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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Căminele studenţeşti sunt componente în proprietatea, administrarea sau folosinţa Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, care asigură condiţii de viaţă şi studiu pentru studenţi.
Art. 2. Cazarea în căminele studenţeşti se face la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere
nominală, depusă la Serviciul Social, pentru toţi studenţii, cu excepţia celor admişi în anul I (licenţă,
master, doctorat) care depun cererea la secretariatul facultăţii.
Art. 3. Repartiţia locurilor de cazare, pe facultăţi, se aprobă de către Consiliul de Administraţie al
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, la propunerea Serviciului Social, după consultarea
reprezentanţilor studenţilor şi administratorilor şefi de facultate, în conformitate cu reglementările în
vigoare şi ţinând cont de efectivul studenţilor cu domiciliul stabil în afara municipiului Bacău,
comunicat de facultăţi.
Art. 4. Repartizarea locurilor de cazare pe facultăţi se face ţinând cont de:
(1) capacitatea de cazare, respectiv de efectivul locurilor de cazare din fiecare cămin;
(2) cifra de şcolarizare a studenţilor bugetaţi de la învăţământul cu frecvenţă, ciclul de studii
universitare de licenţă şi master, a studenţilor străini, bursieri ai statului român şi a doctoranzilor de la
învăţământul cu frecvenţă. Această cifră va fi comunicată anual, până la sfârşitul lunii Iulie, Direcţiei
Generale Administrative a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, de către fiecare facultate;
(3) efectivul studenţilor străini veniţi la studiu în cadrul programelor LLP ERASMUS, CEEPUS şi
diferite acorduri inter-universitare şi inter-guvernamentale. Numărul acestor studenţi va fi comunicat
anual, până la sfârşitul lunii Iulie, Direcţiei Generale Administrative a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, de către Departamentul de Relaţii Internaţionale;
Art. 5. Se vor preveni formele de exclusivism şi de intoleranţă în acordarea dreptului de cazare.
Art. 6. În accepţiunea prezentului regulament, student este acea persoană înmatriculată la studii
universitare de licenţă, master sau doctorat.
CAPITOLUL II. CRITERII DE CAZARE
Art. 7. Principiul fundamental de acordare a dreptului de cazare este performanţa în activitatea
academică a studenţilor.
Excepţiile de la acest principiu sunt:
a) abaterea gravă de la normele şi regulamentele de ordine interioară ale căminelor, care a determinat
evacuarea studentului din cămin;
b) situaţiile în care există dovezi clare de: distrugere intenţionată a bunurilor căminului,
neîntreţinerea şi neîngrijirea camerei, care prejudiciază confortul celorlalţi ocupanţi ai palierului sau
căminului.
Art. 8. Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, cu acordul
Comisiei de cazare pe facultate, cu respectarea prezentului Regulament. Criteriile complementare de
repartizare a locurilor de cazare se vor înainta, împreună cu listele finale de cazare, la Serviciul Social.
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Art. 9.
1) Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi.
2) Comisia este formată din:
- Prodecanul cu probleme studenţeşti,
- Administratorul-şef de facultate
- Reprezentantul studenţilor în Consiliul facultăţii, membru al Ligii Studenţeşti.
Art. 10. Dreptul de cazare se acordă studenţilor fără taxă, înmatriculaţi la învăţământul cu frecvenţă,
care nu au domiciliul stabil în municipiul Bacău.
Art. 11. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală, obţinută în anul
universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I, se va lua în considerare media obţinută la
admitere. Excepţiile de la acest criteriu sunt cele prezentate la Art. 7 pct. a) şi b). Pentru studenţii
anilor mai mari, care îndeplinesc aceleaşi condiţii privind media, se vor aplica următoarele criterii de
departajare:
a) îndeplinirea constantă a sarcinilor financiare în anul universitar precedent;
b) menţinerea aspectului îngrijit şi conservarea bunurilor camerei, în anul universitar precedent;
c) respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a căminului.
Art. 12.
1) Alte priorităţi luate în considerare pentru cazare sunt:
A. studenţii orfani de ambii părinţi;
B. studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial.
2) Priorităţile de la pct. A) şi B) se iau în considerare, dacă studenţii au îndeplinit minimul de obligaţii
de studii în anul universitar precedent, respectiv, obţinerea a cel puţin 30 de credite/150 de puncte.
Art. 13. Studenţii străini, etnici români, primesc cazare în căminele studenţeşti în limita subvenţiilor
aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat, conform „Metodologiei de şcolarizare a românilor
de pretutindeni, în învăţământul din România” aplicabilă la data cazării.
Art. 14. Studenţii, care au dreptul la cazare, plecaţi la studiu în cadrul programelor LLP Erasmus, în
primul semestru al anului universitar, vor fi cazaţi la întoarcerea de la studii.
Art. 15. Studenţii familişti pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile, prioritate având familiile, în
care ambii soţi sunt studenţi la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art. 16. În limita locurilor disponibile, comisiile de cazare ale facultăţilor pot caza şi cadre didactice,
care nu au domiciliul stabil în municipiul Bacău.
Art. 17. În limita a maximum 10 % din locurile alocate, comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda
drept de cazare şi următoarelor categorii:
a) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în
baza Certificatului eliberat de comisia pentru aplicarea acestei legi, care atestă calitatea lor ori a unuia
dintre părinţi de “Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Eroumartir” cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit
de brevet semnat de Preşedintele României;
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b) studenţilor care sunt bolnavi TBC stabilizaţi (în evidenţa unităţilor medicale), suferă de diabet,
boli maligne, sindromuri 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
Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.
Art. 18. Studenţii menţionaţi la art. 13 pot obţine dreptul de cazare dacă au acumulat 30 de
credite/150 de puncte în anul universitar anterior.
Art. 19. Cazarea studenţilor în cămine se va face conform următoarelor criterii:
a) locurile de cazare vor fi repartizate către facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi
înmatriculaţi la învăţământul cu frecvenţă;
b) acelaşi criteriu se va utiliza şi pentru repartizarea la facultăţi a locurilor de cazare pe programe de
studii şi ani de studii;
c) facultăţile vor putea atribui dreptul de cazare studenţilor, care nu au domiciliul stabil în municipiul
Bacău, în ordinea strictă a mediilor, în limita locurilor repartizate.
Art. 20. Facultăţile pot efectua schimburi de locuri de cazare în cămine, în funcţie de solicitări, în
limita locurilor disponibile, pentru a rezolva solicitările de cazare a fraţilor/surorilor care sunt
studenţi/studente la facultăţi diferite. În situaţia în care o facultate consideră că nu poate acoperi
numărul total de locuri de cazare ce îi revin, cu studenţii proprii, va pune la dispoziţia Serviciului
Social locurile disponibile, pentru a fi redistribuite celorlalte facultăţi, conform algoritmului de
distribuire a locurilor de cazare pe facultăţi, înaintea afişării listelor cu studenţii care beneficiază de
cazare.
Art. 21. Nu vor fi cazaţi în cămin studenţii care:
a) au înstrăinat locul de cazare;
b) au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor din contractul de cazare şi au fost sancţionaţi în cursul
anului universitar anterior;
c) au înregistrat întârzieri de peste 60 zile la plata regiei de cămin.
Art. 22. Comitetele de cămin, împreună cu administratorii căminelor şi Serviciul Social, vor întocmi
listele cu studenţii care au abateri cu privire la prevederile contractului de închiriere, care va fi
înaintată Comisiei de cazare pe Universitate.
Art. 23. Locurile rămase neocupate în a doua zi a anului universitar vor fi repartizate studenţilor, care
nu au obţinut cazare în prima etapă a repartiţiilor, în ordinea mediilor, până la ocuparea acestora.
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZARE
Art. 24. Repartizarea locurilor de cazare, pe facultăţi, se face de către o Comisie centrală de cazare
din care fac parte: prorectorul cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti, şeful Serviciului
Social, administratorii-şefi de facultăţi şi un reprezentant al studenţilor în Senatul Universităţii,
membru al Ligii Studenţeşti.
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Art. 25. Repartizarea locurilor se face proporţional cu numărul de studenţi fără taxă înmatriculaţi la
învăţământul cu frecvenţă. Studenţii familişti vor depune cererea de cazare pentru facultatea la care
soţul este student.
Art. 26. Comisiile de cazare pe facultate vor folosi acelaşi principiu la repartizarea locurilor de cazare
pe programe de studii şi ani de studii.
Art. 27. Serviciul Social primeşte de la studenţi cererile pentru cazare cu o lună înainte de încheierea
anului universitar, pentru anul universitar următor. Pentru anul I (licenţă, master, doctorat) se
completează cerere de cazare, în momentul confirmării ocupării locului pe care a fost admis. În cazul
în care studentul nu completează cerere de cazare se consideră, din oficiu, că nu are nevoie de cazare.
Art. 28. Studenţii care solicită cazare pe criterii sociale (art. 12) vor depune, la Serviciul Social, în
aceeaşi perioadă, dosare cu documentele justificative (copii după certificatele de deces, adeverinţe de
la centrele de plasament).
Art. 29. În aceeaşi perioadă, la Serviciul Social, se vor depune dosarele de către studenţii familişti
(copie certificat de căsătorie).
Art. 30. Cazarea studenţilor în cămin se face de către administratorul căminului şi, după caz, cel puţin
un reprezentant al studenţilor din Comitetul de Cămin, în baza contractelor semnate de către studenţi
la Comisia de cazare pe Facultate.
Art. 31. 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 trei zile de la afişare, răspunsul la contestaţii comunicându-se în 24 ore de la
depunerea lor.
Art. 32. Cazarea studenţilor în cămine se face în ultimele 3 zile lucrătoare anterioare începerii anului
universitar şi în prima zi a anului universitar.
Art. 33. În a doua zi a anului universitar se anulează contractele studenţilor care nu s-au cazat, prin
considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora şi se eliberează, de către facultăţi,
contractele de închiriere către studenţii care nu au primit drept de cazare în prima etapă, în ordinea
mediilor.
Art. 34. Începând din a treia zi a anului universitar se vor elibera contracte de închiriere, de către Liga
Studenţească împreună cu Serviciul Social, studenţilor care nu au primit cazare până la această dată,
conform criteriilor de repartizare din prezentul regulament.
Art. 35. Pe locul studenţilor plecaţi la studii în cadrul programelor LLP Erasmus, în primul semestru
al anului universitar, care au obţinut dreptul de cazare, se vor caza alţi studenţi, de la aceeaşi facultate,
până la întoarcerea studentului.
Art. 36. Contractele de închiriere se eliberează de către facultăţi, individual şi personal, pe baza unui
document de identitate, doar pentru studenţii proprii. Fac excepţie de la această regulă studenţii
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familişti, pentru care se eliberează contractele de închiriere de către facultatea care acordă dreptul de
cazare.
Art. 37. Etapele parcurse de student în vederea cazării sunt următoarele:
a) verificarea listelor nominale cu studenţii care au obţinut dreptul de cazare, afişate;
b) completarea şi semnarea contractului de închiriere;
c) plata taxei de cazare la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
d) prezentarea la Serviciul Social, în vederea cazării, cu următoarele documente:
- contractul de închiriere;
- buletinul/cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
- chitanţa eliberată de casierie.
e) prezentarea la administratorul căminului cu legitimaţia de cămin, buletin/carte
identitate/paşaport;
f) primirea camerei şi încheierea proceselor-verbale de predare-primire.

de

Art. 38. Schimburile de locuri se fac între facultăţi, în vederea rezolvării unor situaţii excepţionale
(ex. cazarea surorilor/fraţilor).
Art. 39. Schimburile de locuri între studenţi, pe baza înţelegerii reciproce, se fac doar cu acordul
Serviciului Social şi al Administratorului Şef de facultate.
Art. 40. Se interzice cedarea individuală a locului de cazare (cu sau fără recompensă materială).
Art. 41. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului duce la pierderea
dreptului de cazare pentru anul universitar în curs; tarifele încasate cu orice titlu nu se restituie.
Art. 42. Pentru perioada vacanţei de vară, cazările în căminele studenţeşti se fac în regim hotelier, în
căminele desemnate de către Consiliul de Administraţie la propunerea Serviciului Social.
Pentru salariaţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău tarifele de cazare se vor stabili prin
hotărâri ale Consiliului de Administraţie, la propunerea Serviciului Social.
CAPITOLUL IV. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI
Art. 43. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin reprezentanţii săi delegaţi, îşi asumă
următoarele obligaţii:
a) Să asigure, în căminele proprii, condiţii de viaţă şi de studiu, în conformitate cu normele legale;
b) Să predea camera, cu dotările aferente specificate în contractul de închiriere, în stare
corespunzătoare folosinţei pentru destinaţia de locuinţă, pe bază de proces-verbal de predareprimire;
c) Să asigure execuţia lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii necesare pentru utilizarea spaţiilor de
folosinţă comună ale căminului;
d) Să asigure permanent curăţenia în spaţiile de folosinţă comună ale căminului (holuri, oficii, săli de
lectură, scări, grupuri sanitare comune) şi în spaţiile exterioare aferente căminului;
e) Să asigure evacuarea ritmică a containerelor pentru reziduuri menajere amplasate în spaţiile
exterioare;
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f) Să recupereze în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării lipsurilor şi a
deteriorărilor produse bunurilor din cameră prin încasarea contravalorii lor, a regiei şi a manoperei
de instalare;
g) Să asigure paza în cămin, respectarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de pază contra
incendiilor;
h) Să asigure distribuirea lenjeriei, conform normelor igienico-sanitare;
i) Să elibereze legitimaţiile de cămin la cazare şi să asigure consultanţă pentru obţinerea vizei de
flotant pe durata contractului de închiriere;
j) Să asigure dezinsecţii, dezinfecţii şi deratizări periodice;
k) Să remedieze defecţiunile, în maximum 24 de ore de la sesizarea lor, în registrul de evidenţă a
defecţiunilor; aceste registre vor fi numerotate şi înregistrate;
l) Să nu cazeze persoane care nu prezintă contract de închiriere, eliberat de către facultate.
Art. 44. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin reprezentanţii săi delegaţi, poate, pe deplin
drept:
a) Să verifice periodic modul în care locatarul (chiriaşul) foloseşte şi întreţine suprafaţa locativă
închiriată, inventarul dat spre folosinţă şi spaţiile comune ale căminului. Constatările verificărilor
periodice se menţionează în procese-verbale, întocmite în prezenţa locatarului/ chiriaşului,
solicitându-se semnătura acestuia;
b) Să evacueze locatarii care se abat de la regulamente.
Art. 45. Persoanele cazate în căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se obligă:
1. Să achite tariful de cazare;
2. Să achite contravaloarea eventualelor pagube constatate;
3. 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;
4. 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;
5. Să păstreze liniştea în orele de odihnă (22.00 – 7.00) şi în sesiuni (după orele 20);
6. 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;
7. La expirarea contractului, să restituie bunurile în starea consemnată în procesul-verbal de predareprimire la data încheierii contractului;
8. 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;
9. Să nu subînchirieze spaţiul primit în folosinţă, cu destinaţia de locuinţă, unor persoane fizice sau
juridice;
10. 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;
11. Să nu lipească afişe şi anunţuri, decât în locurile special amenajate;
12. Să respecte normele igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor;
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13. 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 – 7 a altor persoane decât titularii de
contract din camera respectivă;
14. Să nu folosească camera şi spaţiile de folosinţă comună pentru activităţi comerciale;
15. Să nu folosească aparate cu un consum electric mai mare de 1000 w;
16. Să nu folosească mijloace improvizate de încălzire şi alte improvizaţii electrice;
17. Să se legitimeze la solicitarea personalului de pază, a organelor de poliţie şi a altor persoane
autorizate care exercită controlul în cămin;
18. Să nu crească animale în cămin;
19. Să respecte normele morale şi de etică universitară;
20. Să nu fumeze în cămin (camere, holuri, grupuri sanitare, oficii şi alte spaţii), fumatul fiind permis
doar în afara căminului;
21. Să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în cămin;
22. Să nu aprindă focul în incinta campusului pentru petreceri în aer liber.
Art. 46. Persoanele cazate în căminele Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău beneficiază de
următoarele drepturi:

Să participe la luarea deciziilor privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi studiu din
cămine;

Să folosească spaţiile comune, în scopul destinaţiei lor;

Să sesizeze reprezentanţii universităţii în legătură cu orice abatere de la regulamentele în
vigoare.
Art. 47. Studenţii cazaţi în căminele studenţeşti pot constitui comitete de cămin.
Art. 48. După aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de cămin de către
conducerea universităţii, acesta va face parte integrantă din prezentul regulament.
CAPITOLUL V. SANCŢIUNI
Art. 49. Angajaţii universităţii, care favorizează cazările fictive sau cazarea persoanelor
neîndreptăţite, vor fi traşi la răspundere disciplinar, material sau penal, după caz.
Art. 50. Studenţii, care tranzacţionează dreptul de cazare, vor fi sancţionaţi cu pierderea dreptului de
cazare pe toată durata studiilor.
Art. 51. Pentru pagube provocate, locatarii vor plăti contravaloarea acestora; în cazul neidentificării
vinovatului, se vor debita solidar toate persoanele implicate (cameră/palier/cămin), pe bază de procesverbal de constatare.
Art. 52. Pentru încălcarea prevederilor art. 45, aliniatele 2 – 19, 21, 22, locatarii vor fi sancţionaţi
conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor şi cantinei. În funcţie
de gravitatea faptei se poate lua direct măsura evacuării din cămin, fără a se mai respecta ordinea
sancţiunilor.
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Art. 53. Pentru neplata tarifelor de cazare, locatarii vor fi sancţionaţi cu evacuarea din cămin, în
conformitate cu prevederile contractului de închiriere.
Art. 54. Pentru încălcarea prevederilor art. 45, al. 20, locatarii vor fi sancţionaţi cu evacuarea din
cămin şi pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.
Art. 55. La aplicarea oricărei alte sancţiuni se vor consulta reprezentanţii studenţilor.
Art. 56. Regulamentul a fost aprobat în Consiliul de administraţie din 17.09.2015 şi Senatul
Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, din data de _____________.
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