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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL COMISIEI PENTRU ACTIVITATEA STUDENŢILOR ŞI
PROBLEME SOCIALE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. CASPS are în componenţa sa membri ai senatului, cadre didactice şi studenţi,
şi se subordonează Senatului şi Preşedintelui Senatului;
Art.2. CASPS identifică oportunităţile şi soluţionează problemele din domeniul
serviciilor sociale, administrative şi cultural-sportive adresate studenţilor, cu scopul
final de îmbunatăţire permanentă a modului în care se asigură aceste servicii in cadrul
UDJG.
CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 3. CASPS este formată din cadre didactice şi studenţi, membri ai Senatului,
reprezentanţi ai facultăţilor din cadrul UDJG;
Art. 4. Preşedintele CASPS este confirmat prin vot de către Senat, la propunerea
Preşedintelui Senatului;
Art. 5. Atribuţiile Preşedintelui CASPS sunt: reprezintă comisia la lucrările Senatului,
precum şi în relaţiile cu alte compartimente funcţionale ale Universităţii; convoacă,
organizează şi conduce întrunirile de lucru ale comisiei; semnează documentele
elaborate de comisie.
Art. 6. Preşedintele CASPS numeşte un Secretar din rândul membrilor comisiei, pe
care o reprezintă în absenţa Preşedintelui;
Art. 7. CASPS funcţioneaza continuu, în cadrul întrunirilor ordinare de lucru,
programate lunar, în concordanţă cu programarea şedintelor Senatului;
Art. 8. Şedintele de lucru ale comisiei se realizează la convocarea Preşedintelui
CASPS;
Art. 9. La şedintele comisiei pot participa cu statut de invitaţi terţi pe probleme
specifice;
Art. 10. Hotărârile şi documentele elaborate de comisie sunt prezentate de către
Preşedintele CASPS spre aprobare Senatului.
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Art. 11. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, CASPS adoptă hotărâri proprii, care se iau
cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi la întrunirile programate.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII
Art. 12. Sprijină studenţii în diverse acţiuni sociale, culturale şi sportive;
Susţine strategiile şi activităţile de îmbunatăţire a serviciilor oferite studenţilor UDJG;
Art. 13. Asigură şi popularizează regulamentele aprobate de către Senat cu privire la
organizarea şi funcţionarea complexului social-administrativ şi cultural-sportiv
studenţesc;
Art. 14. Analizează permanent şi propune Senatului actualizarea regulamentelor de
cazare, de acordare a burselor şi de acordare a biletelor de tabără pentru studenţi;
Art. 15. Monitorizează şi rezolvă, în limitele competenţelor, a problemelor sociale ale
studenţilor UDJG;
Art. 16. Sprijină, prin intervenţii în şedintele Senatului, creşterea calităţii serviciilor
oferite studenţilor;
Art. 17. Promovează pe căi specifice valorile educaţionale, cultural-sportive şi etice în
rândul studenţilor din cadrul UDJG;
Art. 18. Realizează acţiuni de consilere a studenţilor pe parcursul studiilor de licenţă,
şi totodată după terminarea acestora.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. CASPS funcţionează în condiţiile unei colaborări permanente cu structurile
de conducere şi administrative ale UDJ;
Art. 20. Modificarea regulamentului comisiei se aduce la cunoştinţa Senatului spre
avizare;
Art. 21. Membrii comisiei pot fi suspendaţi / schimbaţi numai de către Senat, la
propunerea Preşedintelui CASPS sau a Preşedintelui Senatului;
Art. 22. Preşedintele CASPS poate fi suspendat / schimbat numai de către Senat, la
propunerea Preşedintelui Senatului;
Art. 23. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.
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Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinta Senatului UDJG din data de
01.11.2012.

Preşedintele Senatului universitar
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU
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