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RC 33

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL
CLUBULUI STUDENŢESC “AGRONOMIA”
Art.1. Clubul studenţesc asigură cadrul organizatoric al activităţii culturale, artistice, sportive şi recreativdistractive ce se desfăşoară în rândurile comunităţii academice.
Art.2. Clubul studenţesc funcţionează în subordinea Consiliului de Administratie al USAMVCN.
Art.3. Clubul studenţesc constituie centrul de organizare şi desfăşurare a activităţii culturale, artistice şi
recreativ-distractive prioritar pentru studenţii care studiază la USAMVCN.
Art.4. Clubul studenţesc îşi desfăşoară activitatea în baza programului elaborat de Consiliul clubului.
Administrarea clubului revine Universităţii prin angajaţii Serviciului Social.
Art.5. 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.
Formele şi genurile de activităţi sunt specificate în Anexa 1 care face parte din prezentul
regulament. Clubul studenţesc mai poate organiza prestări de servicii cu şi pentru studenţi: limbi străine,
foto-film, tehnică de calcul, cursuri de dans, etc.
Art.6. Conducerea întregii activităţi a Clubului studenţesc este asigurată de Consiliul clubului, constituit
din: Prorector cu probleme sociale şi studenţeşti, Director general administrativ, Administrator club, şi
reprezentanţii cadrelor didactice şi reprezentantul studenţilor de la fiecare facultate. Preşedinţia
Consiliului Clubului este asigurată de prorectorul cu probleme sociale şi studenţeşti.
Art.7. Referenţii culturali asigură buna desfăşurare a activităţilor culturale întreprinse în cadrul clubului şi
se subordonă consiliului de club.
Art.8 . Schema de personal se aprobă de către Consiliul de administraţie al Universităţii la propunerea
Consiliului clubului. Consiliul clubului se întruneşte lunar şi elaborează planul de activităţi.
Art.9. Activitatea clubului studenţesc se bazează pe antrenarea studenţilor şi cadrelor didactice în
conceperea şi organizarea manifestărilor culturale, artistice, sportive şi recreativ-distractive.
Art.10. Programul de activităţi şi utilizarea mijloacelor extrabugetare ale clubului studenţesc sunt
aprobate de către consiliul clubului.
Art.11. Baza materială a Clubului studenţesc este proprietatea USAMVCN, în cadrul căreia funcţionează
şi se află în folosinţa permanentă a clubului, în condiţiile stabilite de către Consiliul de administraţie ,
administratorul poartă răspunderea pentru buna gospodărire şi utilizarea acestor bunuri.
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Art.12. Finanţarea întregii activităţi a Clubului studenţesc, inclusiv pentru dotări şi salarii se face din
bugetul instituţiei de învăţământ superior. Mijloacele extra-bugetare ale Clubului studenţesc se utilizează
cu aprobarea Consiliului clubului şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Art.13. Pentru buna desfăşurare a activităţilor culturale, artistice şi distractive şi pentru remunerarea
instructorilor şi a altor colaboratori, Consiliul clubului poate utiliza fonduri din veniturile extra-bugetare
(realizate din spectacole, serate dansante, reuniuni, evenimente, etc.).
Art.14. Pentru asigurarea îndeplinirii în bune condiţii a acţiunilor cultural-distractive şi pentru
conducerea formaţiilor şi cercurilor artistice şi tehnico-aplicative, cât şi pentru alte activităţi specifice,
Clubul studenţesc poate angaja, prin contract de prestări servicii, colaboratori, alte categorii socioprofesionale, specialişti, care ajută referenţii culturali în realizarea activităţilor şi acţiunilor planificate.
Art.15. De asemenea pentru finanţarea unor activităţi cultural-distractive şi a cercurilor artistice şi
tehnico-aplicative pot fi folosite şi sumele obţinute din veniturile realizate de Pub-ul „Agronomia”.
Art.16. Consiliul Clubului poate adopta reguli interne de organizare şi funcţionare a Clubului, care să nu
lezeze principiile prezentului regulament şi a Cartei universitare.
Art.17. Prezentul regulament a fost supus dezbaterii în şedinţa Senatului USAMVCN din data de
20.07.2011, dată la care intră în vigoare şi la care regulamentul anterior se consideră abrogat.
Art.18. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi este aplicabil începând cu 29.01.2013 când orice
dispoziţii contrare se abrogă.

Prezentul regulament va suferi modificări in conformitate cu legislaţia în vigoare.

RECTOR,
Prof.dr. Doru Pamfil

Vizat Oficiul juridic,
Viorel Apostu
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Anexa 1
Forme şi genuri de activităţi specifice caselor de cultură şi cluburilor studenţeşti
1.
Compartiment activităţi artistice şi culturale
a)
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 moderne;
 Formaţii de muzică uşoară, vocală şi instrumentală;
 Formaţii de grupuri de jazz;
 Grupuri de revistă, estradă, etc.
b) 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.
2.

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.
3. Activitati sportive
 Club hipic.
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