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REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI
Prezentul Regulament respectă Carta Universităţii “Transilvania” din Braşov şi stabileşte
modul în care studenţii pot să înfiinţeze asociaţii proprii, în scopul desfăşurării unor activităţi
culturale, sportive, de instruire, de întrajutorare, de protecţie a mediului etc.
Art.1. Universitatea “Transilvania” din Braşov recunoaşte dreptul de asociere a studenţilor
în vederea desfăşurării unor activităţi culturale, sportive, turistice, de instruire, de întrajutorare, de
protecţie a mediului, de divertisment etc. Universitatea Transilvania din Braşov susţine activităţile
studenţeşti desfăşurate în cadrul organizaţiilor studenţeşti, oferind sprijinul material şi suportul
logistic pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestora.
Art.2. Asociaţiile studenţeşti nu au scop lucrativ. Nici o asociaţie studenţească nu poate
desfăşura în cadrul Universităţii “Transilvania” din Braşov activităţi care urmăresc obţinerea
profitului. Nici o asociaţie studenţească nu poate funcţiona în scopul obţinerii de către unele
persoane a unor avantaje materiale. Activităţile asociaţiilor studenţeşti constau în prestarea unor
servicii către studenţi, în scopul petrecerii timpului liber, agrementului, educaţiei, formării
profesionale, dezvoltării personalităţii, dezvoltării spiritului întreprinzător etc., activităţi care
constituie o completare a formării profesionale realizată prin programele de studii universitare.
Art.3. Activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiilor studenţeşti au ca principiu fundamental
voluntariatul, studenţii fiind liberi să aleagă asociaţia în cadrul căreia activează precum şi
activităţile la care doresc să participe. Nici un student nu poate fi obligat să participe la activităţile
organizate de diferite asociaţii studenţeşti dacă nu doreşte acest lucru. Toţi studenţii care participă la
activităţile studenţeşti îşi asumă obiectivele şi scopurile asociaţiilor respective, acţionând pentru
îndeplinirea acestora cu bună ştiinţă.
Art.4. Statutul fiecărei asociaţii studenţeşti cuprinde obiectivele, membrii, organele de
conducere, patrimoniul şi fondurile utilizate. Fiecare asociaţie studenţească din Universitatea
“Transilvania” din Braşov trebuie să depună la Prorectoratul responsabil cu probleme social
studenţeşti o copie a statutului său precum şi o copie a actelor care dovedesc obţinerea personalităţii
juridice a acestora.
Universitatea “Transilvania” din Braşov nu recunoaşte asociaţiile studenţeşti fără statut legal
înregistrat, conform prevederilor ord.26/2006. Acceptarea în spaţiul universităţii şi spijinul acordat
de universitate sunt condiţionate de înregistrarea legală a asociaţiei, declararea scopurilor sale,
precum şi de înregistrarea legală în evidenţele universităţii.
Art.5. Patrimoniul fiecărei asociaţii nu poate fi utilizat decât în scopul pentru care asociaţia a
fost înfiinţată. Patrimoniul fiecărei asociaţii studenţeşti cuprinde bunurile mobile şi imobile
reprezentând aportul în natură a membrilor asociaţiei, înregistrat ca patrimoniu al acesteia şi pus la
dispoziţia membrilor săi. Patrimoniul fiecărei asociaţii studenţeşti cuprinde bunurile mobile şi
imobile reprezentând aportul în natură al membrilor asociaţiei, înregistrat ca patrimoniu al acesteia
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~j pus la dispozilia rnembrilor sm. Patrimoniul oricarei asocialii studenle~ti nu include bunuri
mobile sau imobile aleUniversiUllii "Transilvania" din Bra~ov. Universitatea pune la dispoziPa
asocia~iilor studente~ti spalii adecvate in care sa-~i des Ia~o are activitatile, alte bunuri mo ile ~i
imobile acestea ramanand In patrirnoniul universitalii. Nici 0 asocialie nu poate invoca faptul ca,
utilizc1nd 0 perioada de timp anumite active, dobandesc drepturi de dispozilie sau utilizare asupra
acestora.

Art. 6. Fondurile asociatiilor provin din cotizatii al membrilor lor, donatii, sponsonzan,
accesarea unor proiecte finanlari oblinute de la UE sau aIte organizalii etc. Fondurile utilizate de
asociafii sludente~ti trebuie sa fie legale. Nici 0 asociatie studenteasca nu poate utiliza fond uri
obtinute prin activitati ilegale. Orice asociatie studenteasca care Incalca Jegile tarii cu privire la
sursa fondurilor va fi imediat denuntaUi. Universitatea "Transilvania" din Bra~ov nu i~i aswna
raspunderea cu privire la legalitatea fondurilor utilizate de asociatiile studente~i care activeaza in
cadrul acesteia.
Art. 7. ediul oricarei asociapi studente~ti trebuie sa fie Inscris in Statutul acesteia Universitatea
Transilvania din Br~ov sustine asocialiiie studente~ti, oferindu-Ie in mod gratuil spatii adecvate
destinate desta~uri'irii activitalilor prevazute in statutul lor. Aceste spatii pot repreL.enta sedii ale
asociatiilor studenle~ti daca acestea considera oporttm acest lucru. Spaliile puse la dispozitia asociatiilor
studente~ti nu pot fi folosite de catre acestea dedit pentru activitatile prevazute ill statutul lor. Nu este
penni sa utilizarea spapilor puse la dispozitia asocialiilor student~ti in scopuri comerciale. Spatiil
trebuie utilizate astfel meat sa se evite deteriorarea acestora. Pagubele care provin din utilizarea
neadecvata a spatiilor se suporta de catre asocia1iiJe respective.
Art.8. Desra!;>urarea unor activitati de catre asociali ile sludente~ti In cadrul lJniversita~ii
''Transilvania'' din Bra~ov trebuie sa aiba aprobarea cond ucerii acesteia. Universitatea ofera tot
sprijinul au asociatiilor studenle~ti, dar considera ca activitalile desIa~urate de catre acestea trebuie
sa aiba caracter p ublic, In interesul tuturor studentilor. Activitatile organizatiilor studen te~ti nu se
pot desfii~ura pe ascuns, in promiscuitate sau semiinluneric. Asocia!iile stud ente~ti din Universitatea
"Transilvania" trebuie sa - ~i faca publica oferta lor, sa-~i promoveze obiectivele ~i sa- ~i desla~oare
activitatile la vedere, printre studenti, in folosul acestora.
Art.9. Activitatile desla~urate de catre asociatiile stu dente~ti din Universitatea
"Transilvania" din Br~ov trebuie sa se situeze la un nivel cultural rid icat. Asociatiile studente~ti
trebuie sa promoveze comportamentul civilizat cultura veritabila, iniliativa, spiritul de intraj ulorare,
spijinul intreprinzator, dragostea rata de natura, dragostea de tara, respectul fata de jnainta~i etc.
Nici 0 asociatle studenteasca nu poate activa in cadrul Universitalii "Transilvania" de Bra~ov daca
obiectivele sale nu corespund acestor cerinte.
Art. 1O. In Universitatea "Transilvania' din Bra~ov activeaza in prezent un numar de 9
asocialii studen te~ti . Datele de identificare ale acestora sunt precizate In Anexa nr.l . Numarul
asociatiilor studente~ti din universitate nu estc limitat. Initiativa infiintarii unor noi asocia1ii
studente~ti apar~ine studenliior universitatii. Universitatea nu desfiinteaza ~i nu infiinteaza, in nume
propriu sau In numele unor terti asocialii studenle~ti. Conducerea asociatiilor studente~ti Infiintate
este preluata, la incetarea activitatii unor generatii de studenti, de catre noile generalii. Asigurarea
continuitalii activitatii asociatiilor stud nle~ti este In sarcina membrilor acestora.
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Prezentul regulament a fost discutat ~ i aprobat in ~ edi nta Senatului Universitatii Transilvania
din data de 8.07. 2011.

Bra~ov

Prorector cu activitatea studenteasc
Conf. univ. dr. Constantin DUGU A NA
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