UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CLUBULUI STUDENŢESC
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Clubul studenţesc constituie cadrul de organizare şi desfăşurare a activităţii
culturale, artistice şi recreativ-distractive, pentru studenţii şi masteranzii care studiază la
Universitatea Spiru Haret.
Art.2. Activitatea clubului studenţesc se bazează pe antrenarea studenţilor şi cadrelor
didactice în conceperea şi organizarea manifestărilor culturale, artistice, sportive şi recreativdistractive.
Art.3. Clubul studenţesc încurajează şi sprijină activitatea formaţiilor artistice
studenţeşti, de a valorifica aptitudinile studenţilor în cadrul cercurilor culturale, de creaţie şi
practico-aplicative; oferă suportul organizării activităţii sportive, distractive şi recreative
pentru studenţii din universitate.
Art. 4. Clubul studenţesc mai poate organiza prestări de servicii cu şi pentru studenţi:
limbi străine, foto-film, tehnică de calcul, cursuri de dans etc. Formele şi genurile de activităţi
sunt specificate în Anexa 1 care face parte din prezentul regulament.
Art.5. Baza materială a Clubului studenţesc este proprietatea Universităţii Spiru Haret
şi se află în folosinţa permanentă a clubului, în condiţiile stabilite de către Consiliul de
administraţie al Universităţii.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI STUDENŢESC
Art.6. Activitatea clubului studenţesc este coordonată de către Consiliul clubului,
constituit din: prorector cu probleme sociale şi studenţeşti, director general administrativ,
administrator de club, referenţi culturali, reprezentanţi cadrelor didactice şi reprezentantul
studenţilor de la fiecare facultate.
Art.7. Preşedintele Consiliului clubului studenţesc este prorectorul cu probleme
sociale ale studenţilor.
Art.8. Personalul specializat este încadrat potrivit legislaţiei în vigoare, în limita
fondurilor disponibile şi a cerinţelor beneficiarilor de servicii. Schema de personal se aprobă
de către Consiliul de administraţie al Universităţii, la propunerea Consiliului clubului.
Art.9. Buna desfăşurare a activităţilor întreprinse este asigurată de către referenţii
culturali, care se subordonează Consiliului clubului.
Art.10. Consiliul Clubului studenţesc răspunde de organizarea şi desfăşurarea în bune
condiţii a activităţilor planificate şi desfăşurate. În acest sens:
a) se întruneşte lunar şi elaborează programul activităţilor preconizare;
b) analizează, ori de câte ori este nevoie, aspectele legate de buna funcţionare a
clubului şi informează conducerea Universităţii, pentru a lua măsurile impuse;
c) întreprinde măsurile necesare bunei funcţionări a clubului studenţesc.

Art.11. Administratorul clubului studenţesc răspunde de asigurarea ordinii interioare,
precum şi a măsurilor de ordin logistic, necesare bunei desfăşurări a activităţilor culturalartistice şi educative ale studenţilor. În acest sens:
a) amenajează în mod corespunzător locurile şi spaţiile unde urmează să se
desfăşoare activităţi cu un anumit specific cultural-educaţional;
b)
asigură
aprovizionarea
clubului
studenţesc
cu
materiale
necesare
susţinerii logistice a activităţilor desfăşurate;
c) urmăreşte respectarea normelor igienico-sanitare şi de protecţie împotriva
incendiilor de către personalul clubului şi beneficiarii de servicii.
Art.12. Clubul studenţesc poate organiza şi desfăşura următoarele forme şi genuri de
activităţi specifice:
a) activităţi artistice şi culturale: formaţii artistice, formaţii folclorice,
dansuri, muzică instrumentală (orchestre, taraf), solişti vocali şi instrumentişti, formaţii de
teatru (clasic, experiment, muzical etc.), grupuri de recitatori, grupuri corale, formaţii
instrumentale de muzică (camerale, orchestre simfonice), formaţii de dansuri modern, formaţii
de muzică uşoară, vocală şi instrumental, formaţii de grupuri de jazz, grupuri de revistă,
estradă, etc., cercuri artistice, cenacluri, cursuri teoretice şi practice; cenaclu de literatură
(proză, poezie, literatură SF, dramaturgie, scenarii de film, critică, etc.); cercuri de cultură
plastică, muzicală, film, estetică, design; cercuri de creaţie ştiinţifico-tehnică, "brain storm";
cercuri de creaţie artistică, foto, film, arte plastice; cercuri interdisciplinare (parapsihologie,
yoga, microinformatică, speologie, istorie, ecologie); cercuri de documentare (ştiinţe juridice,
principii de democraţie, legislaţie, istorie, religie etc.); cursuri practice de limbi străine, de
regie, de actorie, etc.; editarea de publicaţii, pliante, caiete de culegeri, almanahuri, agende
studenţeşti etc.;
b) activităţi recreativ-distractive şi de agrement: discoteca, videoteca, baluri
studenţeşti, carnavaluri etc.; concerte, spectacole diferite ale formaţiilor de amatori,
studenţeşti sau profesionale, la sediu sau în deplasare; proiecţii de filme, cinemateca; cluburi
de jocuri distractive, jocuri logice, bridge, etc.; concursuri cultural-artistice, distractive;
publicaţii periodice şi carte (româneşti şi străine); birou de impresariat artistic, intern şi
extern; expoziţii plastice, foto, design, etc. (valorificarea creaţiilor); diferite prestări servicii
pentru studenţi şi alte categorii sociale; aniversări, sărbători şi ceremonialuri din viaţa
studenţilor; organizarea periodică a concursurilor (întrecerilor) naţionale a formaţiilor artistice
studenţeşti; tabere de creaţie artistică; tabere de odihnă pentru componenţii colectivelor
studenţeşti proprii; grup alimentar (bufet, pub, restaurant), propriu sau asociat.
Art.13. Pentru buna desfăşurare a activităţilor culturale, artistice şi distractive şi
pentru remunerarea instructorilor şi a altor colaboratori, Consiliul clubului:
a) poate angaja, prin contract de prestări servicii, colaboratori, alte categorii
socioprofesionale, specialişti, care ajută referenţii culturali în realizarea activităţilor şi
acţiunilor planificate.
b) poate utiliza fonduri din veniturile extra-bugetare (realizate din spectacole, serate
dansante, reuniuni, eveniment, etc.).
Art.14. Finanţarea activităţii Clubului studenţesc, inclusiv pentru dotări şi salarii se
face din bugetul Universităţii Spiru Haret.
Art.15. Mijloacele extra-bugetare ale Clubului studenţesc se utilizează cu aprobarea
Consiliului clubului şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE BENEFICIARILOR SERVICIILOR OFERITE
DE CLUBUL STUDENŢESC
Art.16. Beneficiarii serviciilor Clubului studenţesc au următoarele drepturi:
a) să folosească bunurile puse la dispoziţie în cadrul Clubului studenţesc, potrivit
destinaţiei acestora, în condiţiile prevăzute de normele interne;

b) să facă propuneri referitoare la conţinutul activităţilor cultural-artistice şi
educative, precum şi la desfăşurarea programului de funcţionare;
c) să se adreseze ierarhic conducerii Universităţii în legătură cu orice problemă de
interes comun referitoare la activitatea Clubului studenţesc.
Art.17. Studenţii care beneficiază de serviciile oferite de Clubul studenţesc au
următoarele îndatoriri:
a) să aibă ţinută vestimentară corespunzătoare şi comportare civilizată faţă de
personalul Clubului studenţesc;
b) să folosească cu grijă bunurile materiale din dotarea Clubului studenţesc;
c) să respecte modul de funcţionare al Clubului studenţesc şi regulile de ordine
interioară stabilite de Consiliul clubului.
Art.18. Este interzis beneficiarilor serviciilor Clubului studenţesc:
a) să scoată din incinta Clubului studenţesc, fără aprobarea administratorului, a
materialelor existente în dotarea acestuia;
b) să intre fără aprobarea administratorului clubului în spaţiile destinate personalului
angajat al clubului;
c) să introducă în Clubul studenţesc animale (câini, pisici etc.), precum şi materiale
sau obiecte care prezintă pericol din punct de vedere sanitar;
d) să introducă şi să consume băuturi alcoolice în timpul desfăşurării activităţilor
cultural-artistice şi educative.
CAPITOLUL IV
SANCŢIUNI
Art.19. Personalul angajat, precum şi beneficiarii de servicii care deteriorează sau
produc pagube bunurilor Clubului studenţesc răspund material pentru fapta săvârşită.
Art.20. Pentru comportament neadecvat al unor beneficiari de servicii, administratorul
Clubului studenţesc va lua măsuri de scoatere a acestora din incinta clubului şi va informa
conducerea Direcţiei generale administrative.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.21. Clubul studenţesc funcţionează pe toată durata anului de învăţământ
universitar.
Art.22. Direcţia generală administrativă va asigura anual o perioadă necesară pentru
reparaţii, amenajări şi curăţenie generală.
Art.23. Prezentul Regulament-cadru a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii
din data de 23.03.2012
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