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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
AL COMISIEI SOCIALE ŞI ACTIVITĂŢI STUDENŢEŞTI 

 
 
 
PREAMBUL 

 
Activitatea socială şi studenţească reprezintă un segment important în funcţionalitatea 

Facultăţii de Ştiinţe. 
Misiunea principală a Comisiei Sociale şi Activităţi Studenţeşti este de a contribui la 

formarea unor cetăţeni activi, dinamici, inovativi, capabili să rezolve eficient probleme 
profesionale şi sociale. De asemenea, recompensarea şi stimularea studenţilor cu performanţe 
deosebite, sprijinul acordat studenţilor cu probleme de sănătate sau defavorizaţi social, creşterea 
calităţii vieţi studenţilor reprezintă direcţii de acţiune prioritare a acestei comisii. 

 
Art.1 Structura Comisiei Sociale şi Activităţi Studenţeşti: 
 

Comisia Socială şi Activităţi Studenţeşti a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe are următoarea 
structură: preşedinte şi membrii. Mandatul Comisiei Sociale şi Activităţi Studenţeşti are aceeaşi 
durată cu cea a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe. 

Componenţa Comisiei Sociale şi Activităţi Studenţeşti este prezentată în anexa 1. 
 
Art.2 Funcţionarea Comisiei Sociale şi Activităţi Studenţeşti 
 

a. Comisia Socială şi Activităţi Studenţeşti se reuneşte semestrial, în sesiuni ordinare şi în 
sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui; 

b. Comisia Socială şi Activităţi Studenţeşti este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din 
numărul total al membrilor; 

c. Reuniunile Comisiei Sociale şi Activităţi Studenţeşti se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte, cu 
excepţia şedinţelor extraordinare, când acest termen se reduce la minim 24 de ore. La 
anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei; 

d. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Socială şi Activităţi Studenţeşti adoptă hotărâri 
proprii. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul acestora 
reprezintă 2/3 din totalul membrilor; 

e. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă care va fi semnat de preşedinte. 
 
Art.3 Atribuţiile Comisiei Sociale şi Activităţi Studenţeşti 
 

a. Sprijină activitatea de acordare a burselor, a biletelor de tabără şi altor forme de ajutorare 
în conformitate cu regulamentele şi legislaţia în vigoare; 
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b. Urmăreşte respectarea regulamentelor aprobate privind atribuirea de locuri în căminele 
ULBS, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti şi cantinelor; 

c. Informează studenţii în legătură cu reglementările referitoare la parteneriatul public-privat 
privind cazarea studenţilor; 

d. Asigură cunoaşterea şi respectarea reglementărilor cu privire la facilităţile oferite 
studenţilor la cazare; 

e. Stimulează şi sprijină studenţii în organizarea şi desfăşurarea unor manifestări ştiinifice, 
culturale, sportive, de petrecere a timpului liber precum şi a altor manifestări specifice 
vieţii studenţeşti; 

f. Colaborează cu ONG-urile cu specific cultural şi sportiv şi reprezintă Facultatea de Ştiinţe în 
relaţiile cu instituţii care desfăşoară activităţi cu studenţii; 

g. Sprijină activitatea tutorială şi de consiliere profesională a studenţilor; 
h. Se implică în activtatea de orientare în carieră a studenţilor pe prospectări pieţei muncii a 

dinamicii şi oportunităţii calificărilor; 
i. Urmăreşte respectarea programului de consultaţii pentru studenţi; 
j. Stabileşte proceduri de informare şi comunicare cu angajatorii şi beneficiarii publici; 
k. Acordă sprijin comitetului de organizare a „Balului Bobocilor”; 
l. Se implică în procesul de informare şi selecţie a studenţilor în vederea participării acestora 

la mobilităţile Erasmus+. 
 
Art.4 Atribuţiile preşedintelui comisiei 
 

a. Convoacă şi prezidează Comisia Socială şi Activităţi Studenţeşti a Facultăţii de Ştiinţe; 
b. Reprezintă comisia în relaţia cu Consiliul şi Decanul Facultăţii de Ştiinţe; 
c. Ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze operativ comisia; 
d. Prezintă în faţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe un raport anual privind activitatea Comisiei 

Sociale şi Activităţi Studenţeşti. 
 
 
Art.5 Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

a. Comisia Socială şi Activităţi Studenţeşti se subordonează Consiliului Facultăţii de Ştiinţe; 
b. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale şi Activităţi 

Studenţeşti se face prin hotărâre a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe; 
c. Prezentul regulament intră în vigoare cu data adoptării lui de către Consiliul Facultăţii de 

Ştiinţe. 
 
 
Adoptat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe din data de 19.10.2016 
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Anexa 1 

 
 
 
 

 
Componența Comisiei Sociale şi Activităţi Studenţeşti 

 

Nr. crt. Profesor / student Calitate 

1.  Lector univ. dr. STOIAN IULIAN preşedinte 

2.  Conf. univ. dr. SANISLAV MIHAI membru 

3.  Lector univ.dr. COSTEA MARIOARA membru 

4.  Lector univ.dr. ILIE DANIELA membru 

5.  Lector univ.dr. PITIC ALINA membru 

6.  Lector univ.dr. HĂŞMĂŞAN IOAN membru 

7.  Student CĂTA RAUL IOAN membru(M.I. III) 

 
 
 


