-PROIECTRegulament de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti

CAP. I Dispoziţii generale
Art. l
Căminele studenţeşti sunt unităţi aflate în proprietatea, administrarea şi/sau folosinţa
Universităţii din Bucureşti care asigură condiţii de viaţă, de odihnă şi de studiu pentru studenţi.
Acestea funcţionează pe toată durata anului universitar, de regula, cu exceptia vacantei de vara,
în conformitate cu capitolul 5 al prezentului regulament.
Art. 2
Căminele fac parte integrantă din spaţiul universitar care este inviolabil. Organele de ordine
publică pot interveni în spaţiile de locuit ale studenţilor pentru organizarea unor controale, numai
in conditiile legii sau cu aprobarea Rectorului Universităţii ori la cererea acestuia.

CAP. II Repartizarea locurilor de cazare
Art. 3
Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, de regulă, la începutul fiecarui an universitar, pe
bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare competentă, în conformitate cu
calendarul de cazare anexat prezentului regulament.
Art. 4
La nivelul Rectoratului Universităţii din Bucureşti se constituie Comisia Centrală de Cazare, sub
coordonarea Prorectorului responsabil cu probleme sociale studenţeşti.
Art. 5
Comisia Centrală de Cazare a Universităţii din Bucureşti este compusă din:
1. Prorectorul responsabil cu probleme sociale studenţeşti;
2. Directorul Cămine-Cantine;
3. Directorul DSS;
4. Seful Departamentului Relatii Internationale;
5. Reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie al UB;
6. 2 reprezentanţi ai studenţilor din Senatul UB;
Secretariatul Comisiei Centrale este asigurat de Serviciul Social.
Art. 6
Repartizarea locurilor de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti se face anual, de către
Comisia Centrală de Cazare, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la cursuri de zi
fără taxă, din toţi anii de studiu, la fiecare facultate şi cu numărul studenţilor străini veniţi la
studiu prin programele Erasmus/CEEPUS sau prin acorduri interuniversitare şi
interguvernamentale (etnici români, alte tipuri de bursieri ai statului român).
Anual, se verifică numărul de locuri disponibile pentru cazare, în baza situaţiilor înaintate
Comisiei Centrale de Cazare de către Direcţia Cămine-Cantine.
Departamentul de Relatii Internationale va transmite Directiei Camine-Cantine necesarul de
locuri de cazare pentru studentii străini veniţi la studiu în cadrul programelor Erasmus, CEEPUS,
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sau prin acorduri interuniversitare şi interguvernamentale.
Din totalul locurilor de cazare, înainte de repartizarea acestora pe facultăţi, Comisia Centrală de
Cazare va aloca un număr de locuri pentru cazarea studenţilor străini veniţi la studiu în cadrul
programelor Erasmus, CEEPUS, sau prin acorduri interuniversitare şi interguvernamentale.
Angajaţii UB şi situaţiile speciale vor fi cazate de către Comisia Centrala de Cazare în limita
locurilor disponibile.
Cazarea angajatilor Universitatii din Bucuresti si a celor aflati in situatii speciale se va face la
propunerea Comisiei Centrale si cu aprobare in Sedinta de Coordonare a Universitatii din
Bucuresti.
Comisia Centrală de Cazare va transmite adresele prin care se face distribuţia locurilor de cazare
către comisiile de cazare de la nivelul fiecărei facultăţi, de regula cu cel puţin 90 de zile înainte
de începerea cazării efective în cămin.
Art. 7
7.1. Administratorii de camin, Comisia Centrala de Cazare precum și Comisiile de cazare ale
facultăților au obligația de a respecta Calendarul de Cazare anexat prezentului regulament.
Art. 8
Pentru cazarea studenţilor străini veniţi la studiu în Universitatea din Bucureşti, Departamentul
Relaţii Internaţionale va comunica Comisiei centrale de cazare numărul de locuri necesare, până
cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs; de asemenea, Departamentul Relaţii Internaţionale
va asigura comunicarea pentru asigurarea cazării etnicilor bursieri ai statului român, pe baza
situaţiilor transmise de către departamentele specializate ale Ministerului Educaţiei și Cercetării
Științifice.
Art. 9
Comisia centrală de cazare va analiza şi va aproba cererile de cazare ale angajaţilor Universităţii
din Bucureşti, pe baza situaţiei înregistrate în baza de date a Direcţiei Cămine-Cantine şi a
solicitărilor transmise de facultăţi şi de serviciile UB.
Art. 10
La nivelul fiecărei facultăţi se constituie o Comisie de cazare coordonată de decan sau de un
prodecan care se ocupă cu problemele sociale studențești.
Art. 11
Comisia de cazare a facultăţii este formată din:
1. Decanul sau Prodecanul cu probleme sociale studenţeşti;
2. Secretarul Şef al facultăţii;
3. Reprezentantul/reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii;
4. Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii;
La propunerea membrilor comisiei şi cu acordul acestora, din comisie mai pot face parte şi alte
cadre didactice şi studenţi, precum şi un reprezentant al Secretariatului facultăţii.
Art. 12
Comisiile de cazare la nivelul facultăţii au următoarele atribuţii:
o Să pună la dispoziție studenților toate informațiile necesare referitoare la procesul de
cazare (regulamente specifice, modalitatea de depunere a cererilor de cazare, calendarul
cazarii, precum și toate documentele transmise de către Comisia Centrală de Cazare) ;
o Să verifice autenticitatea documentelor depuse de către studenții care solicită cazare;
o Să nominalizeze studenţii beneficiari ai locurilor de cazare repartizate facultăţii în baza
prezentului regulament;
o Să nu repartizeze locuri de cazare studenţilor nominalizaţi de către Direcţia
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Cămine-Cantine ca urmare a încălcării în mod repetat sau grav a prevederilor
regulamentelor în vigoare sau/si a Contractului de Inchiriere pentru cazare.
Art. 13
Listele cu studenţii care beneficiază de locuri de cazare trebuie semnate de către Comisia de
cazare a facultăţii şi afişate la avizierul facultăţii cu cel puţin 3 zile înainte de data cazării
efective. Lista întocmită va fi înaintată Comisiei Centrale de Cazare, care o va aviza şi o va
publica pe site-ul instituţiei.
Art. 14
Comisia de cazare a facultăţii este responsabilă cu repartizarea locurilor de cazare pe ani de
studiu şi, în cadrul acestora, pe programe şi specializări; de asemenea, este direct răspunzătoare
cu administrarea întregului proces de cazare la nivelul facultăţii: propune Regulamentul de
cazare al facultăţii, asigură logistica necesară procesului de cazare, inclusiv înregistrarea
dosarelor medicale şi sociale. Dosarele medicale vor fi primite pe baza vizei Dispensarului
Medical Universitar; dosarele sociale vor fi luate în considerare doar dacă cererea de cazare
menţionează expres solicitarea de acordare a unui loc de cazare pe baza acestui criteriu. Nu se
iau în considerare dosarele incomplete, din acest punct de vedere.
Art. 15
Facultăţile pot efectua schimburi de locuri de cazare intre ele în funcţie de solicitări, în limita
locurilor disponibile şi a necesităţilor argumentate; aceste schimburi vor fi transmise către
Comisia centrală de cazare.
CAP.III CRITERII, CATEGORII ŞI PRIORITĂŢI DE CAZARE
Art. 16
Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare este cel al performanţei în activitatea
academică studenţească; criteriile specifice de performanţă vor fi stabilite de către Comisia de
cazare a ficărei facultăţi.
Art. 17
Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
Art. 18 v
Sunt luate în considerare cazurile sociale (studenţi proveniţi din plasament familial, studenţi
orfani de ambii părinţi, studenţi cu probleme sociale sau medicale deosebite).
Art. 19
Studenţii suferinzi de boli cronice (exceptând TBC) primesc cazare dacă au media cel puţin egală
cu a ultimului repartizat.
Art. 20
Doctoranzii cu frecvenţă vor primi cazare, la cerere, în condiţiile stabilite de Regulamentul de
cazare la nivelul facultăţii.
Art. 21
În căminele studenţeşti pot fi cazaţi:
1. Studenţii bugetaţi (licenţă, master, doctorat), cursuri de zi, care au domiciliul stabil peste
limita de 20 km de facultate.
2. Cadre didactice tinere şi personalul angajat al UB, în limita locurilor disponibile conform
prezentului regulament.
3. Studenţii familişti, cu condiţia ca ambii soţi să fie studenţi. Cazarea studenţilor familişti se va
realiza pe locurile facultăţii la care soţul este student. În cazul în care soţia nu studiază la
aceeaşi facultate cu soţul, atunci facultatea la care este studentă soţia, va pune la dispoziţia
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facultăţii soţului un loc de cazare. În cazul în care unul dintre soţi nu este student, comisia de
cazare a facultăţii va stabili dacă poate să asigure cazarea ambelor persoane, în funcţie de
numărul de solicitări existente.
4. Studenţii stăini veniţi la studiu în cadrul programelor ERASMUS şi CEEPUS.
5. Studenţii bursieri (inclusiv studenţi etnici) ai Statului Român;
6. Studenţii în regim cu taxă, cursuri de zi, care au domiciliul stabil peste limita de 20 km de
facultate, în limita locurilor disponibile, fara a beneficia de subventie la cazare
7. Studenţii pe cont propriu valutar sau nevalutar, în limita locurilor disponibile; Comisia
centrală de cazare poate stabili un număr minim de locuri destinate studenţilor pe cont
propriu valutar sau nevalutar înmatriculaţi la Universitatea din Bucureşti, care pot fi ocupate
în regim de locuri nesubvenţionate, fără a se solicita subvenţia de cazare corespunzătoare de
la Ministerul Educaţiei Naţionale; numărul locurilor nu poate depăşi procentul de 0,5% din
totalul locurilor puse la dispoziţie studenţilor UB
Art. 22
Comisiile de cazare ale facultăţilor vor ţine cont de următoarele priorităţi de cazare, în
conformitate cu regulamentele proprii şi cu criteriile generale de cazare:
1. Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din Casele de Copii şi din plasament familial.
2. Studenţii cu handicap grav sau accentuat, conform legii 448/2006.
3. Familiile de studenţi (ambii soţi studenţi).
4. Studenţii necasătoriţi care au în întreţinere copii şi locuiesc împreună cu aceştia.
5. Studenţii şi doctoranzii străini cu frecvenţă, bursieri ai statului român, etnici români.
Art. 23
Locurile rămase neocupate în urma satisfacerii priorităţilor precizate la art. 22 se vor distribui
celorlalte categorii de studenţi în funcţie de rezultatele profesionale şi criteriile sociale şi
medicale. Numărul de locuri care revine fiecărui criteriu (profesional, social, medical) va fi
stabilit de către comisia la nivel de facultate, în funcţie de numărul de cereri din fiecare
categorie.
‐

‐

Criterul social cuprinde studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive
anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim
net pe economie. La cererea de cazare se anexează declaraţii de venituri ale părinţilor sau susţinători
legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte justificative/ doveditoare/ cupoane de
pensie ale susţinătorilor legali pe respectivele 3 luni, declaraţie privind veniturile provenite din
exploatarea terenurilor agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt
şcolarizaţi fraţii, sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale
susţinătorilor legali, certificate de căsătorie, etc.
În criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa II, art
8, lit. C şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 de credite (exceptând creditele aferente
modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenţi aflaţi în
evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţe grave, insuficienţă renală
cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii cogenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, infestări cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut, ciroză
hepatică, leucemii, limfoamele şi talasemiile, scleroză multiplă, ulcerul gastroduodenal.

În cazul în care doi studenţi din cadrul Universităţii din Bucureşti, de la facultăţi diferite sau din
cadrul aceleiaşi facultăţi, sunt fraţi, ambii având drept de cazare, se recomandă să se cazeze, la
cerere, în acelaşi cămin/cameră. Pentru aceasta este nevoie de acordul Comisiilor de cazare ale
facultăţilor respective.
Art. 24
Nu se cazează în cămin:
- studenţii care au înstrăinat locurile de cazare în anii anteriori;
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- studenţii care au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor contractuale;
- studenţii care au înregistrat întârzieri la plata căminului mai mari de 60 de zile;
Listele cu studenţii care nu vor fi cazati in camine vor fi transmise de către Direcţia CămineCantine, către Comisia Centrală de Cazare şi către Comisiile de cazare de la nivelul facultăţilor,
până la sfârşitul lunii iulie a anului în curs.

CAP IV Cazarea propriu-zisă
Art. 25
Repartizarea locurilor de cazare în cămin se face de către Comisia de cazare a facultăţii în limita
locurilor repartizate de către Comisia centrală de cazare.
Art. 26
Cererile de cazare vor fi avizate de către Comisia de cazare a facultăţii unde studiază studentul si
vor fi însoţite de actele doveditoare necesare cazării studenţilor.
Art. 27
Cererile de cazare se vor depune în format fizic, la punctele stabilite de către comisiile de cazare
ale facultăţilor.
Art. 28
Listele de cazare elaborate de Comisiile de cazare de la facultăţi vor fi transmise către Comisia
centrală de cazare, care le va aviza şi le va publica pe site-ul www.unibuc.ro, cu cel puţin 2 zile
înainte de începerea efectivă a cazării.
Art. 31
Cazarea efectivă a studenţilor se face de către Administratorul căminului, incepand cu cel putin
trei zile înainte de începerea anului universitar si se desfasoara, conform calendarului, pe
toata perioada lunii octombrie, conform prevederilor prezentului regulament. În zilele de
cazare, activitatea va fi monitorizată de către Comisia Centrală de Cazare a Univerităţii. Pentru
cazare, studentul se prezintă la administraţia căminului unde a fost repartizat cu documentele de
cazare necesare:
 cererea de cazare aprobată/dispoziţie de cazare aprobată de Comisia de cazare a
facultăţii/sau de către Comisia centrală a de cazare şi copie a actului de identitate;
 2 fotografii tip CI pentru aplicarea pe legitimaţia de cămin şi pe cererea de cazare;
 adeverinţă care să ateste calitatea de copil de cadru didactic activ sau pensionar cu
cel putin 10 ani vechime in functie didactica, respectiv documente doveditoare a
gradului de handicap/calităţii de orfan/plasament familial.
 2 exemplare din contractul de închiriere încheiat între student şi Universitatea din
Bucureşti şi din procesul verbal de predare/primire a inventarului camerei;
 formularele necesare obţinerii vizei de flotant;
Art. 32
Cererile de cazare ale doctoranzilor străini, doctoranzi etnici români şi studenţilor străini, bursieri
ai statului român, se aprobă de către Comisia Centrală de Cazare, în limita locurilor rezervate în
acest scop de catre Departamentul Relatii Internationale.
Art. 33
Studenţii etnici români vor fi cazaţi de către Comisiile de cazare ale facultăţilor, respectând
prevederile prezentului regulament în ceea ce priveşte cazarea studenţilor români; perioada totală
de cazare nu poate depăşi durata normată a studiilor pentru care primesc bursă.
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Documentele necesare in vederea cazarii studentilor etnici romani din anul I vor fi transmise
catre comisiile de cazare ale facultatilor de catre Departamentul de Relatii Internationale, odata
cu transmiterea distribuirii locurilor in camine.

CAP. V CAZAREA PE PERIOADA DE VARĂ
Art. 34
Pe perioada vacanţei de vară a studenţilor, căminele pot funcţiona în sistem unitate de cazare.
Consiliul de Administraţie va aproba lista căminelor care vor rămâne deschise, în funcţie de
propunerile fundamentate ale Direcţiei Camine-Cantine. Cazarea se va face la tarife aprobate de
către Consiliul de Administraţie si Senatul UB, pe baza fundamentărilor de costuri prezentate de
Direcţia Camine-Cantine, cu consultarea prealabilă a studenţilor reprezentanţi din Senatul
Universităţii din Bucureşti şi a asociaţiei reprezentative la nivelul UB.
Art. 35
Pot beneficia de cazare la tarife subvenţionate studenţii care se află în perioada de practică
prevazută în structura anului universitar precum şi doctoranzii cu frecvenţă, bursieri ai statului
român; tariful corespunzător este cel stabilit pentru luna iunie, în raport cu perioada de practică
prevăzută în planul de învăţământ al fiecărei facultăţi.
Art. 36
Cererile de cazare pentru perioada vacanţei de vară se depun la administraţia căminului, până cel
târziu la data de 30 iunie, însoţite de adeverinţa de student, eliberată de facultate, în care se
specifică perioada de practică. Cererile de cazare se aprobă de Comisia Centrală de Cazare.

CAP.VI TARIFELE DE CAZARE
Art. 37
Tarifele de cazare în cămine pentru studenţi şi alte categorii de persoane se stabilesc potrivit
normelor legale si sunt supuse aprobarii Senatului Universitatii; tariful de cazare se achită lunar,
in conformitate cu prevederile Contractului de Inchiriere.
Art. 38
Studenţii, copii de cadre didactice în activitate sau pensionar cu cel puţin 10 ani vechime în
funcţia didactică, cei proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial, precum şi
studenţii orfani de ambii părinţi, beneficiază de cazare gratuită, pe perioada anului universitar, cu
exceptia vacantelor.
Art. 39
Beneficiază de cazare cu reducere 50% faţă de tariful stabilit, studenţii cu handicap grav şi
accentuat, la cerere, în baza Legii 448/2006.
Art. 40
Pot beneficia de reducere, cuprinsă între 30% şi 75%, la tariful de cazare şi alte categorii de
studenţi (studenţii voluntari sau aflaţi în stagii de internship, studenţii membri în comisiile
facultăţilor/ universitatii, studenţii organizatori ai unor proiecte şi conferinţe organizate în
beneficiul Universităţii din Bucureşti), cu aprobarea Comisiei Centrale de Cazare, şi cu acordul
Conducerii Universităţii.
Art. 41
Plata tarifului de cazare se face lunar, între data de 10 şi penultima zi lucratoare a lunii, pentru
luna în curs; excepţie face luna octombrie, care se achită în momentul cazării.
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Art. 42
Pentru neachitarea la timp a tarifelor de cazare, se va plăti o majorare cu titlu de penalizare de
0,3% din suma totală datorată; valoarea penalităţilor nu poate depăşi valoarea debitului
înregistrat.
Art. 43
Studenţii români şi cetăţenii străini care au datorii faţă de Universitatea din Bucureşti, provenite
din tarifele de cazare, pagube materiale, etc, din anul universitar precedent, precum şi cei care au
creat probleme deosebite în cămine, vor fi cazaţi numai după ce au făcut dovada achitării
datoriilor respective, pe baza cererilor aprobate şi în limita locurilor rămase disponibile.

CAP. VII DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR
Art. 44
Studenţii cazaţi în cămine au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de cazare în cămine pe durata anului universitar;
b) să locuiască în aceeaşi cameră, pe cât posibil, pe toată durata studiilor, cu respectarea
priorităţilor prevăzute de prezentul Regulament;
c) să folosească baza materială din cămine;
d) să folosească lenjeria, mobilierul, precum şi alte bunuri materiale din dotarea căminelor;
e) să locuiască în cămin pe timpul vacanţelor, în spaţiile stabilite la propunerea argumentată a
Direcţiei Camine-Cantine, aprobată de Consiliul de Administratie si Senatul UB, în conformitate
cu prevederile prezentului Regulament;
f) să beneficieze gratuit de serviciile efectuate de salariaţii căminului, conform sarcinilor de
serviciu;
g) să primească vizitatori în cameră în condiţiile stabilite de prezentul Regulament;
h) să beneficieze de schimbarea lenjeriei de pat la interval de 14 zile sau ori de câte ori este
nevoie;
i) să facă parte din comisiile studenţeşti de la cămine;
j) să facă propuneri în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu din cămine;
k) sa beneficieze de acces la utilitati (apa, energie electrica, energie termica, etc).
Art. 45
Studenţii, precum şi alte persoane care locuiesc în cămine au următoarele obligaţii:
a) să încheie contract de închiriere la începutul anului universitar cu administraţia căminului;
b) să preia, cu proces verbal, camera, bunurile de folosinţă comună din cameră, precum şi
bunurile de folosinţă individuală;
c) să păstreze şi să folosească în mod civilizat şi adecvat camera, bunurile materiale, instalaţiile
sanitare şi electrice din cameră şi de pe spaţiile comune;
d) să asigure şi să întreţină permanent ordinea şi curăţenia în cameră, evacuarea resturilor
menajere la ghena de gunoi, respectarea regulilor de igienă sanitară etc;
e) să achite lunar tarifele de cazare, la termenele fixate;
f) în cazul neachitării la timp a tarifelor de cazare să plătească penalizări de întârziere;
g) să nu se mute din camera în care a fost cazat în altă cameră, fără înştiinţarea administratorului
de cămin şi fără avizul Comisiei de cazare;
h) să nu scoată din cameră mobilierul şi alte bunuri primite cu proces verbal (paturi, saltele,
scaune, mese etc) fără înştiinţarea şi predarea acestor bunuri administratorului de cămin;
i) să nu demonteze obiectele sanitare şi electrice, precum şi accesoriile acestora de la grupurile
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sanitare de pe spaţiile comune, în scopul înlocuirii obiectelor lipsă sau degradate din cameră;
j) să răspundă material pentru pagubele produse în camere şi pe spaţiile comune, pe baza
proceselor verbale de constatare întocmite de administrator şi semnate de locatarii camerelor
(pentru bunuri din cameră) şi de către reprezentanţii studenţilor (pentru bunurile materiale de pe
spaţiile comune); pagubele materiale se suportă direct de persoanele identificate, iar în cazul
neidentificării autorilor faptelor, acestea se plătesc în cote egale de către studenţii care au folosit
obiectele şi spaţiile respective;
l) să prezinte legitimaţiile de cămin prevăzute cu fotografie la intrarea în cămin, la cererea
personalului de pază şi a organelor de control;
m) să predea camera administratorului căminului la plecarea în vacanţă şi la terminarea studiilor,
în vederea revizuirii şi reparării instalaţiilor, efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei generale, a
dezinsecţiei şi deratizării;
n) să răspundă de respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; în acest sens, este
interzisă folosirea de legături improvizate la reţeaua electrică, folosirea de prize, aparate
electrocasnice degradate, defecte sau improvizate, mari consumatoare de energie electrică ce
conduc la degradarea şi distrugerea cablurilor şi tabloului electric;
o) să manifeste grijă în consumarea raţională a energiei electrice; se recomandă să se renunţe la
prepararea hranei în cameră, prin conectarea la reţea a unor aparate electrocasnice care conduc la
consumul exagerat al energiei electrice;
p) să folosească apa potabilă şi apa caldă menajeră în mod raţional şi să evite risipa prin
sesizarea imediată a mecanicului de serviciu în cazul constatării unor defecţiuni la instalaţiile de
apă;
r) să permită controlul în camere efectuat ori de câte ori este necesar de administratorul de
cămin, în prezenţa studentului locatar;
s) să aibă ţinută şi comportare corespunzătoare spiritului universitar în raporturile cu ceilalţi
studenţi din cămin şi salariaţii căminului.
t) să respecte eventualele comasări a locurilor de cazare realizate de către Universitatea din
București în vederea gestionării eficiente a căminelor, în caz contrar locatarul poate rezilia
prezentul contract.
Art. 46
Studenţilor cazaţi în cămine le sunt interzise:
a) încuierea camerelor cu alte mijloace decât cele stabilite de către administraţie;
b) aruncarea resturilor menajere şi a ambalajelor in alte locuri decat cele special amenajate in
acest sens;
c) degradarea/distrugerea instalaţiilor sanitare şi electrice de pe spaţiile comune si din camere;
d)degradarea spaţiilor verzi din incinta complexelor, prin aruncarea de gunoaie sau alte obiecte
precum şi parcarea maşinilor în spaţiile nepermise;
e) adăpostirea de animale (câini, pisici etc) în camere si pe spatiile comune;
f) găzduirea persoanelor străine în cameră, cu încălcarea prevederilor din prezentul Regulament;
g) demontarea broaştelor de la uşi la plecarea în vacanţă şi lăsarea camerelor fără încuietori şi
neasigurate;
h) degradarea camerelor şi a spaţiilor comune, prin inscripţionări şi desene;
i) locuirea fictivă în cămin şi înstrăinarea locului repartizat altor persoane;
j) organizarea şi desfăşurarea de activităţi comerciale ilicite în camere, tulburarea liniştii în
cămin, precum şi alte activităţi care contravin Regulamentului de organizare şi funcţionare a
căminelor;
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k) montarea, în camere, de paturi suprapuse, fără avizele necesare.

CAP. VIII RĂSPUNDEREA CIVILĂ ŞI DISCIPLINARĂ
Art. 47
Studenţii şi alte persoane care sunt cazate în cămine, răspund integral pentru pagubele materiale
produse din neglijenţă, astfel:
a) în cazul când autorul faptei nu a fost identificat, răspunderea civilă pentru pagubele produse se
stabileşte în cote egale pentru toate persoanele care au folosit bunurile din camere sau de pe
spaţiile comune.
b) recuperarea pagubelor produse se face direct de către administratorul căminului de la
persoanele menţionate la lit. a, în termen de 10 zile de la constatare, pe baza procesului verbal
încheiat şi semnat de administratorul căminului şi de către reprezentanţii studenţilor;
c) contravaloarea pagubei constă în preţul de procurare a obiectelor ce urmează a fi înlocuite, la
data recuperării pagubei, la care se adaugă cheltuieli de manoperă;
d) Directia Camine-Cantine răspunde de luarea măsurilor de procurare şi înlocuire a obiectelor
respective sau de refacerea lucrărilor pentru care s-a încasat contravaloarea acestora.
Art. 48
Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament de către studenţii care locuiesc în
cămine se pot aplica sancţiuni disciplinare în raport cu cauzele şi gravitatea faptei, împrejurările
în care a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a studentului, antecedentele disciplinare, precum şi de
urmările abaterii. Răspunderea civilă nu înlătură răspunderea disciplinară. Sancţiunile care se pot
aplica studenţilor cazaţi în cămine sunt:
a) avertisment scris;
b)excluderea din cămin;
c) pierderea definitivă a dreptului de cazare în căminele studenţeşti ale Universitatii din
Bucuresti.
Art. 49
Sancţiunea avertisment scris se poate aplica la propunerea administratorilor de cămine pentru
urmatoarele fapte ca: neasigurarea ordinii şi curăţeniei în camere şi spaţii comune, mutarea din
cameră fără înştiinţarea administratorului de cămin, tulburarea liniştii în cămin, neprezentarea
legitimaţiei de cămin personalului de pază, organizarea de petreceri care perturbă liniştea în
camin, fara acordul administratorului, adăpostirea de animale în cameră. Sancţiunea se comunică
de către Direcţia Cămine-Cantine, prin intermediul administraţiei şi a Comisiilor de cazare de la
nivelul facultăţilor.
Art. 50
Sancţiunea de excludere din cămin sau pierderea definitivă a dreptului de cazare în cămin
se aplică pentru abateri repetate prevăzute la art.46, precum şi pentru neplata pagubelor
materiale, locuirea fictivă în cameră, înstrăinarea locului, scoaterea din cameră sau cămin a
obiectelor de inventar, demontarea broaştelor de la uşi şi lăsarea camerelor deschise, folosirea de
aparate electrice improvizate, încălcarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor,
neachitarea tarifelor de cazare, producerea pagubelor materiale cu rea intenţie, demontarea
obiectelor sanitare şi a uşilor de pe spaţii comune; sancţiunea se aplică la propunerea
Administratorilor de cămine, a membrilor Comisiei de Cazare, a membrilor Comisiilor de
control, a Sefilor de cămin şi a Şefilor de palier; sancţiunea se comunică de către Direcţia
Cămine-Cantine, prin intermediul administraţiei şi a Comisiilor de cazare de la nivelul
facultăţilor.
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Art. 51
Contestaţiile studenţilor sancţionaţi se depun în termen de 5 zile şi se rezolvă în termen de 15
zile de către Comisia Centrală de Cazare. Sancţionarea definitivă se comunică în scris
studentului si facultăţii la care acesta este înmatriculat.

CAP.IX ALTE DISPOZITII
Art. 52
Studenţii cazaţi în cămine care participă la schimburi internaţionale şi mobilităţi studenţeşti în
cadrul unor programe ale Universităţii din Bucureşti, trebuie să achite integral taxele de cămin,
pe perioada participării la stagiu; Comisiile de cazare din facultăţi pot decide dacă pe perioada
stagiului, va fi cazată o altă persoană pe locul respectiv, caz în care decizia va fi comunicată
distinct Comisiei Centrale de Cazare.
Art. 53
Accesul în cămine al studenţilor şi al celorlalte persoane cazate este permis numai pe baza
legitimaţiei de cămin prevăzută cu fotografie, eliberată şi semnată de administratorul căminului,
precum şi a cardurilor de acces electronice, care nu sunt transmisibile altor persoane.
Art. 54
Intrarea în cămine a persoanelor străine venite în vizită la studenţi este permisă numai pe baza
legitimaţiilor de student, buletin/carte de identitate sau paşaport; datele necesare vor fi trecute în
registrul special de evidenţă de către personalul de pază. Documentele de identitate nu vor fi
retinute de catre personalul de paza.
Vizitatorii vor purta pe toata perioada vizitei ecusoane de identificare „VIZITATOR”.
Art. 55
În mod excepţional, rămânerea peste noapte în cămine a persoanelor venite în vizită (rude,
cunoştinţe apropiate) este permisă numai cu acordul locatarilor camerei, care îşi asumă întreaga
răspundere pentru găzduirea acestora pe o perioada determinată de maximum două nopţi
consecutive; administratorul de cămin va fi înştiinţat în scris de prezenţa persoanelor străine în
cameră. Vizitatorii vor achita, pentru fiecare noapte, un tarif de cazare stabilit ca tariful lunar,
nesubventionat, împărţit la numărul de zile ale lunii.
Art. 56
Cadrele didactice şi angajaţii UB care beneficiază de cazare în căminele Universităţii din
Bucureşti vor achita tariful de cazare stabilit de către Senatul Universitatii din Bucuresti, la
propunerea fundamentată a Direcţiei Cămine-Cantine, în condiţiile prezentului regulament.
Art. 57
Pe perioada anului universitar pot fi cazaţi pe perioade scurte (mai puţin de 2 săptămâni),
studenţi ai altor universităţi, invitaţi ai Asociaţiilor Studenţeşti în cadrul unor programe sau
proiecte, sau a unor departamente din cadrul Universităţii din Bucureşti, pe locurile rămase
libere, precum şi în camere special rezervate pentru acest lucru. Cererile vor fi aprobate de către
Prorectorul cu Probleme Sociale Studentesti, dupa verificarile efectuate de catre Directia
Camine-Cantine cu privire la disponibilitatea locurilor solicitate.
Tariful de cazare pentru aceste categorii va fi stabilit si aprobat de catre S.C.U.B.

CAP. X DISPOZIŢII FINALE
Art. 58
Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor studenţilor români (cursuri de zi,
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universitare – licenţă, master şi doctorat), studenţilor şi doctoranzilor etnici români, cetăţenilor
străini bursieri ai statului român sau altor persoane care sunt cazate în cămine.
Art. 59
Prezentul Regulament intră în vigoare incepand cu anul universitar 2015-2016 dupa adoptarea lui
de către Senatul Universităţii din Bucureşti.
Art. 60
Pentru indeplinirea prevederilor prezentului regulament sunt responsabile toate structurile
implicate in procesul de cazare (Comisia Centrala de Cazare, Comisiile de Cazare ale facultatilor
precum si directiile responsabile implicate in procesul de cazare- Directia Generala Secretariat,
Departamentul Servicii pentru Studenti, Departamentul Relatii Internationale, Directia CamineCantine, etc)
Art. 61
Contractul de închiriere, cererea de cazare în cămin, cererea de decazare, procesul verbal de
predare-primire a camerei, procesul verbal de constatare a pagubelor produse, calendarul de
cazare, anexe la Metodologie, sunt avizate de Consiliul Consiliul de Administratie si de Senatul
Universitatii din Bucuresti anual şi fac parte din prezenta metodologie.
Art. 62. Prezentul regulament face parte integranta din Carta Universitară a Universităţii din
Bucureşti si a fost aprobata in cadrul sedintei Senatului U.B. din data de....................
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PROCES-VERBAL
-CONSTATARE PAGUBE-

Încheiat astăzi………………………………, în Cămin……., camera…………, etaj……., cu
ocazia constatării producerii următoarelor pagube:
…………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
În urma constatării s-a găsit ca principal/i vinovat/i pentru producerea pagubelor
studentul/studenţii
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………………,
facultatea……………………, anul………….., cazat în cămin……………, camera…………..
Pagubele materiale vor fi suportate de către vinovat după cum urmează:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
-

Art. 35, litera j (Regulamentul de Organizare şi funcţionare al căminelor UB). Studenţii au următoarele
obligaţii:
„Să răspundă material pentru pagubele produse în camere şi pe spaţiile comune, pe baza proceselor verbale de
constatare întocmite de administrator şi semnate de locatarii camerelor (pentru bunuri din cameră) şi de către
reprezentanţii studenţilor (pentru bunurile materiale de pe spaţiile comune).
Pagubele materiale se suportă direct de persoanele identificate, iar în cazul neidentificării autorilor faptelor,
acestea se plătesc în cote egale de către studenţii care au folosit obiectele şi spaţiile respective.”

Administrator cămin,

Reprezentant studenţi,

Student,
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