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L DISPOZIŢII GENERALE
Art.l. Prezentul STATUT este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei, Statutului
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, Regulamentului-cadru cu privire
la organizarea şi funcţionarea Structurilor de Autoguvemanţă Studenţească şi este în concordanţă cu
principiile Procesului Bologna.
Art.2. Prezentul Statut reglementează organizarea şi funcţionarea Senatului Studenţilor din
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din mun. Chişinău, denumit generic: SSUPSC.
Art.3. SSUPSC este organul reprezentativ al tuturor studenţilor Universităţii Pedagogice de Stat
”Ion Creangă” din mun. Chişinău (în continuare UPSC).
Art.4. SSUPSC este o organizaţie studenţească, apolitică, nonprofit, neguvemamentală,
independentă; constituită în baza principiilor benevole şi a egalităţii în drepturi ale studenţilor
UPSC.
Art.5. SSUPSC poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare, cu alte instituţii şi
persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate.
Art.6. SSUPSC este liber să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi
stabilească structura sa internă de organizare.
Art.7. Sediul SSUPSC se află pe strada Ion Creangă 1, UPSC, bloc. 5, cab. 28A, mun. Chişinău.
Art.8. Durata SSUSPC este constituită pe un termen nelimitat.
Art.9. Democraţia internă a SSUPSC presupune:
(1) drepturi egale pentru toţi membrii, persoane fizice ale SSUPSC, enunţate în prezentul Statut;
(2) colegialitate şi transparenţă în adoptarea deciziilor, prin voinţa majorităţii şi respectarea opiniei
minorităţii;
(3) electivitatea organelor reprezentative şi executive la toate nivelurile;
(4) periodicitatea dărilor de seamă ale organelor alese în faţa membrilor SSUPSC;
(5) obligativitatea îndeplinirii hotărârilor organelor ierarhic superioare pentru cele inferioare în
limita prezentului Statut.

n . PRINCIPII, SCOPURI ŞI ATRIBUŢII
Art.10. Principiile SSUPSC:
(1) Principiul LIBERTĂŢII
SSUPSC apără libertatea cuvîntului, libertatea de asociere, libera circulaţie a informaţiilor,
libertatea opţiunilor politice, religioase, etc.
(2) Principiul LEGITIMITĂŢII şi REPREZENTATIVITĂŢII
SSUPSC susţine reprezentarea legitimă a studenţilor, bazată pe cunoaşterea şi evaluarea constantă a
nevoilor reale ale studenţilor. SSUPSC consideră că politicile promovate trebuie să reflecte
diversitatea populaţiei studenţeşti din UPSC.
(3) Principiul TRANSPARENŢEI
SSUPSC se bazează pe transparenţă atît în decizii, cît şi în întreaga activitate desfăşurată.
(4) Principiul INDEPENDENŢEI
SSUPSC susţine independenţa mişcării studenţeşti faţă de orice influenţă în reprezentare şi în
procesul democratic decizional din partea structurilor cu care interacţionează.
(5) Principiul NON-PARTIZANATULUI
SSUPSC nu se asociază cu nici o ideologie sau politică de partid, păstrînd o atitudine civică,
responsabilă şi susţinînd dreptul membrilor săi la opţiuni ideologice proprii.
A rt.ll. Scopurile SSUPSC:
(1) reprezentarea intereselor comune ale studenţilor UPSC la toate nivelurile inter- şi extrauniversitare;
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(2) iniţierea proiectelor, de orice tip, în mediul studenţesc, în conformitate cu Strategia 2020,
Programul Erasmus Plus, precum şi altor programe din domeniul învăţămîntului universitar;
(3) promovarea culturii asigurării calităţii în instituţia de învăţămînt superior prin participarea la
procesul de îmbunătăţire a curriculei universitare; de predare - cercetare - evaluare a studenţilor
din universitate;
(4) stimularea participării studenţilor la actul educaţional, la viaţa socială şi culturală.
Art. 12. Atribuţiile SSUPSC:
(1) reprezintă toţi studenţii din UPSC, indiferent de sex, naţionalitate, etnie, religie, orientare
sexuală, preferinţe politice sau condiţie economică;
(2) promovează şi apără demnitatea şi interesele studenţilor UPSC;
(3) acţionează în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului;
(4) participă la elaborarea şi îmbunătăţirea programelor de formare profesională;
(5) identifică, prin consultări, problemele specifice ale studenţilor din UPSC şi se implică în
soluţionarea lor;
(6) informează şi acordă consultanţă studenţilor vizînd probleme educaţionale, profesionale,
culturale, sociale, morale şi economice ale acestora;
(7) iniţiază şi susţine activităţi şi proiecte la nivel academic pentru asigurarea unui climat
universitar în care competenţa şi calitatea educaţiei să primeze;
(8) iniţiază, organizează şi susţine activităţi culturale, sportive, de divertisment şi sociale pentru
crearea unui mediu studenţesc autentic;
(9) participă la activităţi de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă a calităţii în
învăţămîntul superior;
(10) participă la activităţi de evaluare a studenţilor şi a personalului ştiinţifico-didactic din UPSC;
(11) cooperează cu conducerea facultăţilor, administraţia şi subdiviziunile UPSC, ONG-urile,
instituţiile de învăţămînt din ţară şi de peste hotare, mediile de specialitate, Ministerele de
profil;
(12) participă la elaborarea şi implementarea proiectelor / programelor de dezvoltare ale studenţilor,
asigurînd o maximă eficienţă a acestora;
(13) oferă suport studenţilor în mobilităţile academice naţionale şi internaţionale;
(14) monitorizează asigurarea dimensiunii sociale a învăţămîntului superior: accesul la studii;
alocarea burselor sociale, de studii, de merit; scutirea de taxa de studii; corectitudinea
desfăşurării concursului locurilor bugetare; distribuirea biletelor în taberele de odihnă
studenţeşti etc.;
(15)participă la managementul şi îmbunătăţirea serviciilor din cadrul căminelor studenţeşti,
inclusiv, la repartizarea locurilor pentru studenţi;
(16)
exercită alte atribuţii care nu contravin prezentului Statut şi legislaţiei în vigoare.
m . DREPTURILE SENATULUI STUDENŢILOR UPSC
Art.13. SSUPSC are următoarele drepturi:
(1) dreptul de a desfăşura activităţi cu caracter reprezentativ, cultural - educaţional, social, sportiv;
(2) dreptul de a îşi desemna reprezentanţi legitimi în Comisia de Etică şi Deontologie Profesională,
Comisia de Asigurare a Calităţii etc.;
(3) dreptul de exprimare liberă prin toate mijloacele mass-media;
(4) dreptul de a elabora şi de a propune spre aprobare Senatului UPSC acte normative pentru
îmbunătăţirea activităţii studenţilor.
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IV. MEMBRII SENATULUI STUDENŢILOR UPSC
Art.14. Poate fi membru al SSUPSC orice student din UPSC, fiind respectat principiul nondiscriminării.
Art.15. Membrii SSUPSC sunt aleşi de către Consiliul Studenţesc al fiecărei Facultăţi sau de către
Adunarea Generală a studenţilor pe care îi reprezintă, după caz:
• câte doi reprezentanţi din partea studenţilor Ciclul I (licenţă), Ciclul II (masterat), Ciclul III
(doctorat), dintre care unul este reprezentantul studenţilor în Senatul UPSC, în virtutea
funcţiei;
• preşedinţii Consiliilor Studenţeşti ale Facultăţilor, în virtutea funcţiei.
Art.16. Consiliile Studenţeşti ale Facultăţilor sunt alcătuite din şefii de grupe, şi funcţionează în
baza Regulamentelor proprii, aprobate la Adunarea Generală a Consiliului Studenţesc.
Art.17. Mandatul de membru în Comisia de Etică şi Deontologie Profesională, Comisia de
Asigurare a Calităţii, ş. a., este de un an. O persoană nu poate deţine mai mult de două mandate
consecutive. Reprezentanţii în aceste structuri sunt obligaţi să facă dări de seamă la sfîrşitul fiecărui
mandat. Neîndeplinirea acestei condiţii lipseşte persoana în cauză de dreptul de a candida a doua
oară.
Art.18. SSUPSC alege reprezentanţii studenţilor în Comisia de Etică şi Deontologie Profesională,
Comisia de Asigurare a Calităţii, ş.a., la cel mult şase săptămâni de la începutul anului academic.
Art.19. Membrilor SSUPSC li se remite carnet de membru tipizat; modelul fiind întărit de Biroul de
Conducere.
Art.20. Procedura de alegere:
(1) Pentru a organiza alegerile membrilor în SSUPSC, se constituie o comisie electorală compusă
din: un reprezentant al SSUPSC, Preşedintele Consiliului Studenţesc al Facultăţii respective şi
un student al aceleiaşi Facultăţii.
(2) Comisia electorală este obligată să întocmească procese-verbale pentru toate etapele de votare,
numărare a voturilor şi organizare a alegerilor.
(3) Alegerile se desfăşoară la cel mult 4 săptămîni de la începutul anului universitar.
(4) Prezenţa candidatului la şedinţa de alegere este obligatorie.
(5) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele votului pot depune contestaţii în ziua afişării rezultatelor,
la comisia electorală respectivă.
Art. 21. încetarea calităţii de membru SSUPSC
(1) Retragerea din SSUPSC se face prin libera voinţă a membrului, în baza unei cereri înaintate
preşedintelui SSUPSC.
(2) Membrul SSUPSC poate fi exclus din SSUPSC în următoarele cazuri:
a) pierderea calităţii de student;
b) lipsa nemotivată la trei şedinţe consecutive;
c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentul Statut;
d) dezonorarea SSUPSC în orice formă;
e) la cererea a 50+1% a celor de către care a fost ales.
(3) în cazul în care preşedinţii Consiliilor Studenţeşti, reprezentanţii în Senatul UPSC, nu respectă
prevederile prezentului Statut, Biroul de Conducere are dreptul să le acorde vot de neîncredere,
iar organul care i-a ales examinează cazul şi poate organiza realegeri pentru funcţia respectivă.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR SSUPSC
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(2) să beneficieze de acces permanent la secretariate şi în afara orelor de program cu publicul
pentru a rezolva problemele studenţilor;
(3) să participe prin vot la luarea deciziilor;
(4) să participe activ la toate şedinţele SSUPSC;
(5) să propună şi să participe la proiecte care vizează activitatea şi situaţia studenţilor în cadrul
UPSC;
(6) să-şi exprime punctul de vedere cu privire la orice problemă referitoare la SSUPSC;
(7) să supună la vot sancţionarea sau excluderea oricărui membru SSUPSC;
(8) să se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamaţii la orice nivel al conducerii SSUPSC şi să
primească răspuns;
(9) să fie informat şi consultat cu privire la activitătile SSUPSC;
(10) să candideze la Biroul de Conducere;
(11) să se exprime şi să facă publice deciziile care se iau în cadrul SSUPSC;
(12) să facă publică si să denunţe orice tentativă de influenţare a deciziilor sale;
(13) alte drepturi, consemnate în legislaţia în vigoare.
Art.23. Obligaţiile membrilor SSUPSC:
(1) să reprezinte şi să apere interesele studenţilor fără să fie influenţaţi de alţi factori interni sau
externi;
(2) să cunoască bine problemele legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi
reprezintă şi să propună soluţii;
(3) să se prezinte şi să participe activ la şedinţele SSUPSC;
(4) să informeze studenţii pe care îi reprezintă cu privire la activităţile desfăşurate şi deciziile luate
in cadrul SSUPSC;
(5) să asigure diseminarea informaţiei în timp util;
(6) să participe la toate activităţile care decurg din funcţia pe care odeţin;
(7) să răspundă în faţa studenţilor pe care îi reprezintă;
(8) să păstreze contactul cu studenţii reprezentaţi, periodic şiprin toate metodele care le stau la
dispoziţie;
(9) să programeze timpul şi activităţile proprii pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din calitatea
de student reprezentant;
(10) să contribuie la formarea unei imagini pozitive a instituţiei de învăţămînt superior şi să o
promoveze în afara instituţiei;
(11) să respecte Statutul SSUPSC;
(12) să respecte deciziile organelor ierarhice SSUPSC;
(13) să răspundă solicitărilor organelor ierarhice, în termenul stabilit de acestea;
(14) să nu acţioneze în numele SSUPSC decît cu aprobarea organelor ierarhice SSUPSC;
(15) să respecte cu stricteţe disciplina şi democraţia internă SSUPSC;
(16) să prezinte, anual, un raport de activitate la nivelul structurii care l-a delegat;
(17) să nu acţioneze în detrimentul SSUPSC.
VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Adunarea Generală
Art.24. Adunarea Generală este forul suprem de conducere, cu rol deliberativ, format din totalitatea
membrilor SSUPSC.
Art25. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
(1) adoptă sau modifică Statutul SSUPSC cu majoritate absolută;
(2) alege preşedintele şi vicepreşedintele, cu majoritate simplă;
(3) aprobă şi amendează poziţiile şi politicile SSUPSC cu majoritate simplă;
7
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(4) aprobă rapoartele de activitate cu majoritate simplă;
(5) aprobă şi amendează planul de activitate propus de Biroul de Conducere pentru anul următor cu
majoritate simplă;
(6) alte atribuţii ce ţin de competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.26.
(1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin odată pe lună în sesiuni ordinare, sau în sesiuni
extraordinare, la cererea Biroului de Conducere, sau a Preşedintelui SSUPSC. Convocarea Adunării
Generale în sesiuni extraordinare se face cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte şi cuprinde
ordinea de zi propusă, ora şi locul de desfăşurare.
(2\ Se&iunea M m ă m Generale este statutară în prezent^. urni cvorum., reprezentând mai mult de
jumătate din membrii săi.
(3) Fiecare membru SSUPSC are dreptul la un singur vot.
Art.27. Adoptarea hotărârilor în cadrul Adunării Generale se face cu majoritate simplă; în caz de
egalitate a voturilor exprimate, Preşedintele hotărăşte definitiv.
Biroul de Conducere al Senatului Studenţilor
Art.28. Biroul de Conducere este organul de conducere al SSUPSC, compus din:
(1) Preşedinte.
(2) Vicepreşedinte.
(3) Coordonatori de departamente.
(4) Preşedinţii Consiliilor Studenţeşti.
(5) Secretar executiv.
Art.29. Fiecare membru al Biroului de Conducere are dreptul la un vot.
Art.30. Preşedintele, vicepreşedintele, nu pot deţine funcţii de conducere la orice nivel în cadrul
unui partid politic şi nici nu pot lua poziţii politice în mod public. De asemenea aceştia nu pot avea
vreun protocol sau altă formă scrisă de colaborare cu vreun partid politic sau organizaţie de tineret
afiliată unui partid politic.
Art.31. Biroul de Conducere are următoarele atribuţii principale:
(1) efectuează conducerea executivă a SSUPSC;
(2) propune data convocării şi ordinea de zi a şedinţelor SSUPSC;
(3) monitorizează activitatea departamentelor şi comisiilor SSUPSC;
(4) perfectează pentru şedinţele Senatului UUPSC, Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională,
Comisiei de Asigurare a Calităţii avizele, propunerile, opiniile şi sugestiile primite de la
studenţii universităţii;
(5) monitorizează procesul de desfăşurare a alegerilor;
(6) recepţionează şi examinează dosarele candidaturilor studenţilor pentru participarea la alegeri în
vederea desemnării acestora în: Comisia de Etică şi Deontologie Profesională, Comisia de
Asigurare a Calităţii, etc.;
(7) alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Art.32.
(1) Şedinţele ordinare ale Biroului de Conducere se desfăşoară lunar sau de câte ori este nevoie, în
şedinţe extraordinare, la cererea Preşedintelui SSUPSC.
(2) Şedinţa Biroului de Conducere este statutară în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi aflaţi în
funcţie.
(3) în cadrul Biroului de Conducere se adoptă cu majoritate simplă, în caz de egalitate de voturi,
Preşedintele având votul decisiv.
Comisia de Cenzori
Art.33.
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(1) Comisia de Cenzori este formată din 1-3 persoane, în număr impar, conform hotărârii Adunării
Generale.
(2) Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Biroului de Conducere.
(3) Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul SSUPSC;
b) verifică ca deciziile luate de Biroul de Conducere şi Adunarea Generală să nu încalce
Statutul, regulamentele în vigoare;
c) întocmeşte rapoarte anuale sau ori de câte ori este cazul şi le prezintă Adunării Generale;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
(4) Comisia de Cenzori se întruneşte semestrial sau ori de câte ori se consideră necesar.
(5) Membrii Comisiei de Cenzori pot participa, de drept, la şedinţele Biroului de Conducere, fără a
avea drept de vot.
Art. 34. Atribuţiile Preşedintelui SSUPSC
(1) Preşedintele SSUPSC este ales în funcţie, prin vot secret şi direct, de către Adunarea generală
SSUPSC, pe un termen de 2 ani şi se subordonează doar acesteia; candidaţii la funcţia de
preşedinte trebuie să prezinte Adunării Generale, înainte de alegeri, un program de activitate.
(2) Preşedintele are dreptul de a fi reales, dar nu mai mult de 2 mandate consecutive. El este
persoana cu cea mai înaltă funcţie a SSUPSC şi nu poate deţine, concomitent, alte funcţii
similare.
(3) Preşedintele SSUPSC este membru al Senatului UPSC în virtutea funcţiei.
(4) Preşedintele SSUPSC are următoarele atribuţii:
a) realizează conducerea executivă a Adunării Generale şi a Biroului de Conducere al
SSUPSC;
b) reprezintă (sau deleagă un reprezentant) SSUPSC în relaţiile cu administraţia universităţii, în
relaţiile inter-universitare; organele de stat şi cele obşteşti, organizaţiile studenţeşti naţionale
şi internaţionale;
c) administrează toate acţiunile de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţii SSUPSC;
d) face declaraţii, adresări şi apeluri în numele organului SSUPSC respectiv;
e) asigură activitatea departamentelor şi comisiilor SSUPSC;
f) convoacă şedinţele şi aprobă ordinea de zi a şedinţelor SSUPSC;
g) coordonează, monitorizează şi răspunde pentru executarea deciziilor SSUPSC;
h) prezintă anual Adunării Generale SSUPSC dări de seamă privind activităţile realizate;
i) răspunde la cererile, petiţiile şi solicitările care îi sînt adresate, în limita competenţelor sale;
j) înaintează propuneri privind alegerea şi eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui SSUPSC;
k) alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
(5) în cazul în care Preşedintele lipseşte, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinte,
în cazul lipsei şi a vicepreşedintelui, atribuţiile preşedintelui vor fi exercitate de către secretarul
executiv.
Art. 35. Atribuţiile Vice-preşedintelui SSUPSC
(1) Vice-preşedintele SSUPSC este propus de către Preşedintele SSUPSC şi ales prin vot secret şi
direct la şedinţa Adunării Generale, pe un termen de doi ani, avînd dreptul de a fi reales, dar nu
mai mult de 2 mandate consecutive.
(2) Vice-preşedintele SSUPSC are următoarele atribuţii:
a) exercită interimatul în conducerea Adunării Generale şi a Biroului de Conducere al
SSUPSC;
b) asigură colaborarea SSUPSC cu alte organizaţii;
c) coordonează activitatea departamentelor SSUPSC;
d) monitorizează activitatea subdiviziunilor universitare studenţeşti;
e) alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
9

Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din mun. Chişinău

®

Statutul Senatului Studenţilor UPSC

Art.36. Departamentele SSUPSC
(1) Departamentele SSUPSC funcţionează permanent, activitatea fiind condusă de către
coordonatorii acestora şi se constituie din minimum trei membri.
(2) Dintre membrii departamentelor fac parte reprezentanţii subdiviziunilor universitare, în baza
liberei asocieri.
(3) în cadrul SSUPSC activează următoarele Departamente:
a) Comunicare şi relaţii cu publicul:
- asigură transparenţa;
- informează şi acordă consultanţă studenţilor vizînd probleme educaţionale, profesionale,
culturale, sociale, morale şi economice ale acestora;
- iniţiază, organizează şi susţine activităţi culturale şi de divertisment;
- exercită alte atribuţii care nu contravin prezentului Statut şi legislaţiei în vigoare.
b) Activitate socio-economică:
- iniţiază, organizează şi susţine activităţi sportive şi sociale pentru crearea unui mediu
studenţesc autentic;
- monitorizează asigurarea dimensiunii sociale a învăţămîntului superior: accesul la
studii; alocarea burselor sociale, de studii, de merit; scutirea de taxa de studii;
corectitudinea desfăşurării concursului locurilor bugetare; distribuirea biletelor în
taberele de odihnă studenţeşti etc.;
- participă la managementul şi îmbunătăţirea serviciilor din cadrul căminelor studenţeşti,
inclusiv, la repartizarea locurilor pentru studenţi;
- exercită alte atribuţii care nu contravin prezentului Statut şi legislaţiei în vigoare.
c) Formare profesională iniţială şi continuă:
- participă la elaborarea şi îmbunătăţirea programelor de formare profesională;
- identifică, prin consultări, problemele specifice ale studenţilor din UPSC şi se implică în
soluţionarea lor;
- iniţiază şi susţine activităţi şi proiecte la nivel academic pentru asigurarea unui climat
universitar în care competenţa şi calitatea educaţiei să primeze;
- participă la activităţi de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă a calităţii în
învăţămîntul superior;
- participă la activităţi de evaluare a studenţilor şi a personalului ştiinţifico-didactic din
UPSC;
- participă la elaborarea şi implementarea proiectelor / programelor de dezvoltare ale
studenţilor, asigurînd o maximă eficienţă a acestora;
- oferă suport studenţilor în mobilităţile academice naţionale şi internaţionale;
- exercită alte atribuţii care nu contravin prezentului Statut şi legislaţiei în vigoare.
d) Relaţii externe:
- cooperează cu conducerea facultăţilor, administraţia şi subdiviziunile UPSC, ONGurile, instituţiile de învăţămînt din ţară şi de peste hotare, mediile de specialitate,
Ministerele de profil;
- elaborează proiecte şi atrage investiţii.
e) exercită alte atribuţii care nu contravin prezentului Statut şi legislaţiei în vigoare.
Art.37. Atribuţiile coordonatorilor departamentelor
(1) Coordonatorii departamentelor sînt desemnaţi din rândul membrilor SSUPSC şi aprobaţi de
Adunarea Generală, pe un termen de un an, aceştia avînd dreptul de a fi reconfirmaţi, dar nu mai
mult de 2 mandate consecutive.
(2) Coordonatorii departamentelor au următoarele atribuţii de bază:
a) asigură reprezentarea departamentului în relaţiile cu SSUPSC şi cu celelalte departamente;
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b) stabilesc şi asigură desfăşurarea şi eficienţa direcţiilor principale de activitate a
departamentului, precum şi atribuţiile membrilor;
c) convoacă şi conduc şedinţele departamentului;
d) participa la lucrările celorlalte departamente care examinează probleme comune;
e) prezintă în şedinţele Senatului Studenţilor proiectele, rapoartele privind activităţile executate
şi avizele formulate de departament;
f) examinează şi răspund la cererile, petiţiile şi demersurile la subiectele care intră în aria de
competenţa;
g) alte atribuţii care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Art.38. Atribuţiile Secretarului executiv
Secretarul executiv al Senatului Studenţilor îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele Senatului Studenţilor;
b) numără voturile şi îl informează pe Preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea
fiecărei hotărîrii şi asupra rezultatului votării;
c) întocmeşte avizele, procesele-verbale, declaraţiile, etc. ale şedinţelor;
d) informează membrii despre data desfăşurării şedinţelor;
e) asigură informarea membrilor SSUPSC şi pune la dispoziţie toate documentele necesare
desfăşurării activităţii;
f) alte atribuţii organizatorice care nu contravin legislaţiei în vigoare.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.39. Prezentul Statut intră în vigoare din momentul aprobării de către SSUPSC şi de către
Senatul UPSC.
Art.40. Prezentul Statut poate fi modificat doar la iniţiativa a 2/3 din membrii SSUPSC.
Art. 41. SSUPSC îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei
Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.
a) Reorganizarea SSUPSC se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie),
dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor.
Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare.
b) Biroului de Conducere al SSUPSC va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la
înregistrarea declanşării lichidării SSUPSC şi va comunica datele membrilor comisiei de
lichidare.
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