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I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Comitetul sindical al studenţilor activează în conformitate cu Statutul Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, prezentul regulament şi se subordonează
direct Consiliului Republican.
1.2. Comitetul sindical al studenţilor, conform Statutului Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din
Republica Moldova, este organul de conducere al organizaţiei sindicale în perioada dintre
adunările generale, este ales pe o perioadă de 5 ani şi asigură activitatea sindicală curentă.
1.3. Conform Statutului Sindicatului de ramură, comitetele sindicale studenţeşti activează cu
drept de nivelul II. Pentru efectuarea activităţii operative, comitetul sindical al studenţilor
alege biroul executiv, formează comisii şi transmite unele funcţii ce ţin de competenţa sa
birourilor sindicale ale facultăţilor.
1.4. Comitetul sindical al studenţilor este persoană juridică, dispune de ştampilă, emblemă,
blanchetă şi de alte rechizite de modelul stabilit de către Consiliul Republican al
Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, precum şi de conturi în bănci.
Activitatea sa este controlată de comisia de cenzori care se alege la conferinţă (adunarea
sindicală).
1.5. Şedinţele comitetului sindical al studenţilor sunt deliberative dacă sunt prezenţi 2/3 din
membri, decizia fiind adoptată de 50% plus unu prezenţi.
1.6. Comitetul sindical al studenţilor contribuie la apărarea drepturilor şi intereselor socialeconomice ale tineretului studios (elevilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor) în
structurile administrative ale instituţiei.
II. ATRIBUȚIILE COMITETULUI SINDICAL AL STUDENȚILOR
2.1. Aprobă structura organizaţiei sindicale, coordonată cu Consiliul Republican al Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.
2.2. Organizează evidenţa membrilor de sindicat, supraveghează respectarea normelor statutare
de aderare la sindicat şi la încetarea calităţii de membru al sindicatului.
2.3. Organizează şi desfăşoară campania de dare de seamă şi alegeri în grupurile sindicale, în
organizaţiile sindicale de la facultăţi (birouri sindicale), decide data convocării Conferinţei,
proiectul ordinii de zi a acesteea, norma de reprezentare a delegaţilor şi anunţă cu cel puţin
o lună înainte de începerea lucrărilor Conferinţei.
2.4. Efectuează controlul sistematic asupra îndeplinirii hotărârilor proprii şi a celor adoptate de
organele sindicale ierarhic superioare, crează comisii permanente şi provizorii.
2.5. Convoacă adunările şi conferinţele sindicale.
2.6. Organizează instruirea şi informarea activului sindical.
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2.7. Înaintează administraţiei instituţiei de învăţămănt propuneri vizând optimizarea procesului
de studii, organizarea practicii de producţie şi pedagogice, folosirea raţională a bugetului
de timp ale tineretului studios (elevilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor).
2.8. Deleagă reprezentanţii săi în structurile de conducere ale instituţiei: consiliul facultăţii,
consiliul de administraţie, senatul insituţiei de învăţământ, diferitele comisii care sunt
preocupate de rezolvarea problemelor tineretului studios. Reprezentanţii comitetului
sindical al studenţilor în consiliile şi comisiile menţionate reprezintă interesele membrilor
de sindicat, se bucură de drept de vot.
2.9. Participă la elaborarea, discutarea şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă cu
administraţia, evidenţiind problemele tineretului studios.
2.10. Participă la elaborarea şi adoptarea Cartei Universitare, Statutului instituţiei,
regulamentului intern al istituţiei şi al căminului studenţesc, alte documente din instituţie
care vizează drepturile tineretului studios.
2.11. Organizează controlul obştesc asupra executării prevederilor legislaţiei, actelor normative
în problemele de studii, ale protecţiei sociale şi economice, creării condiţiilor normale de
studii, odihnă şi trai pentru tineretul studios (elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi).
2.12. Promovează strategia de protecţie socială a tineretului studios în instituţie prin acordarea
diferitor forme de ajutor material în special a celor din familii social-vulnerabile.
2.13. Participă prin reprezentanţii săi la stabilirea burselor de studii şi sociale, controlează
achitarea lor la timp.
2.14. Participă la repartizarea locurilor în cămine prin reprezentanţii săi în comisia de cazare.
2.15. Controlează mersul îndeplinirii planurilor de construcţie, de reparaţie şi amenajare a
căminelor studenţeşti, obiectelor de menire social-culturală şi sport, cheltuielile raţionale
ale alocărilor financiare în aceste scopuri.
2.16. Monitorizează activitatea obiectelor de alimentaţie a studenţilor (blocuri de alimentaţie,
cantine, bufete etc.), programul de lucru al acestora, efectuiază controlul stabilirii preţurilor
la bucate, care să fie accesibile studenţilor.
2.17. Studiază cazurile de îmbolnăvire şi traumatism, realizează măsuri de ameliorare a sănătăţii
tinerilor, ţine la control examinarea medicală a studenţilor. Organizează, în măsura
posibilităţilor, tratamentul studenţilor în instituţii balneo-climaterice, case şi baze de
odihnă, sanatorii-preventorii ale instituţiei.
2.18. Controlează respectarea regulilor şi a normelor de securitate în procesul instructiveducativ.
2.19. Acordă organizaţiilor sindicale ale facultăţilor, organizaţiilor sindicale de grup, membrilor
sindicatului, ajutor consultativ, metodic, organizaţional şi financiar.
2.20. De comun acord cu administraţia, cluburile studenţeşti, organizează timpul liber al
tineretului studios (elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi).
2.21. Asigură protecţia drepturilor statutare a membrilor de sindicat şi stabileşte principiile de
acordare a ajutorului material.
2.22. Participă la repartizarea în câmpul muncii al absolvenţilor.
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2.23. Studenţilor, elevilor, masteranzilor, doctoranzilor aleşi în componenţa comitetului sindical
al studenţilor, preşedinţilor birourilor sindicale ale facultăţilor nu le pot fi aplicate sancţiuni
administrative fără acordul prealabil al comitetului sindical al studenţilor. Preşedintelui
comitetului sindical al studenţilor nu-i pot fi aplicate sancţiuni administrative fără acordul
prealabil al Consiliului Republican al Sindicatului.
2.24. Preşedintele este persoana oficială a organizaţiei sindicale aleasă în funcţie pe 5 ani de
conferinţă conform art. 14 al Statutului. Hotărârea privind eliberarea din funcţie şi alegerea
unui nou preşedinte în perioada dintre conferinţe poate fi delegată în cazuri excepţionale
comitetului sindical al studenţilor prin decizia Consiliului Republican al Sindicatului.
2.25. Preşedintele eliberat de la locul de muncă de bază nu are dreptul să deţină 2 funcţii în
acelaşi timp sau să cumuleze o altă muncă, prin contract sau acord, cu excepţia activităţilor
ştiinţifice, didactice şi de creaţie.
III. ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI COMITETULUI SINDICAL AL STUDENȚILOR
Exercită conducerea comitetului sindical al studenţilor, reprezintă organizaţia sindicală în
relaţiile cu administraţia instituţiei, cu sindicatul de ramură şi alte centre sindicale, este
membru al Senatului instituţiei.
3.2. Semnează Contractul Colectiv de Muncă cu administraţia instituţiei, având ca scop
respectarea drepturilor şi obligaţiunilor tineretului studios.
3.3. Face adresări, demersuri la administraţia instituţiei în scopul obţinerii noilor înlesniri şi
facilităţi pentru studenţi, apărarea drepturilor lor legitime.
3.4. Organizează perfectarea, evidenţa şi păstrarea documentelor.
3.5. Administrează mijloacele financiare şi cele fixe ale organizaţiei sindicale, fiind personal
responsabil de acumularea şi gestionarea eficientă a acestora.
3.6. Dispune de vot decisiv în cazul votării hotărârilor comitetului sindical al studenţilor şi a
biroului executiv.
3.7. Conduce şedinţele comitetului sindical al studenţilor, a biroului executiv, semnează
hotărârile şi verifică îndeplinirea acestora.
3.8. Primeşte şi consultă personal membrii de sindicat în măsura competenţei sale.
3.9. În cadrul organizaţiei asigură:
3.9.1. combinarea raţională a metodelor de gestionare economice şi administrative,
colegialitate;
3.9.2. stimularea morală şi materială a activităţii sindicale rezultative;
3.9.3. responsabilitatea materială a fiecărui activist faţă de lucrul încredinţat, interes faţă
de rezultatul pozitiv al activităţii.
3.10. Poartă responsabilitate de eficienţa activităţii comitetului sindical al studenţilor,
desfăşurată conform planului de lucru aprobat anual la şedinţa comitetului sindical al
studenţilor.
3.1.
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3.11. Biroului sindical al facultăţii este ales la adunarea (conferinţa) generală a organizaţiei
sindicale a facultăţii pe perioada de 2-3 ani.
IV. ATRIBUȚIILE BIROULUI SINDICAL AL FACULTĂȚII
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Planifică activitatea biroului sindical pe anul de studiu.
Consultă membrii de sindicat in diferite probleme sau situaţii de conflict în măsura
competenţei sale.
Examinează solicitările şi propunerile liderilor sindicali de grup privind problemele
sociale ale membrilor din cadrul facultăţii.
Verifică situaţia social-vulnerabilă a studenţilor, elevilor, solicitând acordarea unui ajutor
material precum şi contribuie la acordarea acestuia.
Participă la repartizarea obiectivă a diferitor facilităţi pentru studenţii, elevii facultăţii
(bursele sociale, locuri de trai în cămin etc.).
Organizează colectarea cotizaţiilor în numerar la facultate.
Formează comisii pentru a organiza controlul periodic a condiţiilor de trai şi studii.
V. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI BIROULUI SINDICAL

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

Reprezintă interesele studenţilor la Consiliul Facultăţii.
Organizează şi desfăşoară adunările biroului sindical.
Organizează informarea sistematică a liderilor sindicali de grup privind activitatea
sindicală la nivelul facultăţii şi instituţiei.
Participă la repartizarea locurilor de trai în căminele studenţeşti.
Monitorizează şi duce evidenţa colectării cotizaţiilor şi a documentelor ce atestă situaţia
social-vulnerabilă a studenţilor, a repartizării diferitor facilităţi, cât şi a altor aspecte ale
activităţii biroului sindical.
Organizatorul sindical al grupei este ales de adunarea grupei sindicale pe perioada de 2-3
ani.
VI. ATRIBUȚIILE ORGANIZATORULUI SINDICAL DE GRUP
Organizează primirea cererilor pentru intrarea in sindicat.
Organizează şi desfăşoară adunările sindicale în grup.
Prezintă preşedintelui biroului sindical informaţia ce se referă la situaţia socială şi alte
date personale ale membrilor sindicali ai grupului.
Organizează informarea sistematică a membrilor de sindicat privind activitatea sindicală
la nivelul facultăţii şi instituţiei.
Participă la repartizarea obiectivă a diferitor facilităţi pentru studenţi, elevi, masteranzi,
doctoranzi (bursele sociale, locuri de trai în cămin etc.) de comun acord cu membrii
sindicali de grup.
Contribuie la acordarea ajutorului material membrilor de sindicat ai grupului atât din
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contul administraţiei, cât şi din cel al comitetului sindical al studenţilor.
Colectează cotizaţiile de membru, duce evidenţa membrilor de sindicat, a colectării
cotizaţiilor, a studenţilor-membri social-vulnerabili şi a facilităţilor acordate acestora.
Exprimă solicitările membrilor de sindicat ai grupului la sedinţa biroului.
Contribuie la organizarea odihnei membrilor de sindicat ai grupului.
VII. DISPOZIŢII FINALE

7.1.
7.2.

Regulamentul dat este un act normativ intern întru realizarea prevederilor Statutului
Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.
Rezoluţiile, hotărârile conferinţei (adunării) sindicale pot conţine specificări, completări
care ar majora aria de influienţă şi responsabilităţi a comitetului sindical al studenţilor în
cazul în care ele nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, Statutului Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova şi prezentului Regulament.
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