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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE 

Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare și funcționare 

a Comisiei pentru probleme studențesti din cadrul Universității de Ştiinţele Vieții „Regele 

Mihai I”  din Timişoara. 

           (2) Regulamentul se aplică membrilor din cadrul Comisiei pentru probleme studențesti. 

(3) Utilizatorii regulamentului răspund de aplicarea și respectarea prevederilor 

documentelor din prezentul regulament. 

 

CAP. II. SCOP 

 

Art. 2. Scopul elaborării acestui regulament este acela de a stabili reguli unitare 

privind modalitatea de organizare și funcționare a Comisiei pentru probleme studențesti în  

Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara (U.S.V.T.). 

                  

CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI 

Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri: 

➢ U.S.V.T. – Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara. 
 

CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE 

Art. 4. Legislaţie primară: 

➢ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat şi regulamentele şcolilor doctorale. 

 

Art. 5. Legislaţie secundară 

➢ Carta USVT; 

➢ Regulamente/ /Metodologii/ Proceduri interne; 

➢ Codul  drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea de Ştiinţele Vieții 

„Regele Mihai I” din Timişoara - R060; 

➢ Regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti – R034; 

➢ Regulament privind organizarea şi funcţionarea cantinei din cadrul USVT – 

R036; 
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➢ Hotărârile Senatului universitar și ale Consiliului de administrație.  

 

CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI 

CAP.V.1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 6. Comisia are ca obiectiv urmărirea respectării prevederilor din regulamentele de 
funcţionare a căminelor studenţeşti, a cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii de Ştiinţele 
Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara denumită în continuare U.S.V.T. 

 
 Art. 7. Comisia funcţionează în baza legislaţiei în vigoare care reglementează 

învăţământul superior, al Cartei universitare şi a prezentului regulament, cu respectarea 
următoarelor principii: 

- obiectivitate, în sensul că îşi fundamentează concluziile şi propunerile pe existenţa 
unor fapte obiective; 

- rol activ, acţionează în vederea rezolvării problemelor care se găsesc în componenţa 
comisiei. 
 

 Art. 8. Comisia participă la aplicarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a 
căminelor studenţeşti, a cantinei studenţeşti, a regulamentului intern, a normelor Cartei 
universitare a U.S.V.T. şi a legislaţiei în vigoare cu privire la problemele sociale ale 
studenţilor. 

CAP. V.2. CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA COMISIEI  
 

 Art. 9. Comisia se constituie cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
învăţământului superior, a regulamentelor de funcţionare al căminelor studenţeşti, a cantinei 
studenţeşti, a Cartei universitare a U.S.V.T. şi a altor reglementări care vizează problemele 
sociale ale studenţilor. 

 
 Art. 10. (1) Comisia este compusă din 5 membri titulari din care: preşedintele Comisiei 

este prorectorul cu activităţi sociale şi studenţeşti, 1 prodecan cu activitatea studenţească, 
şeful Serviciului Social, administratorul căminului implicat în eveniment şi un reprezentant al 
ligii studenţilor din USVT. 

 (2) În Comisie pot fi cooptaţi, atunci când situaţia o impune, ca membri invitați, şi alte 
persoane cum ar fi: directorul general administrativ, prodecanii cu studenții, directorii de 
departament, decanii, alți studenți, etc., pentru a analiza sau rezolva mai eficient problemele 
studențești apărute.   

  
 Art. 11. Preşedintele Comisiei convoacă membrii Comisiei şi persoanele implicate în 

cauză pentru prezentarea şi analizarea unor evenimente/situaţii care vizează căminele 
studenţeşti sau cantina.  
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CAP. V.3. ATRIBUŢIILE COMISIEI  
 

 Art. 12. Veghează la respectarea şi aplicarea regulamentelor specifice de funcţionare 
a căminelor studenţeşti, a cantinei studenţeşti, precum şi a regulamentului intern din cadrul 
U.S.V.T. 

 
 Art. 13. Preşedintele Comisiei primeşte şi arhivează propunerile, sesizările, 

reclamaţiile, declaraţiile şi toate documentele depuse de persoanele în cauză.  
 
 Art. 14. (1) Comisia adoptă, după analizarea problemelor reclamate, cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi, în condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din numărul total 
al membrilor, prin vot deschis, sancţiunea sau propunerea de sancţionare a studenţilor care 
încalcă normele de bună comportare în campus şi/sau pentru degradarea sau distrugerea 
unor bunuri materiale din căminele studenţeşti, din cantina studenţească sau din alte spaţii 
ale U.S.V.T. (spaţii de învăţământ, bibliotecă, spaţii verzi, alte facilități ale U.S.V.T. etc.). 

 (2) Fiecare membru al Comisiei are dreptul la vot. 
 
 Art. 15. Comisia întocmeşte un proces verbal al şedinţei din care să rezulte 

sancţiunea care urmează a fi aplicată sau propusă spre aprobare Consiliului de administraţie 
al U.S.V.T., în conformitate cu regulamentele de funcţionare al căminelor studenţeşti, a 
cantinei studenţeşti, şi a Cartei universitare a U.S.V.T. Acest proces verbal va fi semnat de 
membrii Comisiei participanţi la dezbateri. Potrivit atribuţiilor ce îi revin, comisia poate emite 
şi recomandări. 

 
 Art. 16. Comisia prezintă, prin preşedintele acesteia, Consiliului de administraţie al 

U.S.V.T., sancţiunile aplicate de către aceasta sau propunerile de sancţionare ce vor fi 
supuse aprobării şi, după caz, formulează şi propuneri de recuperare a daunelor de la 
studenţii vinovaţi.  

 
Art. 17. Sancţiunile aplicate sau propuse de Comisia pentru probleme studențești pot fi:  

a) avertisment scris; 
b) excluderea din cămin până la finalul semestrului; 
c) excluderea din cămin pentru întreg anul universitar; 
d) interzicerea dreptului de cazare în căminele U.S.V.T. în anul universitar următor; 
e) pierderea definitivă a dreptului de cazare din căminele U.S.V.T. pe toată durata 
studiilor; 
f) exmatricularea fără drept de înmatriculare în cadrul oricărei facultăți din cadrul 
U.S.V.T. 

  
 Art. 18. Sancţiunile prevăzute 17 lit. a) se aplică de către Comisia pentru probleme 
studenţeşti, iar cele de la litera b), c), d), e) şi f) se aprobă de către Consiliul de administraţie, 
la propunerea Comisiei pentru probleme studenţeşti. 


