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CADRUL LEGAL 

 Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 Carta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;

 Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;

 Regulamentul de ordine interioară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;

 Legislația rutieră în vigoare

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 Prezentul regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către conducătorii 

de autovehicule care folosesc aleile carosabile si spațiile cu destinația PARCARE din interiorul 

campusurilor universitare. 

Art.2 Conform Cartei Universității „VASILE ALECSANDRI” din Bacău, 

 spațiul universitar este inviolabil și este protejat conform legislației în vigoare;

 Universitatea “VASILE ALECSANDRI” din Bacău funcționează pe principiului autonomiei

financiare și administrative, având dreptul de a administra spațiul universitar şi întregul său

patrimoniu, conform prevederilor legale.

Art.3 (1) Campusurile universitare sunt constituite pe terenurile aflate în proprietatea privată a 

instituției.  

(2) Campusurile universitare sunt delimitate perimetral cu împrejmuire și intrări dotate cu 

bariere și sisteme de supraveghere video, pentru asigurarea condițiilor de securitate fizică.  

Art.4 (1) În campusurile universitare sunt amenajate parcări și alei carosabile, în care se aplică 

legislația în vigoare cu privire la circulația pe drumurile publice și prezentul regulament.  

(2) Aleile carosabile din interiorul campusurilor sunt considerate drumuri publice cu acces 

restrâns circulației rutiere. 

(3) Conform legislației rutiere aplicabile, spațiile cu destinația PARCARE se clasifică și se 

încadrează în categoria drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice.  

(4) Administratorul drumului/parcărilor private este proprietarul terenului, respectiv 

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Art.5.  Prin intrarea în campusurile universitare, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă 

să respecte condițiile prezentului Regulament și indicatoarele rutiere instalate. 

Art.6. Viteza maximă de circulație în campusuri este de 5 km/h. Depășirea acestei limite de viteză, 

în campus, se va sancționa prin restricționarea accesului autovehiculului respectiv. 

Art.7. Campusurile universitare funcționează după programul 06:30 ÷ 21:30. 

Art.8. Personalul de pază nu are atribuțiuni de supraveghere a autovehiculelor parcate în incinta 

campusului. 
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Art.9. Autovehiculele de aprovizionare cu tonaj mai mare de 3,5 tone și cele cu remorci, vor parca 

numai sub stricta coordonare a șefului Serviciului Pază. 

 

Art.10. În scopul informării tuturor utilizatorilor parcărilor din campusuri, la toate intrările din 

campus și în toate parcările amenajate sunt afișate panouri de avertizare cu următorul text : 

„AUTOVEHICULUL GĂSIT ÎN CAMPUS, FĂRĂ PERMIS DE INTRARE, VA FI BLOCAT. 

DEBLOCAREA SE VA REALIZA DUPĂ PLATA TAXEI DE 100 RON, LA CARE SE 

ADAUGĂ VALOAREA ORELOR STAȚIONATE. TAXA DE STAȚIONARE ESTE DE 25 

LEI/ORĂ”. 

 

Art.11. Conducătorii autovehiculelor care intră în campus, vor parca doar în locurile special 

amenajate și delimitate.  

 

Art.12. Conducătorii auto se obligă și acceptă următoarele reguli de conduită în cadrul parcărilor 

din campus:  

a) să nu utilizeze parcările pentru activități periculoase, ilegale și imorale;  

b) să nu utilizeze parcările în vederea reparației autovehiculelor, activităților de mentenanță 

auto sau altor activități de acest gen;  

c) să nu organizeze în parcări nicio reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau 

activități comerciale, dacă acestea nu au avizul conducerii universității;  

d) să nu campeze în parcări și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități;  

e) să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau 

inconveniente, atât parcărilor, cât și utilizatorilor acestora;  

f) să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;  

g) să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;  

h) să nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;  

i) să nu polueze cu substanțe inflamabile, periculoase ori de natură organică;  

j) să nu-și lase la vedere bunurile. Administrația nu își asumă în niciun caz răspunderea 

pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a sustragerii, distrugerii sau deteriorării 

bunurilor;  

k) să păstreze curățenia în cadrul parcării și să arunce resturile în locurile special amenajate;  

l) să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalți participanți la trafic;  

m) să nu-și testeze mașina în incinta parcării;  

n) să nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;  

o) să parcheze în locurile special amenajate, fără a afecta dreptul la parcare al celorlalți 

utilizatori ai parcării; 

p) să nu expună spre vânzare autovehicule în interiorul campusurilor.  

q) să nu abandoneze autovehicule în interiorul campusurilor. Se consideră abandonat orice 

autovehicul parcat pe o durata care depășește 7 zile calendaristice consecutive. Autovehiculele 

aflate în această situație vor fi notificate Poliției Locale pentru ridicare/depozitare. 

 

Art.13 Nu se permite staționarea/parcarea niciunui autovehicul paralel/perpendicular, în fața/în 

spatele/lângă locurile special amenajate. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze 

corespunzător autovehiculul, astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu 

îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere. 
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Art.14 În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, 

administrația poate restricționa temporar accesul în incinta campusului. 

 

Art.15 Bicicletele, scuterele și motocicletele vor fi parcate în locul special amenajat şi semnalizat.  

 

Art.16 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către 

autovehiculele care au afișat cardul-legitimație eliberat de autoritățile competente.  

 

Art.17 În cazul încălcării prezentului regulament administrația poate dispune în toate cazurile, 

măsura blocării roților autovehiculelor/vehiculelor parcate sau staționate neregulamentar. Pentru 

deblocarea roții autovehiculului, se va achita tariful de deblocare perceput, în valoare de 100 RON 

și taxa de staționare de 25 RON/oră.  

Administrația NU își asumă răspunderea pentru prejudiciile care pot apărea ca urmare a blocării 

autovehiculului. 

 

Art.18 Autovehiculele parcate cu încălcarea prezentului Regulament vor fi blocate și/sau ridicate, 

transportate și depozitate/amplasate în locuri special amenajate, în scopul fluidizării traficului și ca 

o măsura tehnico-administrativă, dispusă conform legislației aplicabile, pe cheltuiala deținătorului 

sau conducătorului autovehiculului respectiv. Plata serviciilor de mai sus se face la Casieria 

Universității în baza procesului-verbal de constatare, întocmit de șeful Serviciului Pază și a 

devizelor/facturilor.  

Administrația nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile care pot apărea ca urmare a blocării și 

transportului autovehiculului. 

 

Art.19 Intrarea în campusurile universitare reprezintă acordul tacit al conducătorului auto privind 

aplicarea dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv a prevederilor Art. 17 și Art. 18, cu privire la 

blocarea și/sau ridicarea, transportul și amplasarea/depozitarea în locuri speciale a autovehiculelor 

parcate neregulamentar sau cu încălcarea prezentului regulament, precum și cu privire la aplicarea 

tarifelor aferente blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării acestora. 

 

Art.20 Taxa de deblocare și taxa de staționare se încasează la Casieria Universității, în baza 

procesului-verbal de constatare, întocmit de șeful Serviciului Pază. 

 

Art.21 Administrația va duce la îndeplinire prezentul regulament și va aplica tarifele 

corespunzătoare prevăzute în regulament și/sau va pune în executare măsurile tehnico-

administrative, conform dispoziției polițistului rutier și conducerii universității. În cazul în care se 

încalcă prevederile legale în vigoare, administrația va informa organele abilitate ale statului în 

vederea constatării faptei și aplicării de sancțiuni corespunzătoare. 

 

Art.22 Administrația va asigura utilizatorilor parcărilor condiții civilizate de parcare, respectiv 

curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare, după lăsarea întunericului. Camerele 

video instalate sunt destinate exclusiv pentru supravegherea fluxurilor de trafic; înregistrările video 

nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziția autorităților. 

 

Art.23 Anterior blocării roților sau ridicării autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate de către 

șeful Serviciului Pază, în vederea dovedirii încălcării prezentului regulament. De asemenea, după 
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blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul 

autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare, care va cuprinde informații cu privire la abaterea 

săvârșită, conform prezentului regulament, precum și la pașii pe care conducătorul auto/deținătorul 

trebuie să-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului.  

 

Art.24 Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul regulament și cu respectarea 

prevederilor legislației în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de către agenții de 

pază, în ceea ce privește conformarea cu prevederile prezentului regulament, și de către organele 

abilitate ale statului, cu privire la respectarea prevederilor legislației aplicabile. 

 

CAPITOLUL II 

CATEGORII DE PERSOANE CĂRORA LE ESTE PERMIS ACCESUL 

CU AUTOVEHICULE ÎN CAMPUSURI  
 

Art.25 Este permisă parcarea autovehiculelor în incinta campusului pentru următoarele categorii de 

solicitanți: 

a) angajații universității; 

b) operatori economici care au relații de colaborare cu Universitatea (aprovizionare cu 

materiale sau produse, aprovizionare cantină, chiriași, service, firma de salubritate etc.);  

c) antrenori la Clubul Sportiv Școlar Bacău (sala de sport Orizont din incinta campusului 

Mărășești); 

d) părinții, ai căror copii activează la CSS Bacău sau la celelalte cluburi care desfășoară 

activități în spațiile închiriate de către Universitate;  

e) clienți ai cabinetului kineto de la Corpul E; 

f) administrația publică centrală (Președinție, Guvern, consulate, ministere etc); 

g) administrația publică locală (Prefectura, Consiliul Județean, Primărie etc); 

h) instituții publice (Parchet, Poliție, Jandarmerie, ISU, Ambulanța, Agenția de Mediu, DSP, 

DSV etc); 

i) studenții care se mută în/din cămin. 

 

CAPITOLUL III 

ACCESUL AUTOVEHICULELOR ANGAJAȚILOR UNIVERSITĂȚII  
      

Art.26 Angajaților Universității le este permisă parcarea în incinta campusurilor, cu condiția intrării 

cu autovehiculul doar în scop de serviciu. Situația în care un angajat facilitează accesul auto în 

campus a unei alte persoane, este considerată abatere de la regulament și va fi tratată ca atare. 

 

Art.27 Toți angajații vor completa o cerere de solicitare a accesului auto, care va fi supusă aprobării 

rectorului. 

 

Art.28 Angajatul plătește o taxă lunară, care se reține fie pe statul de plată, fie este plătită la 

CASIERIE pe o perioada minimă de 6 luni. 

 

Art.29 Taxa de acces auto în campus se constituie în baza autonomiei universitare, cu scopul 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a barierelor și a sistemelor de acces. 
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Art.30 Pentru angajații care folosesc mai multe autovehicule, aceștia trebuie să menționeze în 

cerere toate numerele de înmatriculare ale autovehiculelor, precum și numărul de telefon.  

 

Art.31 Se informează, în scris, șeful Serviciului Pază dacă: 

 se intră în campus cu o mașina de curtoazie (autovehiculul solicitantului fiind blocat în 

service); 

 se folosește pentru o perioadă o altă mașină, alta decât cea menționată în cerere. 

  

Art.32 Plata la CASIERIE a taxei de acces auto în campus, se va face obligatoriu cu prezentarea 

cererii aprobate, valabilă pentru anul universitar în curs. 

 

Art.33 La intrarea în campus, angajații care au cerere de acces auto aprobată, vor amplasa pe bord 

ecusonul de identificare (aprobat în Manualul de Identitate al Universității), cu fața spre parbriz 

astfel încât să ajute la identificarea mașinilor din campus. 

 

Art.34 Nu se percepe taxa de acces auto profesorilor asociați sau colaboratorilor (foști angajați, 

ieșiți la pensie, care mai desfășoară activitate didactică sau de cercetare în cadrul Universității).  

 

Art.35 Cazuri în care este permis accesul auto în campus, pe perioade limitate și numai cu 

informarea administrației: 

 autovehiculul autorizat este condus de altă persoană, datorita faptului că deținătorul de 

drept are carnetul de conducere suspendat; 

 deținătorul de drept a suferit o intervenție chirurgicală sau prezintă handicap locomotor. 

 

Art.36 Se permite accesul auto în campus cu alt autovehicul decât cel pentru care s-a obținut 

aprobarea, numai dacă autovehiculul înregistrat este în service, în curs de radiere, vânzare etc.  

 

CAPITOLUL IV 

ACCESUL AUTOVEHICULELOR STUDENȚILOR  
 

Art.37 Datorită numărului limitat de locuri de parcare, nu este permisa intrarea și parcarea în 

campus a mașinilor studenților Universității. 

 

Art.38 Pentru studenții Universității, instituția a amenajat parcarea din exteriorul campusului 

Mărășești, situată pe latura de nord a campusului. 

 

Art.39 Nu se percepe niciun fel de taxă studenților doctoranzi care au cerere de solicitare aprobată. 

Pe cerere va trebui să existe viza secretarului șef al Școlii de Studii Doctorale. 

 

Art.40 Liga Studenților va supune spre aprobare rectorului o listă cu studenții al căror acces auto 

este necesar pentru desfășurarea activităților permanente ale Ligii. Pentru situații temporare, se va 

transmite o listă la Serviciul Pază, specificându-se numele, ziua și ora accesului.  

 

Art.41 Nu se permite accesul autovehiculelor studenților, chiar dacă participă la evenimente 

organizate de Universitate (conferințe, workshopuri, ziua porților deschise, curs festiv etc). Pe 
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perioade limitate și cu aprobare se permite accesul mașinilor studenților care transportă materiale 

necesare organizării unor activități/evenimente ale Ligii studenților.  

 

Art.42 Este permis accesul autovehiculelor studenților, care se muta în/din cămin, în baza 

prezentării cărții de identitate agentului de pază din poartă. Agentul va completa într-un registru: 

nume/prenume, seria și numărul CI, numărul de înmatriculare, ora intrării, ora ieșirii. Perioada 

șederii în campus nu poate fi mai mare de 1 oră. Agentul îi va comunica studentului acest lucru. 

Pentru perioade mai mari de 1 ora, se va cere aprobarea șefului Serviciului Pază. Dacă există 

abuzuri de la această regulă, se aduc la cunoștința șefului Serviciului Pază.  

 

CAPITOLUL V 

ACCESUL ALTOR AUTOVEHICULE  
 

Art.43 Este permis accesul automat al autovehiculelor angajaților și sportivilor care activează la 

Clubul Sportiv Municipal Știința, în baza unei cereri întocmite de directorul clubului având anexată 

lista angajaților și sportivilor. Plata taxei de acces auto se realizează la CASIERIE pe o perioadă de 

minimum 6 luni.  Situația în care este facilitat accesul auto în campus a unei alte persoane care nu 

activează în cadrul clubului, este considerată abatere de la prezentul regulament  și va fi tratată ca 

atare. Plata la CASIERIE a taxei de acces auto în campus, se va face obligatoriu cu prezentarea 

cererii aprobate, valabilă pentru anul universitar în curs.  

 

Art.44 Este permis accesul automat al operatorilor economici, care au relații de colaborare cu 

Universitatea (aprovizionare cu materiale sau produse, aprovizionare cantina, chiriași, service, etc.).  

Dacă desfășoară activități permanente în campusurile universitare, vor întocmi o cerere de solicitare 

acces, supusă aprobării rectorului și vor plăti taxa de acces auto la CASIERIE, pe o perioadă de 

minimum de 6 luni.  

Dacă desfășoară activități de aprovizionare ocazională, accesul auto va fi permis prin acționarea 

barierei de către agentul de pază. Șeful Serviciului Pază va întocmi o listă a operatorilor 

economici, pe care o va comunica agenților de pază din poartă. 

 

Art.45 Este permis accesul ocazional prin acționarea barierei de către agentul de pază, pentru 

autovehiculele operatorilor economici care desfășoară activități izolate, cu caracter nepermanent.  

Aceste autovehicule vor primi și vor afișa talonul de VIZITATOR primit de la agent. Cazurile 

grave de nerespectare a orei de ieșire sunt considerate abatere de la regulament și vor fi tratate ca 

atare. 

 

Art.46 Este permis accesul automat, pentru autovehiculele părinților, ai căror copii activează la 

CSS Bacău sau la celelalte cluburi care desfășoară activități în spațiile închiriate de către 

Universitate, numai după ora 16:00.  

Conducătorul Clubului Sportiv va întocmi o cerere, la care va adăuga lista cu toate numerele de 

mașini ale părinților, documente care vor fi supune aprobării rectorului.  

Plata taxei de acces auto se face la Casierie , numai cu cerere aprobată, pe o perioadă de minimum 

6 luni. 

 

Art.47 Este permis accesul automat al autovehiculelor antrenorilor și colaboratorilor Clubului 

Sportiv Școlar Bacău, cu condiția prezentării unei cereri întocmite de directorul clubului, având 
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anexată lista angajaților și sportivilor. Plata taxei de acces auto se realizează la CASIERIE pe o 

perioadă de minimum 6 luni.  Cazurile în care se facilitează accesul auto în campus a unei alte 

persoane care nu activează în cadrul clubului, sunt considerate abuzuri și vor fi tratate ca atare.  

Plata la CASIERIE a taxei de acces auto în campus, se va face obligatoriu cu prezentarea cererii 

aprobate, valabilă pentru anul universitar în curs.  

 

Art.48 Este permis accesul auto prin acționarea barierei de către agentul de pază pentru 

autovehiculele clienților cabinetului kineto de la Corpul E, în baza prezentării cărții de identitate 

agentului de pază din poartă. Agentul va completa într-un registru: nume/prenume, seria și numărul 

CI, nr. de înmatriculare, ora intrării, ora ieșirii. Perioada șederii în campus nu poate fi mai mare de 

3 ore. Dacă există abuzuri de la această regulă, se aduc la cunoștința șefului Serviciului Pază. 

Șoferul va primi un TALON, pe care va scrie “VIZITATOR, ORA INTRĂRII, ORA IEȘIRII”, 

și care va fi afișat pe bordul mașinii cu scrisul spre parbriz.  

 

Art.49 Este permis accesul auto prin acționarea barierei de către agentul de pază pentru 

autovehiculele terților/operatorilor economici, parteneri în proiecte/contracte de cercetare etc, în 

următoarele condiții: responsabilul de proiect din partea Universității, va supune aprobării rectorului 

lista terților/operatorilor economici parteneri, dacă acest lucru este necesar pe perioade mari de 

timp.  

Pentru situații temporare, se va transmite o lista la Serviciul Pază, specificându-se numele sau firma, 

ziua și ora accesului. 

 

Art.50 Este permis accesul automat limitat (maximum 2 autovehicule), pentru autovehiculele 

administrației UM 01983, care aprovizionează sau deservesc căminul de garnizoană din incinta 

campusului Spiru Haret. Nu este permis accesul auto în campus pentru autovehiculele persoanelor 

care locuiesc permanent sau temporar în căminul de garnizoană.  

 

Art.51 Este permis accesul automat limitat, pentru autovehiculele administrației restaurantului 

N1. 

 

Art.52 Toți vizitatorii ocazionali (ziariști, solicitanți externi - persoane fizice, firme, instituții, etc), 

al căror acces auto nu este anunțat Serviciului Pază, sunt obligați să se legitimeze la poartă. 

Agentul va consemna într-un registru: nume/prenume, serie și număr CI, nr de înmatriculare, ora 

intrării în campus, ora ieșirii, destinația. Șoferul va primi un TALON, pe care va scrie 

“VIZITATOR, ORA INTRĂRII, ORA IEȘIRII”, și care va fi afișat pe bordul mașinii cu scrisul 

spre parbriz. Autovehiculele vor parca temporar în locurile amenajate. 

Situațiile în care șoferul folosește ca argument faptul ca are o întâlnire cu președintele Senatului 

universitar/rector/prorector/decan/director etc, se vor gestiona astfel: agentul de pază din poartă va 

chema un alt coleg, care îl va însoți pe șofer la persoana cu care are întâlnire. 

 

Art.53 Organizatorii de evenimente (conferințe, susțineri de doctorate, decernări DHC etc), vor 

comunica Serviciului Pază o listă cu persoanele care au accesul permis pe perioada evenimentului, 

precum și ora aproximativă a terminării evenimentului. Toate autovehiculele, care intră în campus 

cu acest prilej vor primi de la poarta un TALON, pe care va scrie “VIZITATOR, ORA 

INTRĂRII, ORA IEȘIRII”, și care va fi afișat pe bordul mașinii cu scrisul spre parbriz. 
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Art.54 Toate autovehiculele care intra ocazional în campusul Mărășești pe la poarta principală, 

vor primi un TALON pe care va scrie “VIZITATOR, ORA INTRĂRII, ORA IEȘIRII” și pe care 

șoferul este obligat să-l afișeze pe bordul mașinii cu scrisul spre parbriz.  

 

Art.55 În scopul înlesnirii deplasării și facilitării accesului la ore, este permis accesul mașinilor 

părinților ai căror copii prezinta handicap locomotor și sunt studenți ai Universității. 

 

CAPITOLUL VI 

REGULI DE CONDUITĂ A AGENȚILOR DIN POARTĂ  
 

Art.56 Când o mașina ajunge în fața barierei, agentul de pază din poarta va aștepta ca sistemul de 

control acces să acționeze bariera. Agentul nu va acționa din proprie inițiativă (fie din politețe, 

fie sub presiunea șoferului) deschiderea barierei din telecomanda. 

 

Art.57 În cazul în care o mașina nu poate intra în campus, deoarece sistemul nu citește numărul de 

înmatriculare, când sunt condiții de vreme rea, când trebuie să gestioneze un ambuteiaj în fața porții 

etc., agentul de pază din poartă va verifica dacă mașina este în baza de date și numai dacă regăsește 

numărul de înmatriculare în listă, va acționa deschiderea barierei din telecomandă.  

 

Art.58 Agentul de pază din poartă va acționa bariera din telecomanda pentru: 

 autovehiculele Salvării, ISU, Poliției, Jandarmeriei etc. aflate în misiune, inspecție, 

control etc.; 

 autovehiculele firmelor (de aprovizionare cantina, de livrare marfă, curieri etc.) care 

colaborează cu Universitatea; 

 autovehiculele invitaților la un eveniment organizat de Universitate (conferință, susținere 

de doctorat, curs festiv etc.), dacă mașina/firma/instituția se regăsește pe lista primită de la 

organizator; 

 autovehiculele oficiale ale administrației centrale, locale și delegațiilor străine. 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZITII FINALE  
 

Art.59 Prezentul regulament poate fi modificat ori de câte ori acest lucru este necesar.  

 

Art.60 Taxele de deblocare și de staționare se aprobă, anual, de către Consiliul de administrație și 

Senatul universitar. 

 

Art.61 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării în Senatul universitar. 

 

          

 

 

 

 

                                                                                                                  


