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Raport al organizației studențești PRIME Brașov 

privind modul de aplicare a Codului privind drepturile și obligațiile 

studenților pentru anul universitar 2016-2017 

 

 

Organizația studențească non-guvernamentală PRIME Brașov, prin membrii săi, și-a 

desfășurat activitatea în mod normal, în anul universitar 2016-2017, fără a întâmpina dificultăți 

de comunicare și relaționare cu mediul universitar, în concordanță cu drepturile și îndatoririle 

care le revin studenților prin Codul privind drepturile și obligațiile studenților. 

Astfel, în anul 2016-2017: 

- asociației i s-a respectat dreptul la asociere și accesare a spațiilor universitare, precum 

și la cooperare cu Universitatea, conform Art. 4 din Codul mai sus menționat; 

- membrii asociației și studenții universității au avut acces la documentul pe care 

Universitatea l-a elaborat, privind modalitățile de soluționare a deficiențelor raportate în 

documentele depuse de către asociații, pentru anul universitar 2015-2016, conform Art. 5; 

- asociația a respectat interdicția propagandei politice și a formelor de discriminare 

individuală și de grup, stabilită de Universitate la Art. 9 din Codul în discuție; 

- membrii asociației au beneficiat de drepturile care îi revin studentului înmatriculat la 

Universitatea Transilvania din Brașov prin Art. 11; prin calitatea noastră de membri ai 

asociației studențești, dar și de studenți ai Universității, nu am luat la cunoștință de încălcarea 

acestor drepturi față de studenți; 

- la rândul lor, membrii asociației au respectat obligațiile care le-au revenit prin Art. 18 

din Codul mai sus menționat. 

Din informațiile pe care le deținem în acest moment, o mare parte din studenți nu sunt 

la curent cu prevederile Art. 14 litera a), privind asistența medicală gratuită (în dispensarul 

Universității), conform art. 205, alin (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și litera c), privind acordarea de subvenții pentru cazare, conform art. 205, alin (15) 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Considerăm, așadar, că nu s-a 

făcut o informare eficientă a studenților în legătură cu prevederea acestor articole și studenții 

nu știu că pot beneficia de aceste drepturi și facilități oferite de Universitate. 
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Considerăm de folos comunicarea prin intermediul adresei de e-mail instituționale a 

Hotărârilor de Consiliu de Administrație, mesaje pe care le primim lunar și care ne facilitează 

accesul la informații. 

La acestea, dorim să adăugăm că organizația PRIME Brașov, împreună cu celelate 

asociații studențești, a beneficiat de finanțare din partea Universității, fonduri care au fost 

folosite în vederea punerii în practică a evenimentului Târgul ONG-urilor din Universitatea 

Transilvania. Evenimentul a avut ca scop creșterea notorietății asociațiilor studențești și 

încurajarea voluntariatului în rândul studenților. 

 

 

 

28.11.2017     

               

 

  

 

 

 


