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APROBAT
în şedinţa de Senat
din data de 11.12.2014
RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Paul PÎRŞAN
REGULAMENT
DE FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI
Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Comisia are ca obiectiv urmărirea respectării prevederilor din regulamentele de
funcţionare a căminelor studenţeşti și a cantinei studenţeşti din cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’din Timişoara
denumită în continuare USAMVBT.
Art. 2. Comisia funcţionează în baza legislaţiei în vigoare care reglementează
învăţământul superior, a 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. 3. Comisia participă la aplicarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a
căminelor studenţeşti, a cantinei studenţeşti, a regulamentului de burse, a regulamentului intern,
a normelor Cartei universitare a USAMVBT şi a legislaţiei în vigoare cu privire la problemele
sociale ale studenţilor.
Cap. II. CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA COMISIEI
Art. 4. 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 USAMVBT şi a altor reglementări care vizează problemele
sociale ale studenţilor.
Art. 5. (1) Comisia este compusă din 9 membri titulari, din care: Preşedintele Comisiei
este prorectorul cu activitatea social-administrativă, membri: cei 6 prodecani ai facultăţilor din
cadrul USAMVBT, un reprezentant al ligii studenţilor din USAMVBT şi şeful serviciului social al
USAMVBT.
(2) În Comisia pot fi cooptaţi atunci când situaţia o impune, ca membri, şi alţi
responsabili ai unor structuri didactice şi ştiinţifice ale USAMVBT (departamente, institute sau
centre de cercetare).
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(3) La şedinţele de analiză şi de rezolvare a unor probleme studenţeşti vor fi invitaţi,
după caz, Directorul General Administrativ, administratorii de facultăţi, administratorii de
cantină, administratorii de cămine, responsabilii din cadrul Serviciul tehnic etc.
Art. 6. (1) Preşedintele Comisiei convoacă membrii Comisiei şi persoanele implicate în
cauză pentru prezentarea şi analizarea unor evenimente/situaţii care vizează căminele
studenţeşti sau cantina.
(2) La şedinţele comisiei participă toţi membrii acesteia atunci când se analizează
probleme sociale de interes general pentru USAMVBT.
(3) Pentru analizarea unor probleme sociale punctuale, la şedinţă participă preşedintele
Comisiei, prodecanul/prodecanii facultăţii/facultăţilor de care aparţin studenţii vizaţi,
reprezentantul ligii studenţilor şi şeful serviciului social al universităţii.
Cap. III. ATRIBUŢIILE COMISIEI
Art. 7. Veghează la respectarea şi aplicarea regulamentelor specifice de funcţionare a
căminelor studenţeşti, a cantinei studenţeşti, de burse, a serviciului social, precum şi a
regulamentului intern din cadrul USAMVBT.
Art. 8. Preşedintele Comisiei primeşte şi arhivează propunerile, sesizările, reclamaţiile,
declaraţiile şi toate documentele depuse de persoanele în cauză.
Art. 9. (1) Comisia adoptă, după analizarea problemelor sociale reclamate, prin vot
deschis, cu majoritate de voturi, 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 de interes
public şi social (spaţii de învăţământ, bibliotecă, parc botanic, spaţii verzi etc.).
(2) Pentru a putea adopta o hotărâre valabilă este necesar votul a cel puţin jumătate
plus 1 din numărul membrilor comisiei prezenţi la dezbateri. Fiecare membru al Comisiei are
dreptul la vot.
Art. 10. 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 USAMVBT,
în conformitate cu regulamentele de funcţionare al căminelor studenţeşti, a cantinei studenţeşti,
şi a Cartei universitare a USAMVBT. Acest proces verbal va fi semnat de membrii Comisiei
participanţi la dezbateri. Potrivit atribuţiilor ce îi revin comisia poate emite şi recomandări.
Art. 11. Comisia prezintă, prin preşedintele acesteia, Consiliului de administraţie al
USAMVBT, 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. În conformitate cu prevederile art. 30 şi art. 31 din regulamentul de funcţionare a
căminelor studenţeşti - Consiliul de administraţie urmează a aproba sancţiunile propuse de
Comisia pentru probleme studenţeşti.
Art. 12. Regulamentul de funcţionare a comisiei pentru probleme studenţeşti a fost
aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 19.02.2011 şi a fost modificat în şedinţele
Senatului universitar din data de 19.12.2011 şi respectiv 11.12.2014.

Prorector cu activitatea social-administrativă
Prof.univ.dr. OLIMPIA IORDĂNESCU
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