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REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CĂMINULUI STUDENŢESC

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.
402/2002 privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret, Legii nr.1/2011 (Legea educaţiei
naţionale), Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005, privind
asigurarea calităţii educaţiei, Standardelor Procesului Bologna, precum şi cerinţelor Cartei
Universitare, pentru a asigura respectarea normelor privind cazarea în Căminul studenţesc în
spiritul responsabilităţii de grup şi individuale a studenţilor şi masteranzilor faţă de spaţiile de
cazare şi bunurile încredinţate.
Art.2. Căminul studenţesc, proprietate privată a Fundaţiei România de Mâine Universitatea Spiru Haret, funcţionează în subordinea Direcţiei generale administrative,
reprezentantă de directorul general administrativ.
Art.3. Activitatea de organizare şi funcţionare a Căminului este condusă de către
directorul general administrativ şi asigurată de către Comitetul şi administratorul de cămin.
Art.4. Cazarea studenţilor şi masteranzilor în Căminul studenţesc se realizează pe
baza unei cereri nominale de cazare adresate administraţiei căminului înainte de începerea
anului universitar.
Art.5. Principalul criteriu al repartizării locurilor de cazare pentru studenţi şi
masteranzi este performanţa în activitatea studenţească, demonstrată de media anului anterior.
CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI GENERALE ADMINISTRATIVE
Art.6. Direcţia generală administrativă coordonează întreaga activitate de organizare
şi funcţionare a Căminului studenţesc. În acest sens:
a) acordă sprijinul necesar administratorului şi Comitetului de cămin pentru
rezolvarea problemelor specifice Căminului studenţesc.
b) informează periodic şi ori de câte ori este necesar, Senatul Universităţii asupra
problemelor specifice Căminului studenţesc;
c) propune măsuri de remediere urgentă a neajunsurilor constatate;
d) propune Senatului măsuri de excludere temporară sau definitivă din cămin ori
exmatricularea studenţilor şi masteranzilor pentru abateri de la prevederile regulamentare.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE COMITETULUI DE CĂMIN
Art.7. Comitetul de cămin se alege la începutul anului de învăţământ universitar,
pentru întregul an universitar. Numărul membrilor Comitetului de cămin este stabilit în
funcţie de numărul de studenţi şi masteranzi cazaţi în Căminul studenţesc şi de problemele
specifice ale acestora.
Art.8. Comitetul de cămin monitorizează respectarea cerinţelor de ordine internă şi
sprijină administraţia căminului în rezolvarea problemelor curente, precum şi a celor generate
de abaterile de la prezentul regulament. În acest sens:
a) ţine legătura cu administraţia Căminului studenţesc şi cu conducerea
Universităţii şi informează asupra disfuncţiilor care necesită rezolvare urgentă;
b) conlucrează permanent cu administratorul Căminului studenţesc pentru
rezolvarea problemelor de interes comun;
c) sesizează administratorului toate problemele ridicate de către studenţii cazaţi,
precum şi deficienţele de funcţionare a Căminului studenţesc;
d) oferă soluţii de îmbunătăţire a condiţiilor de cazare şi propune măsuri de
înlăturare a neajunsurilor semnalate.
CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORULUI DE CĂMIN
Art.9. Administratorul de cămin este gestionarul bunurilor de inventar şi răspunde de
asigurarea condiţiilor corespunzătoare în spaţiile de cazare, de integritatea spaţiilor comune,
precum şi de asigurarea ordinii interne în Căminul studenţesc.
Art.10. În subordinea administratorului de cămin se află personal angajat, specializat
în asigurarea problemelor specifice, a cărei activitate se desfăşoară pe baza fişei postului.
Art.11. Administratorul de cămin asigură:
a) funcţionarea normală a sistemelor de furnizare a utilităţilor în spaţiul de locuit
al Căminului studenţesc;
b) realizarea optimă a serviciilor în spaţiile de cazare şi în spaţiile comune ale
Căminului studenţesc;
Art.12. Administratorul de cămin este obligat:
a) să pună la dispoziţia locatarilor spaţiile de cazare pe bază de opis de cameră, de
semnătură, păstrând o dublură a cheii de la spaţiile de cazare pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă;
b) să ţină o evidenţă clară şi actualizată a locatarilor căminului studenţesc, o copie
a acesteia fiind păstrată în permanenţă la punctul de acces în cămin.
Art.13. Administratorul de cămin organizează măsurile de pază ale Căminului
studenţesc şi dispune modalităţile de acces, atât pentru studenţi şi masteranzi, cât şi pentru
persoanele străine.
CAPITOLUL V
OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR ŞI MATERANZILOR CAZAŢI
ÎN CĂMINUL STUDENŢESC
Art.14. Studenţii şi masteranzii cazaţi au următoarele obligaţii:
a) să achite la timp obligaţiile financiare, potrivit tarifelor convenite la intrarea în
spaţiul de cazare al Căminului studenţesc;
b) să întreţină spaţiile date în folosinţă în condiţii de igienă şi de funcţionalitate
corespunzătoare;

c) să elibereze şi să predea în stare de funcţionare spaţiul de cazare,
administratorului de cămin, la plecarea în vacanţa de vară;
d) să participe la alegerea sau la schimbarea Comitetului de cămin;
e) să respecte deciziile Comitetului de cămin;
f) să semnaleze administratorului şi Comitetului de cămin abaterile de la normele
de comportare ale studenţilor şi masteranzilor cazaţi în cămin;
g) să semnaleze lipsurile sau stricăciunile existente în spaţiile comune.
Art.15. La intrarea în Căminul studenţesc, studenţii şi masteranzii cazaţi sunt obligaţi
să se legitimeze, iar persoanele străine vor fi legitimate şi înregistrate în registrul special de
către agenţii de pază.
Art.16. Studenţii şi masteranzii au obligaţia de a înlocui bunurile deteriorate sau
dispărute din vina lor, în termen de 5 zile.
Art.17. În Căminul studenţesc sunt interzise:
a) depozitarea sau aruncarea reziduurilor în locuri necorespunzătoare;
b) introducerea şi deţinerea de animale;
c) subînchirierea camerelor sau cazarea persoanelor străine;
d) consumul de băuturi alcoolice şi substanţe interzise.
Art.18. Pe perioada vacanţei, spaţiile de cazare trebuie lăsate la dispoziţia
Universităţii pentru eventuale reparaţii, igienizări.
Art.19. La primirea unui loc în Căminul studenţesc, studentul şi masterandul este
obligat să ia la cunoştinţă de prezentul regulament şi să semneze un contract, în care este
stipulată obligativitatea respectării prezentului regulament.
CAPITOLUL VI
SANCŢIUNI
Art.20. Pentru nerespectarea cerinţelor de ordine internă, pot fi aplicate următoarele
sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) excluderea din cămin pe un semestru sau un an;
c) excluderea definitivă din cămin;
Art.21. Competenţele privind sancţiunile sunt următoarele:
a) Avertismentul scris este dat de către administratorul de cămin.
b) Excluderea din cămin pe un semestru sau un an, excluderea definitivă din
cămin, sunt propuse de către administratorul de cămin, aduse la cunoştinţa Direcţiei generale
administrative şi validate.
Art.22. Sancţiunile aplicate vor fi aduse la cunoştinţa decanatelor şi a părinţilor celor
sancţionaţi.
Art.23. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din
data de 23.03.2012.
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