REGULAMENTUL CONSILIULUI STUDENŢILOR FACULTĂŢII (PROIECT)
UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI
Cap. l Dispoziţii generale
Art.1. Consiliul Studenţilor Facultăţii este organul reprezentativ al studenţilor Facultăţii,
activitatea căruia este axată pe argumentele propuse în prezentul Regulament şi are ca membri
reprezentanţii studenţilor facultăţii.
Cap. 2 Componenţa Consiliului
Art. 2. Membru al Consiliului poate fi orice student înmatriculat la secţia de zi, indiferent dacă
este sau nu finanţat din bugetul de stat fiind respectat principiul non-discriminării în dependenţă de sex,
rasă, naţionalitate, limbă etnică, religie, etc.
Art. 3. Membrii Consiliului sunt:
• membrii Biroului Sindical Studenţesc al Facultăţii;
• 5 membri ai Consiliilor Locatarilor (obligatoriu Preşedinţii Consiliilor Locatarilor)din
căminele atribuite facultăţii;
• Cîte un reprezentant de la fiecare specialitate din cadrul facultăţii, ales de studenţii
specialităţii respective.
Art. 4. Componenţa Consiliului se confirmă prin hotărârea Consiliului Facultăţii.
Cap. 3 Obiectivele Consiliului
Art. 5. Obiectivele Consiliului sunt:
• participarea la elaborarea, perfectarea actelor ce ţin de organizarea procesului de studii în
cadrul facultăţii;
• ameliorarea condiţiilor de studii şi de trai ale studenţilor;
• soluţionarea problemelor sociale ale studenţilor;
• favorizarea implicării studenţilor în activitatea culturală, sportivă, socială şi asociativă;
• promovarea în rândul studenţilor a unui spirit civic şi participativ.
• colaborarea cu activul sindical al facultăţii în rezolvarea problemelor comunităţii studenţeşti.
Cap. 4 Membrii Consiliului
Art. 6. Membrii Consiliului au următoarele drepturi:
• dreptul la liberă opinie şi la liberă exprimare a acesteia;
• dreptul să aleagă şi să fie ales în structurile de conducere ale Consiliului;
• dreptul de a participa la întrunirile ordinare şi extraordinare;
• dreptul de a fi informat despre activitatea Consiliului;
• să înainteze propuneri privind chestiunile abordate în cadrul întrunirilor Consiliului;
• să elaboreze proiecte de colaborarea cu alte organisme similare de la alte facultăţi inclusiv
ONG-uri;
• să înainteze propuneri şi proiecte privind modernizarea procesului de studii la facultate;
• să renunţe la calitatea de membru al Consiliului.
Art. 7. Membrii Consiliului au următoarele obligaţii:
• să comunice Consiliului opinia studenţilor, pe care îi reprezintă privind problemele cu care se
confruntă aceştia;
• să exercite atribuţiile ce le revin în calitate de membri ai Consiliului;
• să asiste şi să participe activ la întrunirile Consiliului;
• să informeze Consiliul Facultăţii şi studenţii grupelor pe care îi reprezintă despre activităţile
Consiliului.
Art. 8. Calitatea de membru al Consiliului încetează în cazul:
• exercitării neadecvate a obligaţiilor şi încălcarea principiilor de activitate al Consiliului;
• absenţei nejustificate la trei reuniuni consecutive;
• depunerii unei cereri din proprie iniţiativă;
• finalizării studiilor universitare.
Art. 9. Excluderea unui membru al Consiliului atrage după sine înaintarea unei solicitări către
comunitatea universitară a cărei reprezentant a pierdut calitatea de membru al Consiliului de a desemna

un nou membru în cadrul organizaţiei respective.
Cap. 5 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului
Art. 10. Regimul şedinţelor Consiliului:
•
Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare;
•
Sesiunile ordinare se organizează lunar (o dată în lună).
Art. 11. Şedinţa Consiliului este legal constituită dacă la ea participă nu mai puţin de 2/3 din
membrii organizaţiei.
Art. 12. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă din numărul membrilor prezenţi şi se transmite
cu titlu de propuneri Consiliului Facultăţii.
Art. 13. Sesiunile Consiliului sunt prezidate de Preşedinte şi asistate de către un Secretar.
Cap. 6 Organele de conducere
Art. 14. Organul de conducere al Consiliului este Biroul Consiliului şi este alcătuit din 7 membri:
Preşedinte, 1 vicepreşedinte, 2 reprezentanţi din Biroul Sindical Studenţesc al facultăţii, 1 reprezentant al
Consiliului căminului, 2 reprezentanţi ai specialităţilor facultăţii. Membrii Biroului sunt aleşi şi pot fi
înlocuiţi de către Consiliu prin vot secret sau deschis majoritar simplu din numărul total al membrilor
Consiliului.
Art. 15. Componenţa Biroului se reînnoieşte anual sau la cererea majorităţii simple a membrilor
Consiliului.
Art. 16. Membrii Biroului pot fi înlocuiţi prin simpla majoritate de voturi, fără a-şi pierde
calitatea de membri ai Consiliului.
Art. 17. Preşedintele prezidează sesiunile Consiliului.
Art. 18. În cazul lipsei preşedintelui atribuţiile acestuia sunt delegate vicepreşedintelui.
Art. 19. Secretarul este responsabil de lucrările de secretariat şi de procesele-verbale ale
şedinţelor (procesele-verbale se păstrează în dosarul Consiliului).
Cap. 7 Competenţele Consiliului
Art. 20. Consiliul are următoarele competenţe:
• asigură cunoaşterea şi respectarea de către studenţi a actelor normative şi legislative ce
reglementează viaţa universitară;
• colaborează cu Decanatul la elaborarea şi perfecţionarea actelor normative la facultate;
• înaintează spre dezbaterea opiniei publice şi factorilor de decizie problemele cu care se confruntă
studenţii şi înaintează propuneri privind soluţionarea acestora;
• constituie comisii ad-hoc pentru apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor, organizează
diferite sondaje şi chestionare în rândurile studenţilor;
• alege şi înaintează reprezentanţii studenţilor în componenţa Senatului Studenţesc al
Universităţii, 5 persoane din cadrul Consiliului;
• alege şi înaintează reprezentanţii studenţilor în componenţa Consiliului Facultăţii (profesoral)
şi a Senatului Universităţii (profesoral).
Art. 21. Biroul are următoarele competenţe:
• prezintă la începutul fiecărui an universitar planul de activitate;
• întocmeşte şi face public la începutul fiecărui an universitar un raport de activitate, pe care îl
prezintă la şedinţa Consiliului Facultăţii;
• reprezintă comunitatea studenţilor Facultăţii în relaţiile de negociere a proiectelor de colaborare
cu organizaţii similare de la alte facultăţi şi cu diverse ONG-uri;
• anunţă membrii Consiliului despre ordinea de zi a şedinţei.
Art. 22. Atribuţiile preşedintelui, secretarului, reprezentanţilor de promoţii se stabilesc de către
Birou şi se aprobă la Consiliu;
Cap. 8 Dispoziţii finale:
Art. 23. Decanatul Facultăţii va crea condiţii adecvate pentru desfăşurarea activităţii Consiliului.
Art. 24. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului se adoptă după
consultarea comunităţii studenţeşti universitare.
Art. 25. Decizia de modificare a Regulamentului se poate lua la iniţiativa va a 2/3 din membrii
Senatului Universităţii.

REGULAMENTUL (proiect)
CONSILIULUI STUDENŢILOR FACULTĂŢII
UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI
Cap. l Dispoziţii generale
Art.1. Consiliul Studenţilor Facultăţii este organul
reprezentativ al studenţilor Facultăţii, activitatea căruia este axată pe
argumentele propuse în prezentul Regulament şi are ca membri
reprezentanţii studenţilor facultăţii.
Cap. 2 Componenţa Consiliului
Art. 2. Membru al Consiliului poate fi orice student
înmatriculat la secţia de zi, indiferent dacă este sau nu finanţat din
bugetul de stat fiind respectat principiul non-discriminării în
dependenţă de sex, rasă, naţionalitate, limbă etnică, religie, etc.
Art. 3. Membrii Consiliului sunt:
• membrii Biroului Sindical Studenţesc al Facultăţii;
• 5 membri ai Consiliilor Locatarilor (obligatoriu
Preşedinţii Consiliilor Locatarilor)din căminele
atribuite facultăţii;
• Cîte un reprezentant de la fiecare specialitate din
cadrul facultăţii, ales de studenţii specialităţii
respective.
Art. 4. Componenţa Consiliului se confirmă prin hotărârea
Consiliului Facultăţii.
Cap. 3 Obiectivele Consiliului
Art. 5. Obiectivele Consiliului sunt:
• participarea la elaborarea, perfectarea actelor ce ţin de
organizarea procesului de studii în cadrul facultăţii;
• ameliorarea condiţiilor de studii şi de trai ale studenţilor;
• soluţionarea problemelor sociale ale studenţilor;
• favorizarea implicării studenţilor în activitatea culturală,
sportivă, socială şi asociativă;
• promovarea în rândul studenţilor a unui spirit civic şi
participativ.
• colaborarea cu activul sindical al facultăţii în rezolvarea
problemelor comunităţii studenţeşti.

Cap. 4 Membrii Consiliului
Art. 6. Membrii Consiliului au următoarele drepturi:
• dreptul la liberă opinie şi la liberă exprimare a acesteia;
• dreptul să aleagă şi să fie ales în structurile de conducere ale
Consiliului;
• dreptul de a participa la întrunirile ordinare şi extraordinare;
• dreptul de a fi informat despre activitatea Consiliului;
• să înainteze propuneri privind chestiunile abordate în cadrul
întrunirilor Consiliului;
• să elaboreze proiecte de colaborarea cu alte organisme similare de
la alte facultăţi inclusiv ONG-uri;
• să înainteze propuneri şi proiecte privind modernizarea procesului
de studii la facultate;
• să renunţe la calitatea de membru al Consiliului.
Art. 7. Membrii Consiliului au următoarele obligaţii:
• să comunice Consiliului opinia studenţilor, pe care îi reprezintă privind
problemele cu care se confruntă aceştia;
• să exercite atribuţiile ce le revin în calitate de membri ai Consiliului;
• să asiste şi să participe activ la întrunirile Consiliului;
• să informeze Consiliul Facultăţii şi studenţii grupelor pe care îi
reprezintă despre activităţile Consiliului.
Art. 8. Calitatea de membru al Consiliului încetează în cazul:
•
exercitării neadecvate a obligaţiilor şi încălcarea principiilor de
activitate al Consiliului;
•
absenţei nejustificate la trei reuniuni consecutive;
•
depunerii unei cereri din proprie iniţiativă;
•
finalizării studiilor universitare.
Art. 9. Excluderea unui membru al Consiliului atrage după sine
înaintarea unei solicitări către comunitatea universitară a cărei reprezentant a
pierdut calitatea de membru al Consiliului de a desemna un nou membru în
cadrul organizaţiei respective.
Cap. 5 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului
Art. 10. Regimul şedinţelor Consiliului:
•
Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare;
•
Sesiunile ordinare se organizează lunar (o dată în lună).
Art. 11. Şedinţa Consiliului este legal constituită dacă la ea participă
nu mai puţin de 2/3 din membrii organizaţiei.

Art. 12. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă din
numărul membrilor prezenţi şi se transmite cu titlu de propuneri
Consiliului Facultăţii.
Art. 13. Sesiunile Consiliului sunt prezidate de Preşedinte şi
asistate de către un Secretar.
Cap. 6 Organele de conducere
Art. 14. Organul de conducere al Consiliului este Biroul
Consiliului şi este alcătuit din 7 membri: Preşedinte, 1
vicepreşedinte, 2 reprezentanţi din Biroul Sindical Studenţesc al
facultăţii, 1 reprezentant al Consiliului căminului, 2 reprezentanţi ai
specialităţilor facultăţii. Membrii Biroului sunt aleşi şi pot fi înlocuiţi
de către Consiliu prin vot secret sau deschis majoritar simplu din
numărul total al membrilor Consiliului.
Art. 15. Componenţa Biroului se reînnoieşte anual sau la
cererea majorităţii simple a membrilor Consiliului.
Art. 16. Membrii Biroului pot fi înlocuiţi prin simpla
majoritate de voturi, fără a-şi pierde calitatea de membri ai
Consiliului.
Art. 17. Preşedintele prezidează sesiunile Consiliului.
Art. 18. În cazul lipsei preşedintelui atribuţiile acestuia sunt
delegate vicepreşedintelui.
Art. 19. Secretarul este responsabil de lucrările de secretariat
şi de procesele-verbale ale şedinţelor (procesele-verbale se păstrează
în dosarul Consiliului).
Cap. 7 Competenţele Consiliului
Art. 20. Consiliul are următoarele competenţe:
• asigură cunoaşterea şi respectarea de către studenţi a
actelor normative şi legislative ce reglementează viaţa universitară;
• colaborează cu Decanatul la elaborarea şi perfecţionarea
actelor normative la facultate;
• înaintează spre dezbaterea opiniei publice şi factorilor de
decizie problemele cu care se confruntă studenţii şi înaintează propuneri
privind soluţionarea acestora;
• constituie comisii ad-hoc pentru apărarea drepturilor şi
intereselor studenţilor, organizează diferite sondaje şi chestionare în
rândurile studenţilor;
• alege şi înaintează reprezentanţii studenţilor în

componenţa Senatului Studenţesc al Universităţii, 5 persoane din cadrul
Consiliului;
• alege şi înaintează reprezentanţii studenţilor în componenţa
Consiliului Facultăţii (profesoral) şi a Senatului Universităţii (profesoral).
Art. 21. Biroul are următoarele competenţe:
• prezintă la începutul fiecărui an universitar planul de activitate;
• întocmeşte şi face public la începutul fiecărui an universitar un raport
de activitate, pe care îl prezintă la şedinţa Consiliului Facultăţii;
• reprezintă comunitatea studenţilor Facultăţii în relaţiile de negociere a
proiectelor de colaborare cu organizaţii similare de la alte facultăţi şi cu
diverse ONG-uri;
• anunţă membrii Consiliului despre ordinea de zi a şedinţei.
Art. 22. Atribuţiile preşedintelui, secretarului, reprezentanţilor de
promoţii se stabilesc de către Birou şi se aprobă la Consiliu;
Cap. 8 Dispoziţii finale:
Art. 23. Decanatul Facultăţii va crea condiţii adecvate pentru
desfăşurarea activităţii Consiliului.
Art. 24. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a
Consiliului se adoptă după consultarea comunităţii studenţeşti universitare.
Art. 25. Decizia de modificare a Regulamentului se poate lua la
iniţiativa va a 2/3 din membrii Senatului Universităţii.

