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CADRU LEGAL 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei , cu modificările și completările ulterioare; 

 Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, cod R 01-01;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

cod R 01-02;  

 Regulamentul de ordine interioară al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, cod 

R01-03;  

 Regulament de organizare şi funcţionare al Direcției General Administrative a 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, cod R-12-01. 

 

PREAMBUL 
 

Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a căminelor şi a cantinei 

studenţeşti, drepturile şi îndatoririle persoanelor cazate în cămin, sarcinile care revin Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău şi personalului cu atribuţii în activitatea căminului şi a cantinei, în 

conformitate cu principiul descentralizării administrative, al separării competenţei facultăţilor şi al 

stimulării răspunderii de grup şi individuale. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dispune de patru cămine studenţeşti şi o 

cantină  astfel:  

 Cămin nr. 1 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 344 locuri la norma 

sanitară de 3 locuri în cameră, cu grup sanitar comun; 

 Cămin nr. 2 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 276 locuri, la 

norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu grup sanitar comun; 

 Cămin nr. 3 – strada Spiru Haret, nr. 8 – cu o capacitate de cazare de 320 locuri, la norma 

sanitară de 3 locuri în cameră, cu grup sanitar propriu; 

 Cămin Violetelor – strada Violetelor, nr. 9A – cu o capacitate de 102 locuri la norma 

sanitară de 3 locuri în cameră, cu baie şi grup sanitar propriu; 

 Cantina studenţească – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de 400 locuri/serie. 

În funcție de obiectivele strategice ale Universității și de contextul economic, social și 

epidemiologic, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și a autonomiei universitare, 

Consiliul de administrație și Senatul universitar pot decide, ori de cate ori se impune, modificarea 

capacităților de cazare și masă. 

 

CAPITOLUL  I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1 În cadrul strategiei manageriale a conducerii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

căminele studențești şi cantina constituie unităţi structurale administrative, furnizoare de servicii 

sociale, menite să asigure condiţiile de viaţă, de hrană, de odihnă şi de studiu pentru studenţi. 

 

Art.2 Conducerea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin rector, prorectori, director 

general administrativ, prodecani, administratori şefi de facultate, Serviciul Social, administratori de 

cămin şi Comitetul de cămin studenţesc/cantină, răspunde de întreaga activitate din cămine/cantină, 

asigurând întreţinerea şi funcţionarea corespunzătoare a acestora. 
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Art.3 Conducerea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău asigură personalul necesar 

desfășurării activităților potrivit dispoziţiilor legale, stabilindu-i sarcini precise, în baza actelor 

normative.  

 

Art.4 Activitatea de pază se asigură de personalul Serviciului Pază, ISCIR, SU și SSM.  

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZARE ŞI  

A CELEI ADMINISTRATIVE DIN CĂMINE 
 

Art.5 (1) În căminele studenţeşti pot fi cazaţi studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, învăţământ cu frecvenţă, aflaţi pe locuri bugetare, de la ciclurile de studii universitare de 

licenţă, master şi doctorat, care nu au domiciliul stabil în municipiul Bacău. Se pot caza şi studenţii 

străini veniţi la studiu în cadrul programelor ERASMUS, AUF sau prin diferite acorduri inter-

universitare şi inter-guvernamentale. În limita locurilor disponibile, pot fi cazaţi studenţii cu taxă ai 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi studenţii altor instituţii de învăţământ superior. 

(2) În cazul unor situații speciale (ca de exemplu pandemia SARS-COV-2) cazarea 

studenților în cămine se va realiza respectând reglementările stabilite la nivel național/local și 

regulementele/ghidurile interne, valabile pentru perioada respectivă. Cazarea se va face pe numărul 

de locuri stabilit la nivelul Consiliului de administrație, prioritar pentru studenții vaccinați sau care 

au trecut prin boală. În acest scop, studenții vor prezenta dovezile corespunzătoare. 
 

Art.6 Priorităţile la cazare sunt următoarele: 

(1) Studenţii bugetari (care primesc subvenţie simplă de cazare), învăţământ cu frecvenţă, în 

ordinea descrescătoare a numărului de credite/punctajului obținut în anul anterior şi pe baza 

criteriilor de departajare specificate în Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti. Studenţii din 

anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la admitere. 

(2)  Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament 

familial (care beneficiază de subvenţie majorată pentru cazare), studenţii cu handicap, familiile de 

studenţi (ambii soţi studenţi), studenții care sunt bolnavi TBC stabilizaţi (în evidenţa unităţilor 

medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală 

cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, 

boli imunologice, sunt infectaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi SIDA, spondilită anchilozantă sau 

reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist că poate locui în colectivităţi şi 

cu avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de 

cazare. 

(3) Studenţii bugetari ai căror părinţi sunt cadre didactice (care beneficiază de subvenţie 

majorată pentru cazare). 

(4) Studenţii, masteranzii şi doctoranzii străini la învăţământ cu frecvenţă, bursieri ai statului 

român (care beneficiază de subvenţie majorată pentru cazare). 

(5) Asistenţii, care nu au domiciliul în municipiul Bacău, se cazează (în limita locurilor 

disponibile) pe durata unui an universitar.  

 

Art.7 Studenţii bugetaţi, proveniţi din casele de copii ori plasament familial, studenţii bugetaţi cu 

handicap  pot obţine o bursă din venituri proprii, care să acopere cheltuielile de cazare. 
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Art.8. Locurile rămase libere, în urma satisfacerii priorităţilor menţionate, vor fi distribuite 

studenţilor de pe locurile cu taxă şi studenţilor de la alte instituţii de învăţământ superior. 

 

Art.9  În limita locurilor disponibile, în căminele studenţeşti, pot fi cazaţi şi cetăţeni străini, care 

studiază la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 

Art.10 Pe perioada vacanţei de vară, căminele pot funcţiona în regim hotelier, în funcţie de decizia 

Consiliului de administraţie. Cazarea se face la tarife stabilite prin hotărâre a Consiliului de 

administraţie, astfel încât să acopere cel puţin cheltuiala reală pentru un loc de cazare.  

 

Art.11 Cazarea în cămin se face pe baza cererii înregistrate şi depuse la Serviciul Social. Excepție 

fac studenții din anul I (licență, master, doctorat), care depun cererea la secretariatul facultății unde 

au fost admiși. 

(1)  Serviciul Social, împreună cu administratorii de cămine, analizează cererile în vederea 

identificării studenţilor care au avut abateri şi care constituie excepţii de la priorităţile de cazare, 

conf. art. 7, pct. a) şi b) din Regulamentul de cazare  în căminele studenţeşti ale Universităţii 

"Vasile Alecsandri" din Bacău, cod R 12.02.02-02. 

(2)  Serviciul Social înaintează, către facultăţi, lista cererilor de cazare, precum şi situaţiile de 

încălcare a normelor de cazare. 

(3)  Cererile de cazare, pentru toate categoriile de solicitanţi, se aprobă de către comisia de 

cazare a fiecărei facultăţi, în funcţie de următoarele criterii: situaţia la învăţătură, situaţia materială, 

comportamentul social, unele situaţii speciale şi excepţiile prevăzute de art. 7, pct. a) şi b) din 

Regulamentul de cazare. 

(4)  Studenţii, care au datorii faţă de instituţia de învăţământ superior, vor fi cazaţi după ce 

fac dovada achitării acestora şi numai în limita locurilor rămase neocupate. 

(5)  Cererile studenţilor, care au fost sancţionaţi în anul universitar precedent, se discută 

separat de către comisie, aceasta având posibilitatea să respingă aceste solicitări, cu avizul 

rectorului, prorectorului şi directorului general administrativ. 

(6)  Listele cu studenţii, care au drept de cazare, întocmite de Comisia de cazare pe facultate, 

se afişează la fiecare facultate, cu 10 zile calendaristice înainte de data începerii anului universitar şi 

se pot contesta în cel mult 3 zile de la afişare, răspunsul la contestaţii comunicându-se în 24 ore de 

la depunerea lor.  

 

Art.12 Comisia de cazare pe facultate se compune din: prodecanul cu activități studențești al 

facultăţii, administratorul şef de facultate, un reprezentant al studenţilor, membru în consiliul 

facultăţii/membru al Ligii studențești. 

 

Art.13 Primirea studenţilor în cămin se face de către administratorul de cămin, după încheierea 

contractului de închiriere, pe baza legitimaţiei de cămin, vizată de serviciul Social. În zilele de 

cazare, activitatea va fi controlată de prodecanul cu activități studențești al facultăţii şi şeful 

Serviciului Social, împreună cu Prorectorul cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti. 

 

Art.14 La intrarea în cămin, studenţii primesc în folosinţă, pe baza unui proces-verbal individual, 

cazarmamentul şi alte obiecte (chei, tag etc.) şi, bunurile de inventar din cameră.  

(1)  Persoanele cazate în cămin răspund material şi administrativ pentru lipsurile şi 

deteriorările produse bunurilor din inventarul comun şi cel individual, precum şi pentru cele 

provocate în încăperile de uz comun din cămin (oficii, băi, duşuri, WC-uri, balcoane, uşi).  
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(2)  În cazul în care autorul faptei nu este identificat, sunt răspunzători toţi membrii camerei 

respective sau studenții care folosesc spaţiile de uz comun. 

(3)  Evaluarea pagubelor se face în termen de 48 ore de la constatarea acestora de către 

administrator, Comitetul de cămin, Serviciul Tehnic şi Serviciul Social al Universităţii şi se aduce la 

cunoştinţă, în scris, Prorectorului cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti, urmând ca în 

termen de 5 zile, vinovaţii să repare prejudiciul cauzat. 

 

Art.15 (1) Neplata despăgubirilor datorate de autorul sau autorii prejudiciului cauzat prin 

distrugerea sau deteriorarea de bunuri din cămin sau după caz, a cotei părţi care revine fiecărui 

locatar (în situaţia în care autorul nu a fost identificat) se aduc la cunoștința Consiliului de 

administrație. Consecințele pot fi excluderea din cămin şi începerea procedurilor judiciare de 

recuperare a bunurilor.  

(2) Distrugerea sau deteriorările deosebit de grave asociate sau nu cu manifestări antisociale, 

se sancţionează cu pierderea definitivă a dreptului de cazare în căminele universităţii pe toată durata 

studiilor şi anunţarea organelor de poliţie. 

(3) În cazul distrugerilor/deteriorărilor provocate de persoane care vizitează studenţii cazaţi 

în cămin, acoperirea prejudiciului provocat este responsabilitatea studentului vizitat. 

(4) Studenţii au obligaţia să sesizeze, imediat, agentului de pază prezenţa persoanelor 

străine, care pătrund fraudulos în camera lor sau în cămin şi a persoanelor care manifestă 

agresivitate sau comportament antisocial. Dacă nesesizarea la timp a condus la provocarea 

distrugerii/deteriorării bunurilor căminului, acoperirea prejudiciului va fi suportată de către 

studentul/ studenţii implicat/ implicaţi în situaţie. 

(5) Acoperirea prejudiciilor provocate prin pătrunderea persoanelor străine cu forţa şi sub 

ameninţare a agenților de pază va fi discutată şi decisă de către conducerea Universităţii. 

 

Art.16 (1) Accesul persoanelor cazate în cămin se face numai pe baza legitimaţiei de cămin, vizată 

la zi de către şeful serviciului Social, în baza dovezii care confirmă achitarea regiei de cămin. 

(2) Studenţii cazaţi pot primi vizitele persoanelor străine până la ora 22:00, cu legitimarea la 

agentul de pază din cămin și menționarea duratei vizitei.  

(3) Prezentarea legitimaţiei şi a actelor de identitate de către cei aflaţi în interiorul căminului 

la solicitarea organelor de conducere şi de pază ale căminului este obligatorie. 

 

CAPITOLUL III 

COMITETUL DE CĂMIN 
 

Art.17 La nivelul fiecărui cămin se poate constitui un comitet de cămin.  

(1)  Din comitet fac parte studenţi cazaţi în acel cămin, aleşi de către aceştia prin vot direct, 

în cadrul unei şedinţe speciale, la care trebuie să fie prezenţi cel puţin ½ plus 1 dintre ocupanţii 

căminului, la începutul fiecărui an universitar. 

(2)  Şedinţa de alegeri pentru fiecare cămin va fi prezidată de către reprezentantul Ligii 

Studenţilor, prorectorul cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti şi şeful Serviciului 

Social. 

(3)  Comitetul de cămin este alcătuit din preşedinte şi şefii de paliere. 

 

Art.18 Atribuţiile Comitetului de cămin sunt: 

a) organizează şi răspunde, împreună cu administratorul de cămin, de întreaga activitate 

administrativ-gospodărească din cămin; 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R-12.02.02-01 

Regulament de organizare și funcționare a căminelor 

și a cantinei studențești din cadrul  

Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

Pag./Total pag. 5/ 9 

Data 07.04.2022 

Ediţie/Revizie 5 / 0 1 2 3 4 5  

 

F 003.07/Ed.2 Document public 

 

b) asigură, împreună cu Serviciul Social, cunoaşterea şi respectarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare a căminului şi a altor acte normative care reglementează viaţa 

universitară de către toţi studenţii cazaţi în cămine; 

c) aduce la îndeplinire, împreună cu administratorul de cămin, sarcinile stabilite de către 

instituțiile de control medico-sanitare şi de pază contra incendiilor; 

d) propune conducerii Universităţii, împreună cu administratorul de cămin, completarea 

dotării cu cazarmament şi alte bunuri, înlocuirea celor care nu mai pot fi folosite; 

e) se preocupă, împreună cu administratorul de cămin, de reducerea cheltuielilor legate de 

consumul de energie electrică, termică, apă; 

f) asigură şi verifică efectuarea de către studenţi a curăţeniei generale a căminului înainte de 

plecarea în vacanţă; 

g) efectuează controlul periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament şi 

celelalte reglementări referitoare la cămin şi aplică sancţiunile care îi sunt  în competenţă; 

h) analizează, împreună cu Serviciul Social, abaterile studenţilor şi propune Prorectorului cu 

programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti sancţiunile care nu îi intră în competenţă. 

 

Art.19 Pentru studenţii din structurile de conducere se poate acorda o bursă din venituri proprii, 

care să acopere 25% din contravaloarea cazării, pe baza raportului de activitate lunar. 

 

Art.20 Studenţii, care îşi asumă responsabilităţi în cadrul comitetelor de cămin, vor avea statut de 

„voluntar“ şi vor primi credite, conform „Regulamentului privind creditele acordate pentru 

acţiunile de voluntariat”, cod R 05-21.. 

     

CAPITOLUL IV 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PERSOANELOR  

CARE LOCUIESC ÎN CĂMIN 
 

Art.21 Persoanele cazate în cămin au dreptul: 

a) să facă sugestii şi propuneri administraţiei şi conducerii Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu în cămin; 

b) să participe la toate acţiunile organizate în cămin, indiferent de natura lor; 

c) să utilizeze băile şi celelalte spaţii destinate folosirii în comun; 

d) să folosească în mod civilizat instalaţiile şi obiectele de uz comun din inventarul 

căminului; 

e) să beneficieze de schimbul şi spălarea gratuită a lenjeriei de pat; 

f) să reclame orice situaţie, care vine în contradicţie cu prevederile prezentului regulament 

şi cu normele sociale de convieţuire în cămin; 

g) să primească vizite în condiţiile prezentului regulament. 

 

Art.22 Persoanele cazate în cămin au obligaţia: 

a) să participe la întreaga activitate de întreţinere a căminului şi să păstreze curăţenie în 

toate spaţiile căminului; 

b) să prezinte o ţinută decentă şi o comportare civilizată şi să colaboreze cu administraţia 

căminului, luând atitudine faţă de actele de indisciplină săvârşite în cămin; 
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c) să permită accesul persoanelor din conducerea Universităţii, facultăţii şi a celor din 

administraţia căminului, pentru a efectua controlul în cameră, în vederea constatării modului 

de respectare a prevederilor prezentului regulament şi a contractului de închiriere; 

d) să nu efectueze nicio modificare în spaţiul oferit şi la instalaţiile aferente, în spaţiile de 

folosinţă comună ale căminului şi să nu schimbe folosinţa acestora în alte scopuri contrare 

destinaţiei iniţiale; 

e) să locuiască în camera în care a fost repartizat şi să declare locurile rămase neocupate sau 

eliberate din cameră; 

f) să utilizeze, în mod corespunzător, bunurile de inventar, instalaţiile electrice şi sanitare 

puse la dispoziţie; 

g) să păstreze liniştea necesară atmosferei de odihnă şi studiu; 

h) să păstreze curăţenia în cameră şi să facă curăţenie generală în cameră la plecarea în 

vacanţă; 

i) să restituie integral şi în bună stare bunurile primite în inventar; 

j) să sesizeze comitetul de cămin pentru orice abatere de la prevederile prezentului 

regulament; 

k) să prezinte la panoul de la administratorul de cămin o cheie de la cameră, pentru 

intervenţii şi să-şi predea cheia personală la sfârşitul anului universitar; 

l) să se legitimeze la solicitarea personalului de pază şi a celor care exercită controlul în 

cămin; 

m)  să plătească Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu anticipaţie, regia de cămin, 

să-şi achite obligaţiile financiare decurse din eventualele depăşiri la consumul normat 

(energie electrică); 

n) să răspundă pentru lipsurile şi deteriorările aduse camerei şi bunurilor din cameră şi 

încăperilor de uz comun conform art. 14 şi 15. 

 

Art.23 Persoanele cazate în căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se obligă: 

a) să achite tariful de cazare; 

b) să achite contravaloarea eventualelor pagube constatate; 

c) să folosească, în mod corespunzător, bunurile din inventarul căminului, instalaţiile 

electrice şi sanitare puse la dispoziţie, să închidă robinetele de apă după utilizarea 

chiuvetelor şi a duşurilor; 

d) să asigure ordinea şi curăţenia în spaţiul primit, să nu arunce ambalaje şi resturi menajere 

în instalaţiile sanitare, în spaţiile comune ale căminului, în jurul căminului şi pe alei, să 

utilizeze saci menajeri ecologici de unică folosinţă şi să îi ducă, după utilizare, la containerul 

de gunoi, amplasat în afara căminului; 

e) să păstreze liniştea în orele de odihnă (22.00-7.00) şi în sesiuni; 

f) să permită accesul persoanelor din conducerea universităţii, facultăţii şi a celor din 

administraţia căminului, pentru a efectua controlul în cameră, în vederea constatării modului 

de respectare a prevederilor prezentului regulament şi a contractului de închiriere; 

g) la expirarea contractului, să restituie bunurile în starea consemnată în procesul-verbal de 

predare-primire la data încheierii contractului; 

h) să nu efectueze nicio modificare în spaţiul oferit şi la instalaţiile aferente, în spaţiile de 

folosinţă comună ale căminului şi să nu schimbe folosinţa acestora, în alte scopuri contrare 

destinaţiei iniţiale; 

i) să nu subînchirieze spaţiul primit în folosinţă, cu destinaţia de locuinţă, unor persoane 

fizice sau juridice; 
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j) să răspundă material de lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră: 

răspunderea materială pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră revine 

vinovatului, iar în cazul neidentificării acestuia este solidară pentru toţi titularii de contract 

din cameră; 

k) să nu lipească afişe şi anunţuri, decât în locurile special amenajate; 

l) să respecte normele igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor; 

m)  să respecte normele de acces în cămin şi să se asigure prin mijloace corespunzătoare 

împotriva accesului în încăpere a persoanelor străine de cameră, în absenţa titularilor de 

contract; să nu permită accesul şi staţionarea în cameră în intervalul 22:00-7:00 a altor 

persoane decât titularii de contract din camera respectivă; 

n) să nu folosească camera şi spaţiile de folosinţă comună pentru activităţi comerciale; 

o) să nu folosească aparate cu un consum electric mai mare de 1.000 W; 

p) să nu folosească mijloace improvizate de încălzire şi alte improvizaţii electrice; 

q) să se legitimeze la solicitarea personalului de pază, a organelor de poliţie şi a altor 

persoane autorizate care exercită controlul în cămin; 

r) să nu crească animale în cămin; 

s) să respecte normele morale şi de etică universitară; 

t) să folosească o ţinută decentă în cămin şi în campusul universitar; 

u) să nu fumeze în cămin (camere, holuri, grupuri sanitare, oficii şi alte spaţii), fumatul fiind 

permis doar în afara căminului; 

v) să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în cămin; 

w) să nu aprindă focul în incinta campusului pentru petreceri în aer liber. 

 

Art.24 Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, cetăţenii străini, angajaţi într-o formă de învăţământ, 

care locuiesc în cămin, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi studenţii români. Studenţii căsătoriţi au 

aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi studenţii necăsătoriţi. 

 

Art.25 Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplică, în funcţie de gravitatea 

faptelor, următoarele sancţiuni: 

a) mustrare verbală; 

b) avertisment scris; 

c) excluderea din cămin pe o perioadă de un semestru, până la un an; 

d) pierderea definitivă a dreptului de cazare pe toată durata studiilor; 

e)   exmatricularea din facultate, pentru abateri grave de la normele sociale de convieţuire în 

comun. 

 Sancţiunile de la literele a, b se adoptă şi se aplică de către Comitetul de cămin şi şeful 

Serviciului Social. 

 Sancţiunile prevăzute la literele c, d, e se propun de către Comitetul de cămin şi şeful 

Serviciului Social şi se avizează de către Prorectorul cu programe de învăţământ şi activităţi 

studenţeşti. Sancţiunile se aprobă de către Consiliul de administraţie. În funcţie de gravitatea faptei, 

se poate lua direct măsura evacuării din cămin, fără a se mai respecta ordinea sancţiunilor. 

 

Art.26 Hotărârea de sancţionare se ia în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea abaterii o 
săptămână de la data finalizării raportului comisiei de analiză şi este semnată de 

organul competent pentru fiecare sancţiune, intrând în vigoare la data adoptării ei. Hotărârea se 

aduce la cunoştinţa sancţionatului şi se face publică prin afişare în căminul în care este cazat 

studentul. 

A 
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Art.27 Studenţii sancţionaţi au dreptul să conteste hotărârea de sancţionare în termen de 2 zile 

lucrătoare. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, de către structura 

ierarhic superioară celei care hotărât sancţiunea. 

 

CAPITOLUL V 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CANTINEI 
 

Art.28 Serviciul Social, prin administratorul de cantină, asigură întreţinerea, repararea, dotarea, 

gestionarea, aprovizionarea cantinei şi pregătirea şi servirea mesei. 

 

Art.29 Studenţii cazaţi în cămine pot lua masa la cantina studenţească, în regim „à la carte”. 

Studenţii externi pot lua, în aceleaşi condiţii, masa la cantina studenţească. 

 

Art.30 Studenţii, care iau masa la cantina studenţească, au dreptul să folosească bunurile puse la 

dispoziţie în cadrul acesteia, să facă propuneri pentru întocmirea meniurilor şi a programului de 

funcţionare al cantinei, prin intermediul Comitetului de cantină. 

 

Art.31 Studenţii, care iau masa la cantină, au obligaţia să folosească corespunzător bunurile 

materiale din dotarea cantinei, să aibă o ţinută corespunzătoare şi să se comporte civilizat în relaţiile 

cu personalul cantinei. 

 

Art.32 Este interzisă scoaterea veselei şi tacâmurilor din incinta cantinei, intrarea în blocul 

alimentar, depozite şi magazii sau introducerea animalelor în cantină. 

 

Art.33 Studenţii, care iau masa la cantină, vor fi reprezentaţi în relaţiile cu organele de conducere ale 

Universităţii de către Comitetul de cantină. Comitetul de cantină va fi propus de către Liga 

Studenţească şi confirmat de către Prorectorul cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti. 

 

Art.34 Comitetul de cantină va asigura ordinea şi disciplina în cantină, va sesiza administratorul 

cantinei şi şeful Serviciului Social privind abaterile de la normele igienico-sanitare sau abaterile 

privind pregătirea şi servirea mesei. 

 

Art.35 Studenţii, care prestează activităţi în cadrul Comitetului de cantină, vor încheia un Contract 

de voluntariat cu Universitatea şi vor primi credite, conform Regulamentului privind creditele 

acordate pentru acţiunile de voluntariat. 

 

Art.36 Personalul angajat, cât şi studenţii care produc pagube, răspund material pentru acestea. 

 

Art.37 La cantina studenţească pot lua masa şi cadre didactice, candidaţii la concursul de admitere, 

masteranzi şi doctoranzi, cu plata alocaţiei de hrană şi a cheltuielilor de regie, potrivit prevederilor 

legale. 
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.38 Căminele studențești şi cantina funcţionează pe toată durata anului universitar. Funcţionarea 

căminelor în timpul vacanţelor pentru cazare, în regim hotelier, se aprobă de către Consiliul de 

Administraţie, la propunerea Serviciului Social, sumele încasate reprezentând venituri suplimentare 

extrabugetare, folosite în dotarea căminelor şi a cantinei. 

 

Art.39 Conform legislaţiei în vigoare, tariful de cazare în căminele studenţeşti se stabileşte de către 

Consiliul de administraţie, în funcţie de cheltuielile lunare pe loc de cazare, gradul de confort al 

căminului şi subvenţia acordată de la bugetul de stat. Acest tarif poate fi modificat prin hotărârea 

Senatului universitar 

 

Art.40 Pentru calcularea cheltuielilor lunare pe loc de cazare se iau în calcul costurile de 

funcționare: 

 cheltuieli de personal; 

 cheltuieli cu utilitățile; 

 cheltuieli cu materiile prime și consumabile; 

 cheltuieli de întreținere curentă. 

 

Art.41 Studenţii bugetaţi, copii de cadre didactice, beneficiază de gratuitate la cazare. 

  

Art.42 Studenţii beneficiază de subvenţii la cantina studenţească, conform Contractului 

Complementar.  Aceasta se reflectă în regia aplicată tarifului de masă.  
 

Art.43 În căminele şi cantina studenţească se pot organiza activităţi şi prestări de servicii pentru 

studenţi, cu aprobarea  Consiliului de administraţie, fără a afecta spaţiile de cazare şi masă ale 

studenţilor. 

 

Art.44. Ediția 5, revizia 1 a prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării în ședința 

Senatului universitar. 

 


