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REGULAMENT
DEăORDINEăINTERIOAR ăPENTRUăC MINUL
STUDEN ESC ALăUNIVERSIT IIăHYPERIONă
SITUAT ÎN COMPLEXUL M3
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Înă scopulă asigurăriiă unoră condiţiiă optimeă deă viaţăă şiă studiu,
Universitateaă Hyperionă administreazăă spaţiiă deă cazareă înă beneficiulă studenţiloră
(cursanţilor).
Prin spaţiileă deă cazareă seă înţeleg:ă camereleă deă locuit,ă grupurileă sanitareă
(băi,ă WC),ă holurileă deă trecere,ă scărileă interioare,ă balcoanele,ă logii,ă bibliotecile,ă
bucătăriileă existenteă înă incintaă căminuluiă şiă alteă spaţiiă deă folosinţăă comunăă
(bucătărie,ădepozite, ghene de gunoi etc.).
Studenţiloră (cursanţilor)ă liă seă asigurăă spaţiiă deă cazare,ă înă limitaă spaţiuluiă
destinat acestui scop, în complexul M 3 din B-dul Energeticienilor nr. 9-11,
sectoră3,ăBucureşti careăseăaflăăînăproprietateaăUniversităţiiăHyperionădinăBucureşti.
Metodologiaăşiăcriteriileădeăselecţieăaăpersoanelorăcăroraăliăseăoferă,ăcontraă
cost,ă spaţiuă deă locuită seă stabilescă deă cătreă Consiliulă deă Administraţie al
Universităţiiă şiă Comitetulă studenţescă deă cămin,ă respectareaă loră fiindă obligatorieă
pentru personalul,ăcare,ăînănumeleăUniversităţii,ăadministreazăăspaţiulărespectiv.
Art. 2. Cazareaă temporarăă aă persoaneloră prevăzuteă înă art.ă 1ă seă faceă subă
formăă deă înţelegereă scrisăă (contractă deă închiriere)ă întreă părţi:ă Universitateaă
Hyperion,ă reprezentatăă deă administraţiaă căminului,ă peă deă oă parte,ă şiă fiecareă
persoanăăsolicitantăăpeădeăaltăăparte.ăSolicitareaăseăfaceăprinăcerereăscrisăăaprobatăă
deăconducereaăUniversităţii.
Art. 3. Cazareaă locatariloră seă faceă contraă cost,ă plataă făcându-se lunar,
anticipat,ăpânăălaă28ăaleăluniiăprecedente.ăLaăintrareaăînăcămin,ăpeălângăăchiriaălunară,ă
seăachităăşiăoăgaranţieădeăcătreăfiecareălocatar,ăechivalentăăcuăchiriaăpeăoălună,ăpentruă
recuperareaă eventualeloră pagubeă produseă locatorului.ă Dacăă locatarulă nuă aă produsă
pagube, n-a adus alteă prejudiciiă locatoruluiă şiă şi-aă plătită chiriaă lunar,ă conformă
contractului,ăaceastăăgaranţieăseăînapoiazăălaăîncetareaăcontractuluiădintreăpărţi.
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Art. 4. Locatorulăîşiărezervăădreptulădeăaăeliminaădinăcăminăoriceăstudent,ă
careăîncalcăăprevederileăprezentuluiăregulamentădeăordineăinterioarăăsauăobligaţiileă
dină contractulă deă închiriere,ă Regulamentulă deă funcţionareă ală Universităţiiă şiă
Regulamentulă activităţiiă profesionaleă aă studenţilor.ă Înă funcţieă deă gravitateaă abaterii, eliminarea se poate face pe durata anuluiă universitară înă cursă sauă peă toatăă
durata studiilor.
Art. 5. Voră fiă eliminaţi dină cămină definitivă sauă peă perioadăă determinatăă
chiriaşiiă studenţiă careă seă facă vinovaţiă deă abateriă repetateă şiă nerespectareaă
prevederiloră prezentuluiă regulamentă şiă aă Contractului de închiriere. În categoria
abateriloră careă conducă laă eliminareaă dină cămină seă potă enumera,ă printreă altele,ă
următoarele:
a) chiriaşulănuămaiăareăcalitateaădeăstudent;
b) întreţinereaă unuiă climată deă ceartă,ă violenţă,ă jigniriă aduseă celorlalţiă
locatari sauăconduceriiăcăminuluiăsauăuniversităţii,ănuărespectăălinişteaăşiăordineaă
internăădinăcămin;
c)ăseăaflăăfrecventăînăstareădeăebrietate,ăfolosescădroguriăsauăalteăsubstanţeă
interziseăperturbândălinişteaăşiăordineaăinternă;
d) deterioreazăă intenţionată şiă repetat bunurile din camerele de locuit sau
dinăanexeă(băi,ăduşuri,ăWC-uri,ăholuriăbucătărieăetc.);
e)ăaduceăprejudiciiăgraveăimaginiiăUniversităţiiăHyperionăprinăatitudiniădeă
frondă, insulte sau intentare deă proceseă nefondate,ă acteă deă indisciplină,ă acuzaţiiă
verbaleă nefondateă aduseă reprezentanţiloră universităţiiă şiă alteă asemeneaă formeă deă
comportamentă necivilizată şiă jignitoră aduseă colegiloră locatariă sauă conduceriiă
universităţii.ă
f)ă incităă peă ceilalţiă locatariă laă săvârşireaă unoră acteă antisocialeă sauă
indisciplinăăetc.ă
g)ăneachitareaăchirieiălunareădeăplatăăaăcăminului.
Pentruăceiărecalcitranţi,ăînăurmaărefuzuluiădeăaăelibera locul (camera) din
Căminăseăpoateăapelaălaăpoliţieăpentruăsăvârşireaăinfracţiuniiădeătulburareăaălinişteiă
şiăregulilorădeăordineăinternăăînăcămin.
Art. 6. Conduceriiăadministraţieiă căminului,ăînăcalitateădeăreprezentant al
locatorului şiă studenţiloră (locatarilor)ă leă revină drepturiă şiă obligaţiiă formulateă înă
contractulădeăînchiriereăşiăînăprezentulăregulament.
Principalulă dreptă şiă obligaţiaă administraţieiă esteă deă aă gospodăriă eficientă
căminulăşiădeăaăasiguraăcondiţiiănormaleădeălocuităchiriaşilor,ăiarăprincipalulădreptă
alăchiriaşuluiă– deăaăutiliza,ăconformădestinaţiei,ăspaţiulădeăcazareăşiăcelelalteăspaţiiă
şiă bunuriă comune,ă precumă şiă deă aă asigura integritatea bunurilor primite spre
folosinţăădinăcamereăşiădinăcelelalteăspaţiiădeăfolosinţăăcomunăăaăcăminului.
Administraţia, comitetulă studenţescă deă cămină şiă chiriaşiiă auă datoriaă deă aă
colaboraă înă vedereaă asigurăriiă unoră condiţiiă câtă maiă buneă deă viaţăă chiriaşiloră
(studenţilor).
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Capitolul II
CAZAREAăÎNăC MINăAăSTUDEN ILORă(CHIRIAŞILOR)
Art. 7. CazareaăînăcăminăseăfaceăpeăbazaăuneiăcereriăaprobatăădeăRectoratulă
UniversităţiiăHyperion, sau reprezentantul desemnat al acestuia.
Art. 8. Laăcazare,ădupăăaprobareaăcererii,ăstudentulăcareăsolicităăunăspaţiuă
(loc)ă pentruă locuită vaă luaă laă cunoştinţă,ă prină semnătură,ă deă prevederileă
Regulamentuluiă deă ordineă interioarăă ală căminuluiă şiă deă conţinutulă contractului,ă
care se încheie între Universitatea Hyperion, în calitateă deă locator,ă şiă studentulă
careăsolicităăcazarea,ăînăcalitateădeălocatară(chiriaş),ădupăăcare,ădacăăpărţileăsuntădeă
acord,ăsemneazăăcontractul.
Art. 9. Înăfiecareăcamerăăseăcazeazăă2, 3ăsauă4ăstudenţi,ăconformăcapacităţiiă camerei,ă iară peă parcursulă anului,ă dacăă pleacăă oă persoanăă dină cămin,ă loculă
respectivăseăcompleteazăăcuăaltăstudent locatar.
Art. 10. Dupăă plataă chirieiă şiă aă garanţieiă prevăzuteă înă contract,ă locatarulă
poateă ocupaă loculă acordată înă cameraă repartizată.ă Dupăă aceea,ă împreunăă cuă
administraţia,ă peă bazaă dateloră dină B.I.,ă completeazăă fişaă pentruă obţinereaă vizeiă deă
flotantă înă Municipiulă Bucureşti.ă Neîndeplinireaă acesteiă obligaţiiă atrageă dupăă sineă
plataădeăamenziădinăparteaăorganelorădeăpoliţie,ăputândăduceăpânăălaăevacuareaădin
cămin.
Art. 11. Laăcazare,ălocataruluiăiăseăînmâneazăăoălegitimaţieăpentruăaccesulă
înăcămin,ăcareăseăvizeazăălunarădeăcătreăadministraţiaăcăminului.
Art. 12. Laăcazare,ălocataruluiăiăseădăăcheiaăcamereiăundeăaăfostărepartizat,ă
careă trebuieă păstratăă cuă grijă.ă Pierdereaă cheiiă atrageă dupăă sineă schimbareaă yalei,ă
careă seă suportăă deă colectivulă camereiă sauă deă persoanaă careă aă pierdută cheia;ă
montareaăîncuietoriiăseăefectueazăădeăcătreămecaniciiăcăminuluiăsauădeăoăpersoanăă
calificată,ăcontravaloareaălucrării achitându-seălaăadministraţie.
Administraţiaăcăminuluiăesteăobligatăăsăădeţinăăcâteăoăcheieădeărezervăădeă
laăfiecareăcameră,ăcareăvaăfiăfolosităănumaiăînăcazuriăspecialeăşiăcareăseăpăstreazăă
într-oă casetăă cuă aceastăă destinaţie.ă Oriceă utilizareă aă acesteiă cheiă seă consemneazăă
într-un proces-verbal,ă subă semnăturileă celuiă careă aă solicitată cheiaă şiă aă reprezentantuluiăadministraţiei,ăcareăi-a dat-o.
Cheileăcamerelor,ăcareăsuntălaădispoziţiaălocatorilor,ăseăpăstreazăălaăpoartăă
într-ună tablouă deschisă şiă seă dauă locatoriloră peă bazaă prezentăriiă legitimaţieiă deă
intrareăînăcămin.
Art. 13. Locataruluiăiăseărepartizeazăăunălocăîntr-oăcameră,ăcazarmamentulă
peă bazăă deă proces-verbal predare-primire,ă semnată deă respectivulă locatară şiă
administraţiaăcăminului.ăMutareaăchiriaşuluiăînăaltăăcameră,ăpeăparcursulăperioadeiă
deăînchiriere,ănuăesteăpermisăădecâtăînăcazuriădeosebite,ădinămotiveădeăforţăămajorăă
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sauănecesitateădeăreorganizareăaăactivităţiiăcăminului, cuăaprobareaăadministraţieiă
şiăcuăacordulăcolocatarilorădinăcamerăăseăpotăfolosiăşiăbunuriăpersonale.
Art. 14. Laăcazareăşiăapoi,ăînăfiecareălună,ălocatarulăachităăchiriaălunarăăpeă
spaţiulă ocupată (ună loc),ă careă înglobeazăă şiă costulă tuturoră serviciiloră puseă laă
dispoziţiaă chiriaşilor,ă conformă prevederiloră contractuluiă încheiată cuă locatorul
(încălzire,ăapăăcaldă,ăapăărece,ăenergieăelectrică,ăcabluăTVăşiăInternet).
Chiriaă lunarăă deă platăă stabilităă prină contractă ţineă contă deă gradulă posibilă
asigurată ală confortului,ă deă numărulă deă persoaneă dină fiecareă cameră,ă serviciileă
oferite,ăastfelăîncâtăsă acopereăcheltuielileădeăîntreţinereăşiămenţinereăaăcăminuluiă
înă stareă civilizatăă deă cătreă Universitateaă Hyperion:ă întreţinereaă curentăă şiă efectuareaăreparaţiilorăşiădotărilorăclădiriiăşiăinstalaţiilorănecesareăasigurăriiăconfortului
prevăzută şiă creşteriiă acestora,ă asigurareaă curăţenieiă şiă igienizăriiă clădirii,ăaă pazei,ă
administrăriiăşiăsalubrizăriiăcăminuluiăşiăaăzonelorăverziăaferenteăacestuia,ăapeiăreciă
şiăcalde,ăprocurăriiăşiăîntreţineriiămobilierului,ăcazarmamentuluiăş.a.
Art. 15. Întrucâtă căminulă trebuireă să-şiă achiteă înă modă independentă toateă
cheltuielileă (salariiă administraţie,ă personală tehnic,ă deă pazăă şiă deă întreţinere),ă
utilizareă deă gaze,ă energieă electrică,ă apă,ă evacuareă deă gunoiă şiă altele,ă inclusivă
reparaţiileă periodiceă sauă capitaleă nuă esteă posibilăă găzduireaă gratuităă aă altoră
studenţiălocatariă(deciănuăseăfacăscutiriădeătaxaădeăcămin)ăîntrucâtăaceastaăînseamnăă
caă locatarulă respectivă săă fieă găzduită peă seamaă chirieiă celorlalţiă studenţiă locatari,ă
ceeaăceăarăfiăincorectăfaţăădeăaceştiaădinăurmă.
Capitolul III
FOLOSIREAăSPA IILOR, AăBUNURILORăŞIăINSTALA IILOR
Art. 16. Laă cazareaă studenţiloră (locatarilor),ă administraţiaă căminuluiă
asigurăă şiă puneă laă dispoziţiaă acestoraă bunuriă şiă instalaţiiă înă stareă deă funcţionareă
(paturi,ăcazarmament,ămobilier,ăchiuvetăăcuăinstalaţiiădeăapăăcaldăăşiărece,ăoglindă,ă
aplică,ă grupă sanitară cuă duşuri,ă WC,ă bucătărieă şiă ghenăă deă gunoiă laă fiecareă etaj,ă
biblioteci etc.).
Administraţiaăcăminuluiăareăobligaţiaăsăăîntreţinăăşiăsăărepareătoateăacesteă
bunuri pentru a evita degradarea lor tehnicăă şiă săă urmăreascăă permanentă menţinereaăintegrităţiiăacestora.
Art. 17. Prinăcontractulădeăînchiriereăseăprevedeăcaălocatariiăsăăfoloseascăă
înămodăcorespunzătorăşiăcivilizatăatâtătoateăbunurileădinăinventarulăindividualăşiăală
camerei,ă câtă şiă spaţiileă comune,ă instalaţiileă electriceă şiă sanitareă şiă toateă celelalteă
dotăriăpuseălaădispoziţie.
Art. 18. Pagubeleă produseă bunuriloră şiă instalaţiiloră deă cătreă locatariă seă
suportăădeăcătreăaceştia,ăconformăcontractuluiădeăînchiriere.ăPagubeleăproduseădeă
locatari seăstabilescăpeăbazăădeăproces-verbal,ăîntocmitădeăadministraţiaăcăminului.ă
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Recuperareaăvaloriiălucrărilorănecesareăpentruăremediereaăşiăeliminareaăpagubeloră
produseădeălocatariăseăfaceăpeăbazăădeăchitanţăăemisăăacestora.
Art. 19. Locatariiăauădreptulăşiăobligaţiaăsăăfoloseascăăînăcondiţiiănormaleă
întreagaă dotareă aă camereloră şiă bunuriloră deă folosinţăă comunăă dină cameră,ă deă peă
etajăşiădinăîntreagaăclădire.
Art. 20. Locatarilor le este interzis:
 săăefectuezeămodificăriăînăspaţiulăoferităşiăsăăschimbeădestinaţia acestuia
(aceeaădeăspaţiuădeălocuit);
 săăfoloseascăăspaţiulădeălocuităînăscopuriăcomerciale;
 săăintroducăăîn căminăşiăsăăîntreţinăăînăcamereăpăsăriăşiăanimale;
 săă introducă,ă săă păstrezeă şiă săă foloseascăă înă cămină arme,ă droguri,ă
substanţeătoxice,ăstupefiante,ămuniţii,ăotrăvuri;
 săăpracticeăjocuriădeănorocăînăincintaăclădirii;
 săăcazezeăclandestinăpersoaneăstrăineădeăcămin,ăsăăsubînchiriezeăspaţiulă
primităînăfolosinţăăcaălocuinţăăaltorăpersoaneăfiziceăsauăjuridice;
 săă deteriorezeă mobilierulă şiă instalaţiileă electriceă şiă sanitareă dină dotareaă
camereiă şiă dină dotareaă comunăă aă fiecăruiă etajă şiă aă clădirii;ă săă dezmembrezeă paturile,ă săă distrugăă uşile,ă clanţeleă şiă yaleleă acestora,ă tâmplăriaă
acesteia,ăsăăsmulgăăprizeleădinăpereteăşiăsăăexecuteăimprovizaţiiăelectrice;
 săă foloseascăă aparateă electriceă pentruă încălzireă sauă preparareă aă apeiă
calde,ădeoareceăcăminulăareăcentralăătermicăăproprie,ăiarălaăfiecareăetajă
existăă bucătărieă comunăă studenţească,ă dotatăă corespunzător;ă oriceă
aparată electrică deă încălzită găsită înă camerăă va fi confiscat de administraţiaăcăminului,ăiarăPCI va aplica amenzi;
 săă forţezeă robinetulă deă laă bateriileă deă apăă receă şiă caldă,ă săă înfundeă
sifoaneleă instalaţiiloră sanitareă cuă resturiă menajereă (păr,ă cârpeă sauă alteă
materiale),ă săă laseă deschiseă robineteleă deă apă,ă careă potă produceă
inundaţiiăşiădegradăriădeăbunuri;
 săă distrugăă pereţiiă camereloră şiă încăperiloră deă folosinţăă comună,ă săă
lipeascăăpostereăşiăsăăscrieăpeăpereţiăşiăuşi;
 săăderanjezeăprinăzgomoteăcolegiiădeăcămin,ăstudenţii.
Art. 21. Intervenţiileătehniceăşiăreparaţiileăinstalaţiilorăsanitareădinăcamereă
şiă spaţiileă deă folosinţăă comunăă seă executăă numaiă deă cătreă personalulă tehnică ală
căminului,ăprinăgrijaăadministraţiei,ălaăsesizareaălocatarului.
Defecţiunileă ceă apară laă instalaţiiă şiă laă alteă obiecteă deă inventar se semnaleazăădeălocatariiăadministraţiei,ăverbalăsauăînăscris,ăînăcaietulădeăintervenţii,ăcareă
seăgăseşteălaăportarulădeăserviciu.
Administraţiaăcăminului,ădeăîndatăăceăaăluatălaăcunoştinţăădeăceleăsemnalate,
vaăinterveniăimediatăpentruăremediereaăşiăeliminareaădefecţiuniiăaduseălaăcunoştinţă.
Art. 22. Distrugereaă unoră bunuriă dină dotareaă căminului,ă deteriorareaă
sauă defectareaă instalaţiiloră electriceă şiă sanitare,ă aă mobilierului,ă murdărireaă sauă
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inscripţionareaă pereţilor,ă producereaă deă alteă pagubeă vor fi suportate material de
făptaşi,ă individuală sauă deă colectivulă camereiă sauă etajului,ă undeă s-au constatat
stricăciunileă şiă pagubeleă produse.ă Conformă contractuluiă deă închiriere,ă încheiată
întreă locatariă şiă Universitateaă Hyperion,ă sumaă imputatăă celoră vinovaţi pentru
pagubele produse va fi mai mare decât valoarea bunurilor distruse sau a
reparaţiiloră şiă remedierilor.ă Aceastăă sumăă seă încaseazăă deă cătreă administraţiaă
căminuluiăpeăbazăădeăchitanţăădeălaăvinovaţiăcuăconsultareaăComitetuluiăstudenţescă
deăcămin.
Capitolul IV
ASIGURAREAăCUR

ENIEIăÎNăC MIN

Art. 23. Curăţeniaăînăîncăperileădeăfolosinţăăcomunăăaleăcăminuluiă(holuri,ă
casaă scărilor,ă grupuriă sanitare,ă gheneă deă gunoi,ă terase,ă bucătării)ă seă efectueazăă
zilnicădeăcătreăpersonalulădeăserviciuăalăcăminului.
Personalulă deă serviciuă executăă curăţeniaă şiă înă spaţiulă dină afaraă căminuluiă
(zonaăverde,ăalei,ăzonaădinăspateleăcăminului).
Art. 24. Curăţeniaăînăcamereleăînchiriateăseăfaceădeăcătreălocatariiăacestora,ă
careăauăobligaţia:
 săă menţinăă cameraă înă perfectăă stareă deă curăţenie;ă săă nuă aglomerezeă
încăpereaă cuă diverseă obiecte,ă careă nuă suntă necesareă (sticle,ă borcane,ă
cutii goale etc.);
 săă depozitezeă resturileă menajereă şiă alteă obiecteă careă nuă maiă facă
trebuinţăăînăcoşurileădeăgunoiădinădotareaăcamerei,ăpeăcareăzilnicăsăăleă
goleascăălaăghenaădeăgunoiădinăcapătulăetajuluiărespectiv;
 săă nuă ţinăă înă camerăă resturiă deă alimente,ă înă stareă deă alterare,ă săă nuă
murdăreascăă pardosealaă cuă grăsimi,ă vopseleă etc.;ă săă nuă arunceă resturiă
deăţigăriăaprinseăpeăduşumea;
 săănuăarunceăresturiămenajere,ăpungi,ăhârtii,ăobiecteăfolosite,ăapăăş.a.ăpeă
fereastră,ăînăzonaăverdeăaăcăminuluiăsauăînăinstalaţiileăsanitare.
Art. 25. Nerespectareaăregulilorădeăcurăţenieăaăcamerelorăşiăaăsuprafeţeloră
deăfolosinţăăcomunăăatrageădupăăsineăevacuareaădinăcăminăaăpersoanelorăînăcauză.
Capitolul V
ACCESULăÎNăC MINăALăSTUDEN ILORăŞIăALăALTOR PERSOANE
Art. 26. Intrareaăstudenţilorăînăcăminăseăfaceăpeăbazăădeălegitimaţie,ăeliberatăă laă plataă chirieiă deă cătreă administraţiaă căminuluiă şiă vizatăă lunară deă cătreă
aceasta.
Locatarii suntăobligaţiăsăăprezinteălegitimaţiaăoriădeăcâteăoriăintrăăînăcămină
şiăcândăsolicităăcheiaăcamerei.
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Art. 27. Persoaneleăcareănuălocuiescăînăcăminăşiămergăînăvizităălaălocatari,ă
suntăobligateăsăăprezinteăportaruluiădeăserviciuăactulădeăidentitate.ăAcesta,ădupăăceă
verificăă numeleă şiă cameraă persoaneiă vizitate,ă treceă dateleă deă identitateă aleă
vizitatorului într-un registru special – registrul vizitatorilor – şiă verificăă dacăă
persoanaărespectivăăaămersăînăcameraăindicată.
Nicioăpersoanăăstrăinăănuăareăvoieăsăărămânăăînăcăminădupăăoreleă2200; în
cazulă înă careă oă persoanăă străinăă aă depăşită aceastăă orăă şiă niciă laă atenţionareaă
portaruluiă nuă părăseşteă căminul,ă studentulă careă aă primită vizitaă şiă găzduieşteă
persoanaăstrăină, înămodăclandestin,ăvaăfiăevacuatădinăcămin.
Persoaneleăstrăine,ăintrateăclandestinăînăcămin,ăvorăfiăanunţateăorganelorădeă
poliţie,ăiarăstudenţiiăcareăauăgăzduităastfelădeăpersoaneăvorăfiăevacuaţiădinăcămin.ă
Art. 28. Accesulă locatariloră înă cămină esteă permisă zilnică numaiă pânăă laă
orele 2300, când poarta deăintrareăînăcăminăseăîncuie;ădupăăaceastăăoră,ăaccesulăînă
cămină esteă permisă numaiă înă cazuriă specialeă (urgenţeă medicale,ă întârzieri la
transport din cauza intemperiilor, sosiriădinăvacanţeăsauădinălocalităţileădeăorigine).
Capitolul VI
COMPORTAMENTUL ÎN C MINăALăSTUDEN ILORă
ŞIăALăPERSONALULUIăADMINISTRATIV
Art. 29. Personalulăadministrativăareăobligaţia:
 săăfieăreceptivălaătoateăproblemeleăridicateădeăstudenţi,ăcaăparteăaiăcontractului încheiată deă aceştiaă cuă Universitateaă Hyperion,ă să iaă toateă măsurileă
careăseăimpunăpentruărezolvareaăoperativăăaăproblemelorărespective;
 săă intervinăă operativă pentruă menţinereaă înă bunăă stareă deă folosinţăă aă
tuturorăspaţiilor, bunurilorăşiăinstalaţiilorădinădotareaăcăminului;
 săă manifesteă exigenţăă înă urmărireaă respectăriiă deă cătreă personalulă
căminuluiăşiălocatariăaăRegulamentuluiădeăordineăinterioarăăalăcăminuluiă
şiăRegulamentuluiăactivităţiiăprofesionaleăaăstudenţilor,ăprecumăşiăpentruă
menţinereaă ordinei,ă curăţenieiă înă camereă şiă înă spaţiileă deă folosinţăă
comună,ărespectării regulilorădeăbunăăconvieţuire;
 săăfieăimparţialăînărelaţiileăcuăstudenţiiăşiăsăănuăadmităăcompromisuriăatâtă
înăexercitareaăfuncţieiădeăadministrareăaăcăminului,ăcâtăşiăînărespectareaă
contractuluiădeăînchiriereăşiăaăregulamentelorămenţionateăanterior;
 săă aibăă ună comportamentă corectă şiă ună limbajă civilizată înă relaţiileă cuă
studenţii;ăsăăcearăăşiăsăăleăimpunăăacelaşiălucruăstudenţilorăşiăoaspeţiloră
acestoraăînărelaţiileădintreăeiăşiăcuăpersonalulăcăminului;
 Administraţiaă căminuluiă colaboreazăă înă toateă problemeleă cu Comitetul
studenţescădeăcămin.
Art. 30. Studenţiiăchiriaşiăauăurmătoareleădrepturiăşiăobligaţii:
– săăaleagăăşiăsăăfieăaleşiăînăstructurileăstudenţeştiăconstituiteăînăcămin.
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 săă respecteă contractulă încheiată cuă Universitateaă şiă regulamenteleă
menţionate;ă
 săă aibăă ună limbajă civilizată înă relaţiileă cuă colegiiă şiă personalulă dină
administraţiaăcăminului,ăindiferentădeăfuncţiaăacestuia;
 săăconvieţuiascăăînăcondiţiiădeărespectăreciprocăşiăsăăasigureăcreareaăşiă
menţinereaăuneiăatmosfereăprielniceădeăînvăţătură,ăodihnăăşiărecreere;
 săă nuă organizezeă chefuriă înă camere,ă cuă ţipete,ă zgomote,ă muzică,ă cuă
aparateleă audioă dateă laă maximumă etc.,ă careă deranjeazăă colegiiă şiă aducă
prejudiciiăbuneiăconvieţuiriăînăcăminăsauăaăintegrităţiiăbunurilorăacestuia;
 săă nuă consumeă exagerată băuturiă alcoolice,ă săă nuă desfăşoareă activităţiă
comerciale,ăpoliticeăş.a.,ăinterziseădeăcontractulădeăînchiriereăşiăregulamenteleămenţionateăanterior;
 săărespecteăintegralăprevederileăprezentuluiăRegulamentăşi a Contractului de închiriere.
Capitolul VII
PAZAăŞIăSECURITATEAăC MINULUI
Art. 31. Intrareaă înă cămină aă persoaneloră străineă esteă controlatăă deă administraţiaă căminuluiă şiă deă portari,ă careă auă obligaţiaă săă soliciteă legitimaţiaă oricăreiă
persoane,ă personală deă inspecţieă şiă control.ă Portariiă supravegheazăă şiă răspundă deă
asigurareaă integrităţiiă bunuriloră aflateă înă spaţiileă deă folosinţăă comună,ă inclusivă aă
camerelor,ă aă instalaţiiloră electrice,ă sanitare,ă apăă şiă deă încălzire,ă aă depoziteloră
căminului,ă avândă obligaţiaă deă aă controlaă periodică (3-4 ori) în timpul serviciului
acestă lucruă şiă deă aă consemnaă înă registrulă deă poartăă situaţiaă găsită;ă pentruă situaţiiă
maiăgraveăauăobligaţiaăsăăanunţeăimediatăconducereaăcăminuluiăşiăpoliţia.
Art. 32. Deăintegritateaăbunurilorăpersonaleăaleăfiecăruiăstudentădinăcamerăă
şiă aă celoră aflateă înă dotareaă camereloră şiă trecuteă înă procesul-verbal de predareprimireă (fişa),ă semnatăă deă fiecareă studentă şiă administraţie,ă răspundă studenţiiă
locatari ai camerei respective, care au în posesie cheia camerei. Cea de a 2-a cheie
aă fiecăreiă camereă seă găseşteă laă administraţiaă căminuluiă şiă seă păstreazăă înă plică
sigilat,ă careă seă deschideă înă cază deă forţăă majoră,ă acestă lucruă fiindă consemnată înă
procesul-verbală deă poartă,ă cuă indicareaă oreiă cândă aă avută locă acestă lucru,ă cineă aă
descuiată şiă motivul.ă Deă regulă,ă înă cazulă când fiecare locatar nu are cheia sa
proprie,ăcheiaăcamereiăseăpăstreazăălaătabloulădeăcheiăaleălocatarilor,ădeălaăpoartă.
Portarulă răspundeă deă integritateaă acestoraă şiă deă predareaă cheiloră numaiă
locatarilorăcamereiărespective,ădupăăceăaăfostălegitimatăsolicitantulăşiăacestaăaăfăcută
dovadaăcăăesteălocatarăalăcamereiădeălaăcareăsolicităăcheia.
Portarilorăleăesteăinterzisăsăădeschidăăsinguriăcamereleăfărăăînsoţitoriăşiăfărăă
aăconsemnaăînăregistrulădeăpoartăăacestălucru.
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Art. 33. La plecarea în fiecare din vacanţeăsauăînăalteăocazii,ălocatariiăpot
lăsa spreăpăstrareăbunuriăpersonaleădeăvaloareălaămagaziaăadministraţieiăcăminului,ă
peăbazăădeăinventar,ăsemnatădeăambeleăpărţi.
Art. 34. Peă timpulă nopţiiă sauă înă cazulă cândă administratorulă nuă esteă înă
cămin,ă înă situaţia apariţieiă unoră abateriă graveă sauă avarieriă aleă unoră instalaţiiă
electrice,ă sanitare,ă deă apă,ă deă încălzire,ă aă unoră inundaţiiă sauă efracţiiă înă camere,ă
holuriă sauă alteă spaţii,ă aă unoră începuturiă deă incendiuă sauă aă altoră fenomeneă cuă
consecinţeăgraveăasupra clădirii căminului sau a unorăpărţiădinăacesta,ăportarul de
serviciulăsauădirectăstudenţiiăvorăanunţaăurgent,ălaănumereleădeătelefonăceăseăgăsescă
laăpoartă,ăconducereaăcăminuluiăsauăuniversităţii,ăprecumăşiăorganeleăspecializateă
în eliminarea fenomenelor periculoaseă apărute.ă Administraţiaă căminului este
obligatăă săă seă prezinteă imediată laă cămină şiă săă iaă măsurileă ceă seă impună pentruă
lichidareaăsituaţiilorăapărute.
Capitolul VIII
DISPOZI IIăFINALE
Art. 35. Abaterileă deă oriceă naturăă aleă studenţiloră înă cămină trebuieă săă fieă
aduseălaăcunoştinţaă conduceriiăuniversităţiiăpentruăcaăceiăînă cauzăăsăă fieă sancţionaţi,ădupăăconsultareaăcomitetuluiădeăcăminăconformăprezentuluiăregulament.
Art. 36. Prezentulă regulamentă seă poateă modificaă deă cătreă conducereaă
Universităţiiăoriădeăcâte ori este nevoie.
Art. 37. UnăexemplarădinăRegulamentulădeăordineăinterioarăăalăcăminuluiă
seă păstreazăă laă administraţiaă căminului,ă iară altulă seă înmâneazăă locataruluiă pentruă
ca acesta (Regulamentul) săăfieărespectatăatâtădeăcătreăstudenţiiălocatari,ăcâtăşi de
cătreăpersonalulăcăminului.
Art. 38. Prezentulă Regulamentă deă ordineă interioarăă ală căminuluiă studenţescă aă fostă completată şiă dezbătută şiă aprobată înă şedinţaă Senatuluiă şiă Consiliulă deă
Administraţieăînăziuaădeă16.02.2017.
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