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I. Dispoziţii generale
1. C ăm inele sînt u nităţi în adm inistrarea şi folosinţa instituţiilor de în văţăm ânt de stat, în care se
asigură condiţii de trai şi studiu pentru studenţi, m asteranzi, doctoranzi, auditori ai cursurilor de
perfecţionare, cu d o m iciliul stabil în afara localităţii de am plasare a U niversităţii.
2. Studenţii, m asteranzii, doctoranzii, fam ilişti (studenţi, m asteranzi, doctoranzi la învăţăm ânt de
zi în instituţia respectivă) pot b eneficia de spaţii de locuit, în lim ita locurilor disponibile in căm inele
U niversităţii.
3. în lim ita locurilor disponibile, personalul didactic titular, în cad rat în instituţia respectivă, în
cazul lipsei unui loc perm an en t de trai în localitatea dată, poate ben eficia de un loc (cam eră) în căm inele
pentru studenţi, m asteranzi si doctoranzi.
4. S tudenţii, m asteranzii, doctoranzii străini, înm atriculaţi
beneficiază, la cerere, de loc în căm inele universităţi.
5.
m inim e:
a)
b)
c)
d)

pe baza acordurilor bilaterale,

Spaţiile de locuit în căm inele U niversităţii (cam erele) se do tează conform urm ătoarelor norm e
1 pat cu saltea/persoană;
1 noptieră/persoană;
1 scaun/persoană;
1 m asă/odaie;

6. în scopul asigurării co ndiţiilor de trai, studii şi agrem ent, în căm inele U niversităţii se
am enajează urm ătoarele spaţii auxiliare de uz com un:
a) baie, spălătorie;
b) bucătărie;
c) telefon;
d) sală pentru activităţi de agrem ent;
U niversitatea este o b lig ată să doteze spaţiile auxiliare de uz com un cu un m inim um de inventar şi
utilaj necesar, conform n o rm elo r în vigoare.
7. La cazarea lo catarilo r se vo r respecta în m od obligatoriu n orm ele sanitare.
8. Se interzice utilizarea spaţiilor de locuit din căm ine p en tru activităţi com erciale sau orice alte
activităţi în afara p ro cesu lu i de învăţăm ânt. Se perm ite darea în lo catiune a spaţiilor auxiliare cu
destinaţie nelocativă, n eu tilizate in procesul de funcţionare a căm inelor.
9. B locurile căm in elo r din subordinea U niversităţii, utilajul şi inventarul pus la dispoziţia
locatarilor constituie patrim o n iu l statului.
II. Cazarea în căm inele Universităţii
10. în scopul distribuirii spaţiului locativ din căm inele U niversităţi se creează com isia specială de
cazare. în cadrul com isiei respective studenţii şi m asteranzii vor fi reprezentaţi în proporţie de 50 la sută
din m em brii com isiei.
11. C om isia de cazare se constituie din:
preşedinte - prorector,
m em bri - decanii, adm inistratorii căm inelor şi studenţii, m em bri ai C on siliilo r Facultăţilor.

12. C om isia de cazare con stitu ită în U niversitate este o b lig ata şa m e a m i u c ^ ,
.......... r
înainte de încep erea pro cesu lu i de cazare, num ărul de locuri de cazare, criteriile aplicate la repartizarea
acestora şi alte condiţii ale procedurii de cazare.
13. D ecizia p rivind rep artizarea locurilor în căm in pentru studenţii, m asteranzii şi doctoranzii
anilor în curs va fi ad o p tată p ân ă la finalizarea sesiunii d e vară (luna iunie). D ecizia privind repartizarea
locurilor în căm in pentru studenţii, m asteranzii şi doctoranzii înm atriculaţi în anul I se va adopta până în
data de 1 septem brie al anului înm atriculării.
14. C ererile de cazare în căm in se depun până la finele lunii m ai la secretariatul Facultăţii.
Candidaţii la adm itere so lic ită loc de cazare în căm in concom itent cu cererea de p articipare la concursul
de adm itere.
15. D istribuirea sp aţiu lu i locativ în căm inele U niversităţii se efectu ează în tem eiul hotărârii
respective a C om isiei de cazare, v alid ate de R ectorul U niversităţii. L ocurile în căm in se repartizează
pentru un an de studii.
16. în funcţie de n ecesitate, la cererea de cazare în căm in vor fi an ex ate acte doveditoare care
atestă situaţia socială d ific ilă (orfani, părinţi invalizi, fam ilii cu m ulţi copii, părinţi cadre didactice etc).
Studenţii orfani sau cei răm aşi tară îngrijirea părintească beneficiază de cazare gratuită în căm in pe
întreaga durată a studiilor.
17. C om isia de cazare a U niversităţii va stabili, prin m eto d o lo g ie internă aprobată de senat
criteriile de repartizare a lo cu rilo r în căm in, bazată pe situaţia socială a stu d en ţilo r, m asteranzilor,
doctoranzilor m edia, acad em ică, participarea la activităţile ştiinţifice, sportive, culturale etc.
18. B eneficiarul de loc în căm in şi adm inistraţia U niversităţii sem n ează un contract de închiriere,
care cuprinde d repturile şi ob lig aţiu n ile părţilor, m odalităţile de achitare a tax ei de chirie etc. Fiecărui
locatar i se eliberează bonul de rep artiţie ce oferă dreptul la ocuparea locului (cam erei) în care este
specificat num ărul cam erei şi term enul pentru care este repartizat locul (cam era).
19. La cazarea în căm in beneficiarul este obligat să prezinte ad m in istrato ru lu i căm inului
urm ătoarele docum ente:
a) buletinul de identitate;
’ ■
b) bonul de rep artiţie a spaţiului locativ în căm in; .
c) carnetul de stu d en t, m asterand, doctorand;
d) bonul de plată p entru cazare în căm in;
e) certificatul m ed ical;
f) certificatul de căsăto rie (după caz).
20. L ocatarilor li se eliberează legitim aţia de locatar, sem nată de către adm inistraţia U niversităţii.
2 1 .'în cazul transferării in altă instituţie de învăţăm ânt, locatarul pierde dreptul la spaţiul locativ în
căm inul U niversităţii.
22. Se p erm ite c a za rea altor persoane, decât cele indicate în pct.l al prezentului R egulam ent, în
cazul existentei locu rilo r d isponibile, iîi coordonare cu R ectorul U n iv ersităţii şi M inisterul Educaţiei şi
Tineretului. C azarea ^studenţilor din alte instituţii de în v ăţăm ân t se face în baza acordului am belor
instituţii.
.
.
23. Nu vor fi cazaţi în căm in studenţii, m asteranzii, doctoranzii care:
a) au fost sancţionaţi în anul de studii anterior;
b) au în străin at locul de cazare;
c) au găzduit, n eau to rizat, persoane străine în cam erele unde au fo st cazaţi;
d) au lip sit 30 ore nem o tiv at pe parcursul anului p recedent de studii.
e) au com is ab ateri de la norm ele regulam entare de com portare în căm in;

24. Patrim oniul căm inului, dat în folosinţă individuală, se repartizează locatarilor contra
sem nătură. P ersoanele care au prim it în folosinţă obiecte din patrim o n iu l căm inului sînt responsabile de
m enţinerea în stare fu n cţio n ală a acestora.
25. S tudenţii, m asteran zii, doctoranzii sînt obligaţi să elibereze spaţiul locativ din căm in conform
prevederilor contractului de în ch iriere sem nat de părţi.
26. Perfectarea vizei de reşedinţă a locatarilor se efectu ează pe baza bonului de repartiţie,
ordinului privind rep a rtiz are a fondului locativ în m odul stabilit de org an ele respective.
III. O rganul de adm in istrare a căm inelor Universităţii
27. R ectorul U n iv ersităţii este responsabil pentru b u n a fun cţio n are şi exploatarea corectă a
căm inelor.
28. A dm inistraţia U niv ersităţi este obligată:
a) sâ co m pleteze statele.d e funcţii ale căm inelor cu personalul necesar, în conform itate cu stateletip aprobate pentru U niversitate.
,/
b) să aloce, în c o n d iţiile legii, m ijloacele financiare necesare p en tru în treţin erea căm inelor;
c) să asigure, p rin co ntracte cu agenţii econom ici-respectivi, p resta re a serv iciilo r com unale pentru
locatarii căm inelor;
d) să repare sp aţiile lo cativ e şi cele auxiliare, com unicaţiile inginereşti şi inventarul căm inelor;
e) să caseze u tilajul uzat;
29. Personalul căm inului este constituit din adm inistratoail căm inului şi pedagogul social.
30. A dm inistratorul căm in u lu i este n um it în funcţie de către R ectorul U niversităţii, conform
legislaţiei în vigoare.
31. A d m inistratorul căm inului U niversităţii are u rm ătoarele atribuţii;
a) cazează p e rso an ele în căm in, conform deciziei com isiei de cazare, la prezentarea bonului de
repartiţie a spaţiului locativ şi a actelor prevăzute de prezentul R egulam ent;
b) asigură şi v erifică m enţinerea ordinii în căm in şi pe terenul aferent căm inului, respectarea
norm elor de securitate şi # n tiin cen d iare, conform legislaţiei în vigoare;
c) creează, p e n tru locatari, condiţii favorabile de trai, studii, odihnă;
d) o rg an izează p a rticip a re a locatarilor la lucrări de âm enajare şi în tre ţin ere a spaţiilor căm inului şi
terenului aferent;
e) soluţionează litigiile vizân d problem ele convieţuirii in căm in.
f) asigură elib erarea cam erei în term enul indipat, în caz de ex m atricu lare, de absolvire a
U niversităţii, de transfer la o altă instituţie de învăţăm ânt sau la în v ăţă m â n t cu frecvenţă redusă, de
privare de dreptul de a locui în căm in;
3 2 . P edagogul social este n um it in funcţie de către adm in istraţia instituţiei de învăţăm ânt, conform
legislaţiei în vigoare.
33. P edagogul social are u rm ătoarele atribuţii:
a) supraveghează resp ectarea regim ului zilei;
b) planifică şi'O rganizează. în com un cu consiliul locatarilor căm inului, activităţi culturale,
sportive, educative cu studenţii, m asteranzii;
c) pregăteşte in fo rm aţiile necesare pentru şedinţele locatarilor căm inului sau pentru şedinţele cu
părinţii acestora.
d) co o rd o n ează o rg an izarea serviciului la etaje şi în căm in, o rg an iz ea z ă controlul sanitar al
cam erelor;
3 4 ..Pentru evid en ţa lo catarilo r şi perfectarea fo rm ularelor de în reg istrare şi excludere din reg istr
a vizelor de reşedinţă, ad m in istraţia U niversităţii o rganizează serviciul de ev idenţă a actelor de identitate
în conform itate cu n o rm ele stabilite în statele-tip. A tribuţiile respective pot fi delegate unui angajat £
U niversităţii,

35. In scopul resp e c tă rii p rincipiilor de autoadm inistrare, în căm ine se alege, prin sim pla
m ajoritate de voturi ale lo catarilo r prezenţi, consiliul locatarilor căm inului.
36. C onsiliul lo ca tarilo r căm inului, com pus din preşedinte, locţiitor, şefi de etaje, alţi m em bri,
activează pe b aza regulam entului de ordine internă al căm inului respectiv.
37. C onsiliul lo catarilo r căm inului are urm ătoarele atribuţii:
a) o rganizează c o n tro ale de verificare a m enţinerii ordinii şi stării sanitare în căm in;
b) adoptă decizii de stim ulare şi de sancţionare, stabilite de prezentul R egulam ent;
c) organizează, în com un cu pedagogul social, activităţi sportive şi de agrem ent;
d) organizează, în com un cu adm inistratorul căm inului, activităţi de am enajare
'î n t r e ţ i n e r e a sp aţiilo r d in căm in şi a celor aferente căm inului.
38.
D eciziile
consiliului
locatarilor
Regulam ent, sînt obligatorii pentru toţi locatarii.

căm inului,

adoptate

conform

şi

prezentului

IV. D repturile şi obligaţiile locatarilor căm inelor Universităţii
39. L ocatarii că m in elo r U niversităţii au d reptul:
a) să fo lo sească în căperile, echipam entul şi inventarul căm inului, precum
şi să
beneficieze de serviciile co m unale prestate;
b) să solicite rep a ra ţia sau înlocuirea inventarului uzat, a co m u n icaţiilo r inginereşti;
c) să repare şi să am enajeze cam era, fără a schim ba în să arh itectu ra acesteia si fără a
avea pretenţii de desp ăg u b ire;
d) să locuiască în cam era repartizată;
e) să aleagă şi să fie ales în com ponenţa C onsiliului locatarilor;
f) să participe la şed in ţele C onsiliului locatarilor căm inului şi la d iscu tarea problem elor ce
ţin de organizarea c o n d iţiilo r de trai în căm in;
g) să sesizeze C onsiliul locatarilor căm inului sau ad m inistratorul privind neregulile
care afectează viaţa de căm in;
li) să-şi ex p rim e dezacordul cu deciziile C onsiliului locatarilor căm inului, depunând
contestaţiile respective la a d m in istraţia U niversităţii;
i) să aibă acces la info rm aţia privind cheltuielile suportate pentru întreţinerea căm inului,
alte inform aţii ce v izează fu n cţio n area căm inului;
j) să participe la activ ităţile social-culturale şi sportive;
k) să apeleze la ad m inistratorul căm inului 'şi / sau la p edagogul social pentru aplanarea
sau rezolvarea unor n e în ţe le g e ri eu colegii de căm in.
40. Locatarii că m in elo r s în t o b lig a ţi:
a) să achite în term en plata pentru cazare în căm in, calculată conform legislaţiei în vigoare;
b) să păstreze şi să în treţin ă în ordine exem plară spaţiile din interiorul şi de pe teritoriu]
aferent căm inului;
c) să cu noască şi să respecte cu stricteţe' prezentul R eg u lam en t, regulile de ordine
internă ale căm inului;
d) să aibă o ţin u tă şi un com portam ent decent;
e) să respecte regulile de securitate antiincendiară, de utilizare co rectă a instalaţiilor electrice, de
gaze etc;
f) să consum e raţio n al energia term ică şi electrică, gazele naturale şi apă;
g) sa frecventeze sistem atic orele de studii;
h) să participe la lucrările de u tilitate publică în căm in;
• i) să nu aducă p rejudiciu m ateriale căm inului; să com penseze, în cazul deteriorării, daunele
m ateriale aduse căm inului;
j) să faciliteze in sp ectarea cam erelor de' către adm inistratorul căm in u lu i, pedagogul social şi
consiliul locatarilor;
k) să elibereze locul ocupat la data stabilită şi să predea adm in istrato ru lu i căm inului utilajul,
m obilierul avut în folosinţă provizorie.

V. Stim ulări şi sancţiuni
41. L ocatarii care m an ifestă un com portam ent exem plar, in iţiativ ă în îm bunătăţirea condiţiilor de
trai şi de agrem ent, asig u ră econom ii (a consum ului de apă, gaze naturale, energie electrică şi term ică se
bucură de urm ătoarele stim ulări:
a) li se anunţă m u lţum ire, prin ordinul R ectorului U niversităţii.
b) sînt asiguraţi cu loc de trai în căm in pentru urm ătorul an de studii;
c) sînt prem iaţi cu prem ii băneşti, cu obiecte de preţ sau cu d ip lo m e de m erit;
42. Locatarilor care nu respectă prevederile R egu lam en tu lu i li se aplică, în funcţie de
gravitate şi ele frecvenţa abaterilor de la norm ele stabilite, u rm ătoarele sancţiuni;
a) avertism ent;
b) m ustrare:
c) evacuarea din căm in până la sfârşitul anului de studii;
d) exm atricu larea din instituţie;
e) pierderea drep tu lu i de a locui în căm in pentru o anum ită perioadă.
43. S ancţiunile se aplică în condiţiile legislaţiei în vigohre. H o tă râ re a de sancţionare se ia în
prezenta studentului, m asteran d u lu i, doctorandului în cauză. în caz de dezaco rd cu sancţiunea, locatarul
poate contesta d ecizia în decurs de 15 zile de la aplicarea sancţiunii în C onsiliul de adm inistrare.
Contestaţiile care se dep u n la adm inistraţia instituţiei de învăţăm ânt vor fi soluţionate în term en de 10 zile
de la data sesizării. D eciziile form ulate în urm a exam inării co n testaţiilo r sînt definitive.
44. S tim ularea şi aplicarea sancţiunilor se efectuează în tem eiul d eciziei adm inistraţiei
U niversităţii, la p ro p u n ere a adm inistraţiei căm inului sau C onsiliului lo catarilo r căm inului.
IV. N o r m e le de c o m p ortam en t al locatarilor căm inelor Universităţii
45. Intrarea în căm in ele instituţiilor de învăţăm ânt este perm isă pentru locatari între orele 6°° şi
23°° cu prezentarea ob lig ato rie a legitim aţilor de cazare.
46. în cepând cu orele 23 00, căm inele U niversităţii intră în regim special de funcţionare
(m enţinerea ordinii şi liniştii, ilum inarea exclusivă a spaţiilor de u z com un etc).
^

•

47. P ersoanele străine, exceptând rudele de gradul întâi ale locatarilor, au acces în căm inele
instituţiilor de în v ăţă m â n t în tre orele 9°° şi 21 o0, pe bazâ actului de identitate prezentat personalului de
gardă.
48. C ăm inele U n iv ersităţii activează pe b aza prin cip iilo r de auto d eserv ire parţială; locatarii
m enţin ordinea şi c u răţen ia în cam erele în care locuiesc, în spaţiul aferent căm inului, în spatiile de uz
comun.
49. în căm inele p e n tru studenţi, m asteranzi, doctoranzi se interzice:
a), fum atul, fo lo sire a b ău tu rilo r alcoolice, substanţelor toxice, d ro gurilor, stupefiantelor;
b) transferul, fară acordul adm inistratorului, dintr-un căm in în altul, dintr-o cam eră în alta;
c) înlocuirea, fără acordul adm inistratorului căm inului, a inventarului unei cam ere cu cel al alteia:
d) utilizarea sp a ţiilo r căm inului pentru activităţi neautorizate;
e) m odificarea sau rep ararea reţelei electrice, conectarea o b iectelo r suplim entare de ilum inare,
încălzire etc;
VIL Dispoziţii/finale
50. în perioada v a c an ţe lo r de vară, căm inele pot presta servicii de cazare diferitelor categorii de
solicitanţi, la tarife care să acopere cheltuielile reale pentru un loc de cazare.
51. Plasarea u n ităţilo r de agrem ent şi de alim entare pentru locatari în edificiile căm inelor se
efectuează .de către a d m in istraţia U niversităţi, în condiţiile legii.
52. Personalul U n iversităţii, im plicat sau cu responsabilităţi în cazarea studenţilor, m asteranzilor
doctoranzilor , care fav o rize a z ă cazări fictive, ilicite sau a p ero an elo r străine, va fi tras la răspundere
I
î K*nvn
15 ccm npn ala ro n fn n n le.mslatiei în viaoare.

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
A.Doga 22, or.Chişinău, Moldova, tel. 49 40 81, fax 49 76 71
SENATUL U.S.E.F.S.

EXTRAS
din proces-verbal nr. 3
al şedinţei Senatului U.S.E.F.S.
din 03 februarie 2016
Prezenţi: 36 membri
Absenţi: 7 membri

S-A DISCUTAT: Aprobarea Regulamentului privind funcţionarea căminelor
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.
W _
_
_
A_
_
_
_
_

S-A HOTARIT: A aproba Regulament privind funcţionarea căminelor
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, în varianta propusă.
Hotărîrea a fost adoptată cu următoarele rezultate ale votului deschis: pro - 36,
contra - 0, s-au abţinut - 0.
*

V. Manolachi
Preşedinte al Senatului USEFS
dr. hab., prof. univ.
V. Brega
Secretar al Senatului USEFS
dr., conf. univ.

