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REGIJLAMENT
cămin elor studenţe şti

privind organizarea şi functionarea

Prezentul regularneiit Se conłormează prevederilor Legi i nr.84/I 995. repuhlicată, Legea nr. l 28/1 997.
Hotărârea Guvernului nr.407 l 1997, Ordinul Ministerului Educatiei Nalionule nr. 4479/1997 şi aclresei
MEN nr. 34705/16,06,1998 şi stabileşte modu] de organizare. adrninistrare şi funcţionare a Căminului nr.4
şi a Căminului nr. I

CAP. L DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. (1) Cărninul nr.4 şi Căminul nr. 1 se aĹ'lă în proprietatea şi folosinţa Universităţii ‚Petru Maior" din
Tg-Mureş, iar Căminiil Í)OLEMN se află în ťolosinţa Universităţii „Petru Maior". Acestea sun[ destinate
pentru cazarea studenţilor numai în perioada desfăurării anului universitar, În perioada de vară. cărninele
vor putea 6 utilizate doar pentru cazarea studenţiíor Universităţii sau de la alte universităţi. care
electLlează prac[ică imiversitară sau care solicită uazure deoarece lucrează în această perioadă.
(2) Fentru alte perioade ale anului, altele decât cele destinate eÍctiv procesului de învătământ,
studenţii vor avea regim prehrenţia1 de cazare, la preţurile stabilite pentru aceste perioade.
ArŁ2. Cărninele sunt suhordonate şi eoordonate de către cunducerea Universităţii Yetru Muior.

CAP. 11. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN CĂMIN
Art.3. Căminele au o schernă cu personal angajat. compusă din: administrutor, personul de întreţinere şi
personal de pază.
Art.4. (1) Pentru o rnai hună coiilticrure între studenţi, administraţia căminelor şi conducerea Universităţii
‚Petru Maior'. studentii căminişti au la dispozitie ‚Comi[ete1e de cărnin ale studenţilor" furmate din:
responsahili de palier şi un şeľ de cărnin, aleşi de studenţii cărninişti.
(2) Pentru şeľ cărnin şi responsuhili de palier se poate înscrie la alegeri orice student care a
proniovat anul universitar anterior cu ceI puţin 55 de credite. rnediu exumenelor promovate este pesle 8 şi
a locuit ceI puţin 1 un în cărnin.
Art.5. Ltilizarea spatiilor de cazare pentru uctivităti comerciale sau orice alte uctivităti în afura procesului
de învăţământ este interzisă.
Art.6. Universitatea „Petru Maior" asigură cazurea în cărnine a studcni1or săi în Iirnita locurilor
disponihile. pe haza Regularnentului de Cazure în Cămin care va fi stahilit în fiecare un de către Cornisia
de Cazare.
Art.7. În căminele Universităhii „Petru Maior" pot U cazaţi numai studenti ai UPM care nu au dorniciliul
stahil în municipiul Tg. M ureş, nu au avut abateri di sciplinare şi nu au Ibst sancţionaţi disciplinar, în
următoarea ord i ne de pri ori [ăţi:

s(udcnţii bugetari cărora li se aplică prcvederile art 8 din Lcgea nr.42/1990 republicată, şi
ateslă calitatea lor ori a iinuia dintre părinti de ‚Luptători pentru Victoria Revolutiei Române
dín I)ecembrie 1989" sau ‚Erou Martir" cu una din menţiunile: rănii, relinut, rernarcat prin
ťapte deosebite;
studenţi bursieri ai statului român (ex. Rep. Moldova, licraina);
studenţi bugetari orl'ani i cei proveniţi din casele de copii suu plasanient fairiilial;
studenţi hugetari cu părinţi cadre didactice;
studenţi bugetari.
Art.8, ln limita locurilor disponihite, după asigurarea ccrerilor conforrn prevederilor de la Art. 7, în
cărnine mai pot li cazati:
studenli cu taxa,
studenţii reînmatriculaţi sau repetenţi în condiţii cu totul speciale.
Art.9. In cămine se pot caza temporar cadre didactice, st.udenti sau alte persoanc de ła instituţii din ţuă
sau străinătate care vizitează Universitatea .Petru Muior", în cadrul unor acţiuni de colaborare.
Art.1O. Cazarea în cărnine a altor persoane decât cele prevăzute la articolele 7, 8 şi 9 este interzisă.
Art.1 1. La nivelul Universitătii se constituie comisia de cazare în cărnincle Universitătii “Petrii Maioť'.
formată din:
Prorector Didactic preşedinle
l)irector General Administrativ memhru
Adrninistratorii Căminelor Studenţeşti memhrii
Reprezentant i i Ligi i Studenţi Ior:
şef de cămin secretar
preşedintele Ligi i Studenţilor niemhru.
Art.12, Comisiei dc cazare îi revin următoarele responsahilităţi privind:
Iuarea măsurilor privind depunerea şi înrcgistrarea cererilor;
-

—

—

—
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—

—

organizarea cazării studenţilor în cărnine;

repartizarea locurilor existente pe facultăti, an de studiu, căsă[oriţi, necăsătoriti, hăieţi,
ĺtc;
eliherarea legitimaţiilor de cărnin;
încheierea contractului anual de încliiriere;

propunerea de sancţionare
hotărârea dc sanctionare
soluţionarea eventualelor contestaţii.
Art.13.(1) Repartizarea studenţiíor în camere se lice de către comisia de cazare, în haza cererilor
studenţilor cu compłetările şi avizul 1tcuItăţilor.
—

-

—

(2) Listele aprohate cu studentii admişi în cămine vor Ť atşate la sediul Universităţii ‚Petru
Maior'' şi pe pagina de weh.
Art.14, Taxele de cămin sunt stahilite de către Senatul Universităţii în conformitale cu prevederile H.G.
407/1997, Legii nr.128/1997, l-LG.695/1997, Taxele de cămin cuprind trei componente: chiria, cheltuieli
de pcrsonal şi cheltuieli curenle.
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Art.15.(1) La cazarea studenţilor se încheie un contract anual de închiriere între Universitatea ‚Petru
Maior" şi sttidentul cazat, în care se stahilesc obligaţiile şi drep[urie părţior semnatare.
(2) Odată cu încheierea contractului de închiriere, studentul va achita taxa pe prima lună.
(3) Numai după încheierea contractului de închiriere, achitarea taxei de cămin şi se va elihera
studentului cazarmamentul şi i se va permite accesul în camera de cămin repartizată.
(4) Studentii care se regăsesc pe listele de cazare au ohligativitatea de a conlîrma în teririen de
5(cinci) zile ocuparea locului în cărnin.
Art.16.(l) Accesul în cămine se face pe haza legitirnaţiei de cărnin şi acărţii de identitate.
(2) Persoanele străine, care nu sunt cazate în cămine, vor prezenta agentului de pază huletinul sau
cartea de identitate, în vederea înregistrării în registrul de vizite, ohligându-se a părăsi căminul până la ora
2300.

(3) După ora 2300 accesul este permis numai studenţilor cuzaţi în cămine.
Art.17. Accesul organelor abilitate, în camerele de cămin se va face numai în prezenţa unui memhru din
Comitetul de cămin.

CAP. 111. DREPTIJRILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENŢILOR CAZAŢI ÎN CĂMIN
Art. 18. Studenţii cazaţi în cămin au următoarele drepturi:
• să locuiască în camera repar[izată.
• să primească pe hază de contract de închiriere individual şi colectiv, cazarmament şi alte bunuri pe
care să le ľolosească în scopul pentru care au ľost destinate.
• să ťolosească curn cred de cuviintă tirnpul aIctat studiului sau altor activităţi, ľără a deranja alţi
studenii din cămine.
• să primească vizite în conditiile respectării prevederilor privind accesul în cămine (inclusiv Art.
17, Cap. [1).
• să sesizeze, responsahilul de palier sau administratorul reľerilor Ia, orice iiereguli care afectează
viaţa de cămin.
• să sesizeze, inclusiv în scris, orgunele de poliţie în cazul în care constată ahateri grave de la
norrnele de comportament civilizat care se petrec în spaţiul cărninułui.
• să solicite reclamaţia scrisă care le este imputată.
• să lolosească serviciile de reţca şi lntci'net în baza contractului anual de mnchiriere.

Art. 19. Îndatoririle studenţilor cazaţi în cămin:
• studenţii cazaţi în cămine au ohligaţia de a cunoaşte şi de a ľespecta prezentul regularnent.
• să tolosească în mod corespunzător hunurile din inventarul cărninelor, instalaţiile sanitare,
electrice, prizele de reţea lnternet, şi alte bunuri puse la dispoziţie.
• să îşi efectueze mutaţia (flotant) în C.I. conťorm Legii l 05/96, art. 9, în [ermen de 45 zile de la
intrarea în cămine.

•

să clibereze camera rcpartizată, la data expirării contractului încheiat în acest sens, făcându-şi
personal lichidarea. cu predarea tuturor hunurilor preluatc la începutul anului şi prevăzute în
contract.
• săfaciliteze inspectarea camerelor de către organele de conirol, în baza Ar(. 18
• numai studentul cazat eI'ectiv în cămin henel'iciază de locul închiriaţ. Studenwl care ocupă fictiv
locul în cămine pentru a—I pune la dispoziţia altor studenţi în scopul cazării clandestine, va ĺi
sancţionat îrnpreună cu ceilalţi studenţi din cameră.
• să nu schimhe camera repartizată, fără acordul administratorului sau a şefului de cămin.
• să nu deterioreze bunurile din inventarul camerei şi să nu aducă prejudicii materiale căminelor, în
caz contrar, suportă costul pagubelor personal sau colectiv.
• să menţină curăţenia în interiorul căminelor (carnere, paliere, ol'icii, săli de lectură, grupuri
sanitare, balcoane), cât şi în jurul acestuia, fiind interzisă aruncarea resturilor menajere în alte
spaţii, decât cele special amenajate, degradând spaţiile verzi.
• să regleze în mod corespunzător temperatura, să stingă luminile şi să veriflce dacă robinetele pentru
apă caldă şi rece sunt închise;
• sa urrnarcasca permanent daca instalaţia sanitaru funclioneaza corect şi nu sunt pierderi de apa calda
sau rece.
• să nu practice comerţ în spaţiul căminelor.
• este interzisă spălarea vaselor în lavoarele de la haie, acestea Rind spălate Ía oficiu.
• este interzisă curăţarea încăltămintei, spălarea picioarelor, în lavoarcle de Ia haie.
• să achite taxa de cămin până Ia sÍ'ârşitul Iunii în curs, în caz de neplată se vor percepe penalizări de
2 pentru Uecare zi de întârzierc, iar pentru rnai mult de două luni, excluderea din cămin.
• este interzisă introducerea şi păstrarea divcrselor animale.
• să nu efectueze moditcări la instalatia clectrică sau să nu folosească improVizaţii care să alecteze
huna funcţionare a acestora.
• este interzisă utilizarea instalaţiilor de încălzire în camerc, cei depistaţi fiind saiicţionaţi cu
conlîscarea acestora, plata energiei Consumate până în acel rnomcnt, urmate de excłudcrea din
cămin.
• fumatul, consumul de alcool si drogurile în incinta căminelor este strict interzisă.
• consumul de alcool. distrugerea hunurilor comune ale căminului, perturharea liniştii studenţilor i
găzduirea persoanelor străine se sanctionează cu excludcrea din cămin şi evacuarea imediată.
• se interzice cu desăvârşire consumul sau comercializarea. în incinta căniinului. de suhstanţe
halucinogene, administraţia căminului având dreptul şi ohligaţia legală de a anunţa organełe de
poliţie competente în situaţia în care există indiciíle săvârşirii unor astfel de fapte:
• respectarea cu stricteţc a normełor PSI.
Art.20. Studenţii sunt ohligaţi să respectc orele de odihnă (liniştc) în cămin 23°
în acest interval
se interzic activităţile de orice fel care deranjează Iocawrii.
-
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CAP. IV. SANCŢIUNI
Art.21.(I ) Pentru încălcarea pwvedcrilor înscrise în prezcnlul regularncnt se vor aplica, în funcţie de
gravitatea abaterilor, sanciuni, iar dacă ahaterea constă în deteriorarea sau distrugerea unor bunuri de
eărnin, înainte dc aplicarea sancţiunii SC VOF recupera pagubclc de Ia cei vinovaţi.
(2) Sancţiunile care p01 fi aplicale sunt:
mustrare scrisă cu avertisrncnt;
arnendă cuprinsă între 50-300 RON, sumă achitahilă în tcrrnen dc 10 zile;
excluderea din căniin şi cvacuarea Irţată;
pierderca dreptului de cazarc pe toată perioada studenţieh
pentru comiterea de abateri în stare de ehrietate (tulburarca liniştii, distrugcri) sancţiunea
este cvacuarca neconditionată în tcrmen de 24 de ore.
Art.22, Propunerea de sancţionare se face în terrnen de 5 zilc de Ia comiterea abaterii şi sc seninează de
către Prorcctorul Didactic.
Art.23.(I) Hotărârea de sancţionare se ia în prezenţa s[udentului în cauză în termen de 5 zile de Ia
îriregistrarca propunerii de sancţionarc, dar nu mai târziu de l 5 zile de Ia comitcrea ahaterii şi intră în
vigoare în termen dc 10 zile dc Ia data comunicării.
(2) Câte un exernp]ar din hotărârea de sancţionare, după rărnânerea definitivă a acestcia, va fi
depusă Ia dccanatu] facullăţii în dosarul studentului.
Art.24. Împotriva sancţiunilor sc pot depune contestaţii în termen dc .5 zilc dc la comunicare. Coritestaţiilc
se soluljonează în terrnen de l() zile, solutiile Iind definitivc şi irevocahile.
Art.25. În cazul producerii unor deteriorări în spaţiile cornunc, în cazul în care nu se poatc identifica
autorul. contravaloarea rcparaţiilor va fi snportată solidar de toţi cci care lc utilizcază.
—

-

—

-

—

CAP. V. DISPOZIŢII FINALE
Art.26. Angajaţii Iinivcrsitătii, mernhrii comisiei de cazare. care Iivorizează cazări Ucitive sau cazarea
persoanelor neîndrcptăţite, vor li traşi Ia răspunderc discipliiiară. matcrială sau penală. după caz.
Art.27. Paza căminelor este asigurată de pcrsonal civil încadrat. conform Legii 18/96 şi sprijinită de
organele de poliţic ale postului aflat în incinta campusului universitar.
Art.28. Prczentul regulament clahorat cu resl)ectarea prevcdcrilor Iegale în vigoare, adaptatc la realităţile
şi specilicitl universitătii, a ľosi aprohat în şedinţa Senatului din data de 24 üctoinhne 2012.

SENAT

SIGMIREAN
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