantul de an are următoarele drepturi:
(1) Să aibă acces la secretariatul Facultății și în afara programului de activitate cu studenții;
(2) Să folosească baza materială pusă la dispoziția studentului cancelar din facultatea sa,
pentru probleme de interes studențesc;
(3) Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești a celor pe care îi
reprezintă în cadrul CSF;
(4) Să fie anunțat despre schimbările survenite în orar;
(5) Să fie anunțat referitor la orice reprogramare sau amânare a cursurilor și a seminarelor
pentru a-și anunța colegii;
(6) Să colaboreze cu organizațiile studențești legal constituite la nivel de
Facultate/Universitate.
Art. 63 Obligații
Reprezentantul de an are următoarele obligații:
(1)
(2)
(3)
(4)

Să reprezinte și să susțină activ interesele studenților pe care îi reprezintă;
Să acționeze pentru promovarea intereselor studențești;
Să participe la ședințele și la activitățile CSF;
Să stabilească, împreună cu titularul disciplinei, datele de examinare, după consultarea
prealabilă a studenților;
(5) Să asigure o bună comunicare între studenți și cadrele didactice, respectiv personalul
administrativ;
(6) Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct;
(7) Să sprijine activitatea CSF;
(8) Să întocmească un raport de activitate anual, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea
anului academic următor, public pentru studenții pe care îi reprezintă, la solicitarea
CSF;
(9) Să disemineze în grupul de an informațiile primite din partea Consiliului;
(10)
Să le ofere sprijin reprezentanților de grupă în îndeplinirea atribuțiilor funcției.
Art. 64 Revocarea
Revocarea se poate realiza prin următoarele două proceduri:
(1) Revocarea reprezentantului de an se realizează la solicitarea a cel puțin o treime din
membrii anului. În această situație, revocarea reprezentantului de grupă se realizează în
urma votului a două treimi din studenții anului;
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(2) Revocarea reprezentantului de an se realizează în urma acumulării a 5 avertismente
acordate de către studentul cancelar și de unul dintre studenții senatori în cadrul
circumscripției căreia se află.
Art. 65 Studenții reprezentanți în Consiliul Extensiei Universitare
(1) Studenții reprezentanți în Consiliul Extensiei Universitare susțin interesele studenților
care studiază în respectiva extensie;
(2) Aceștia sunt aleși pe circumscripții electorale dintre studenții înmatriculați în cadrul
programelor de studiu organizate în extensie;
(3) Fiecare extensie reprezintă o circumscripție distinctă.
Art. 66 Drepturi
Studenții reprezentanți din Consiliul Extensiei Universitare au următoarele drepturi:
(1) Să voteze în Consiliul Extensiei Universitare în condițiile legii;
(2) Să fie informați despre întrunirile Consiliului Extensiei Universitare și să le fie puse
la dispoziție, în timp util, materialele care vor fi discutate în ședința Consiliului;
(3) Să aibă acces la secretariatele extensiei și în afara programului de activitate cu studenții;
(4) Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești în cadrul Consiliului
Extensiei Universitare.
Art. 67 Obligații
Studenții reprezentanți din Consiliul Extensiei Universitare au următoarele obligații:
(1)
(2)
(3)
(4)

Să participe la ședințele Consiliului Extensiei Universitare;
Să acționeze pentru promovarea intereselor studențești;
Să participe la ședințele și la activitățile Consiliului Studenților din Extensie;
Să se consulte constant cu reprezentanții de an din cadrul circumscripțiilor pe care le
reprezintă;
(5) Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct;
(6) Să sprijine activitatea Consiliului;
(7) Să întocmească un raport de activitate anual până cu cel puțin 7 zile înainte de începerea
anului academic următor, public pentru studenții pe care îi reprezintă;
Art. 68 Revocarea
Revocarea se poate realiza prin următoarele două proceduri:
(1) Propunerea de revocare a studentului reprezentant în Consiliul Extensiei Universitare
se realizează la solicitarea a cel puțin o treime din studenții circumscripției în care a
fost ales. În această situație, revocarea studentului reprezentant în Consiliul Extensiei
Universitare se realizează în urma votului a două treimi din studenții circumscripției în
care a fost ales.

17

(2) Revocarea studentului reprezentant în Consiliul Extensiei Universitare se realizează în
urma acumulării a 5 avertismente acordate de către Secretarul General al Consiliului și
de către Subprefectul liniei de Studiu din care face parte reprezentantul în cauză.

Secțiunea a 2-a – Reprezentarea în Consiliul Facultății
Art. 69 Studentul consilier
(1) Studenții consilieri exercită atributul de reprezentare a studenților în Consiliul
Facultății;
(2) Studenții consilieri reprezintă cel puțin 25% din numărul total al membrilor Consiliului
Facultății;
(3) Studenții consilieri sunt aleși pe circumscripții, stabilite prin hotărâre a Consiliului
Studenților din Facultate, cu respectarea proporționalității liniilor de studiu, a Cartei și
a regulamentelor Universității., în urma avizului consultativ a plenului Consiliului.
Liniile de studiu au autonomie în stabilirea circumscripțiilor proprii;
(4) a) Organizațiile studențești legal constituite, care activează la nivel de facultate, sunt
incluse în Repertoarul ONG al Universității și își asumă prin statut propriu
reprezentarea studenților, pot avea un singur reprezentant în Consiliul Facultății,
indiferent de numărul de organizații care activează la nivelul facultății respective;
b) Studenții membri în organizațiile studențești legal constituite, care activează la nivel
de facultate, sunt incluse în Repertoarul ONG al Universității, dar nu își asumă prin
statut propriu reprezentarea studenților, pot candida pentru funcția de reprezentant
ONG în Consiliul Facultății, doar dacă nu există niciun candidat care îndeplinește
criteriile alin. 4, lit. a.;
(5) Liniile de studiu, care au cel puțin o grupă funcțională în fiecare an de studiu, din cadrul
a minimum un program de studiu, nivel licență, existent în respectiva facultate, au
dreptul la cel puțin un reprezentant în Consiliul Facultății.
Art. 70 Drepturi
Studentul consilier are următoarele drepturi:
(1) Să voteze în Consiliul Facultății în condițiile legii;
(2) Să fie informați despre întrunirile Consiliului Facultății și să le fie puse la dispoziție, în
timp util, materialele care vor fi discutate în ședința Consiliului;
(3) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Consiliului Facultății. În cazul în care
aceștia lipsesc din motive obiective, studentul cancelar este cel care are dreptul de a-i
înlocui;
(4) Să facă parte din comisiile de cazare;
(5) Să facă parte din comisiile de burse;
(6) Să facă parte din comisiile de tabere studențești;
(7) Să aibă acces la secretariatul facultății și în afara programului de activitate cu studenții;

18

(8) Să folosească baza materială pusă la dispoziția studentului cancelar pentru probleme
de interes studențesc;
(9) Să formuleze propuneri pentru îmbunătățirea vieții studențești în cadrul Consiliului
Facultății.
Art. 71 Obligațiile:
Studentul consilier are următoarele obligații:
(1)
(2)
(3)
(4)

Să participe la ședințele Consiliului Facultății;
Să acționeze pentru promovarea intereselor studențești;
Să participe la ședințele și la activitățile Consiliului Studenților din Facultate;
Să se consulte constant cu reprezentanții de an din cadrul circumscripției sale cu privire
la situația din anii lor de studiu și să le ofere sprijin în îndeplinirea atribuțiilor funcției;
(5) Să informeze studenții cu privire la orice decizie care îi privește direct;
(6) Să sprijine activitatea Consiliului;
(7) Să întocmească un raport de activitate anual până cu cel puțin 7 zile înainte de începerea
anului academic următor, public pentru studenții pe care îi reprezintă în limba liniei de
studiu pe care reprezintă;
Art. 72 Revocarea
(1) Revocarea studentului consilier se realizează la solicitarea a două treimi din studenții
circumscripției în care a fost ales;
(2) În urma acumulării a 5 avertismente, acordate de către studentul cancelar și de către
studentul senator din cadrul circumscripției căruia se află, demiterea studentului
consilier se supune votului plenului CSF, unde este necesar votul a două treimi din
totalul membrilor pentru a realiza demiterea. În cazul în care în CSF sunt mai puțin de
trei membri, votul pentru demitere se va realiza cu participarea tuturor studenților
reprezentanți de an din cadrul facultății respective, fiind nevoie de votul a două treimi
din totalul acestora pentru a realiza demiterea.
Art. 73 Studentul cancelar
(1) Cancelarul studenților este ales dintre reprezentanții studenților în Consiliul Facultății,
cu votul majorității acestora, în cazul în care în Consiliul Facultății sunt cel puțin 3
studenți membri. În caz contrar, este ales prin votul majorității studenților reprezentanți
de an din respectiva facultate;
(2) Acesta coordonează activitatea Consiliului Studenților din Facultate;
(3) Propune studenții membri în cadrul comisiilor din Consiliul Facultății după consultarea
CSF.
(4) Pentru organizarea alegerilor se va constitui un Birou Electoral Special, printr-o
hotărâre a Consiliului, compus dintr-un Președinte, un Secretar și un membru.
Președintele va fi un membru cu drept de vot al Biroului de Conducere al Consiliului,
Secretarul va fi unul dintre studenții senatori în a cărui circumscripție intră facultatea
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respectivă, iar celălalt membru va fi un student din CSF. Dacă toate funcțiile cu drept
de vot din Biroul de conducere sunt vacante, atunci președintele va fi un student senator.
Art. 74 Drepturi
Drepturile studentului cancelar:
(1) Să voteze în Biroul Consiliului Facultății în condițiile legii, dacă acesta se înființează;
(2) Să beneficieze de un birou și de o bază materială pentru exercitarea atribuțiilor de
reprezentare studențească în cadrul facultății;
(3) Să propună studenții membri în Comisiile Consiliului Facultății;
(4) Să candideze și să voteze în cadrul alegerilor pentru funcția de Prim-cancelar.
Art. 75 Obligații
Studentul cancelar are următoarele obligații:
(1) Să facă parte din comisiile privind bursele, căminele și taberele studențești din cadrul
facultății sale;
(2) Să publice pe platforma de comunicare online a Consiliului Studenților din Facultate
un raport după fiecare ședință a Consiliului Facultății, care să cuprindă toate
informațiile de interes pentru studenți, având la bază procesul verbal al ședinței
Consiliului Facultății;
(3) Să inițieze, să prezideze și să stabilească ordinea de zi a ședințelor Consiliului
Studenților din Facultate;
(4) Să acționeze în vederea promovării intereselor studențești lavnivel de Consiliu al
Facultății;
(5) Să sprijine activitatea Consiliului;
(6) Să întocmească un raport de activitate anual până cu cel puțin 7 zile înainte de începerea
anului academic următor, public pentru studenții pe care îi reprezintă;
(7) Să le ofere sprijin studenților consilieri din circumscripția sa în îndeplinirea atribuțiilor
funcției.
Art. 76 Revocarea
(1) Revocarea studentului cancelar se realizează la solicitarea a două treimi din studenții
reprezentanți în consiliul facultății sale, în cazul în care în acesta sunt cel puțin 3
membri. În caz contrar, este demis la solicitarea a două treimi din studenții reprezentanți
de an din facultatea sa;
(2) În urma acumulării a 5 avertismente, acordate de către Secretarul General și de către
unul dintre studenții senatori ai facultății sale, demiterea studentului cancelar se supune
votului plenului Consiliului, unde este necesar votul a două treimi din totalul membrilor
pentru a realiza demiterea.
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Secțiunea a 3-a – Reprezentarea în Senatul Universității
Art. 77 Studentul Senator
(1) Studenții senatori exercită atributul de reprezentare a studenților în Senatul
Universității;
(2) Studenții senatori reprezintă cel puțin 25% din numărul total de membrii ai Senatului.
(3) Studenții senatori sunt aleși pe circumscripții, stabilite prin hotărâre a Consiliului, cu
respectarea proporționalității liniilor de studiu, a Cartei și a regulamentelor
Universității. Liniile de studiu au autonomie în stabilirea circumscripțiilor proprii;
(4) O poziție de student senator este alocată circumscripției studenților doctoranzi din
Universitate;
(5) Fiecărei linii de studiu îi este alocată o circumscripție care să includă organizațiile
studențești legal constituite din universitate, a căror activitate vizează studenții
respectivei linii de studiu.
Art. 78 Drepturi
Studentul senator are următoarele drepturi:
(1)
(2)
(3)
(4)

Să voteze în Senatul Universității, în condițiile legii;
Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului;
Să propună proiecte de hotărâri pentru Senat;
Să candideze și să voteze în cadrul alegerilor pentru funcțiile de Prefect, Secretar
General, Subprefect al studenților pe linia sa de studiu;
(5) Să folosească baza materială pusă la dispoziția studenților cancelari ai facultăților care
se află în circumscripția sa electorală pentru probleme de interes studențesc;
(6) Să folosească baza materială a Consiliului pentru probleme de interes studențesc;
(7) Să facă parte din comisiile de cazare, de burse și de tabere studențești în toate facultățile
din circumscripția sa electorală;

Art. 79 Obligații
Studentul senator are următoarele obligații:
(1) Să participe activ la ședințele Senatului;
(2) Să informeze studenții despre deciziile Senatului;
(3) Să acționeze pe lângă conducerea universității pentru promovarea intereselor
studențești;
(4) Să participe la ședințele și la activitățile Consiliului;
(5) Să participe activ la ședințele Consiliului Studenților din facultățile din care fac parte;
(6) Să întocmească un raport de activitate anual până cu cel puțin 7 zile înaintea începerii
anului academic următor, public pentru studenții pe care îi reprezintă;
(7) Să numească, în urma consultării cu studenții cancelari ai circumscripțiilor din care face
parte, membrii comitetelor de cazare și de administrare a căminelor, cât și președinții
acestora;
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(8) Să le ofere sprijin studenților cancelari din circumscripția sa electorală, în îndeplinirea
atribuțiilor funcției.
Art. 80 Revocarea
Revocarea studenților senatori se face în conformitate cu Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Senatului și Carta Universității.

CAPITOLUL 4 - DISPOZIȚII FINALE
Art. 81 Abrogarea și modificarea
Prezentul regulament poate fi abrogat sau modificat prin hotărâre a Senatului
Universității doar în urma obținerii unui aviz consultativ al Consiliului.
Art. 82 Soluționarea conflictelor cu alte reglementări
Prezentul regulament se aplică cu prioritate față de alte reglementări contrare de la
nivelul Universității.
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