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REGULAMENT DE ORDINE 
INTERIOARĂ

1. Este INTERZISĂ subînchirierea locului de cazare, în 
caz contrar veți fi evacuați din cămin.

2.Este INTERZISĂ găzduirea fictivă a persoanelor care nu 
au forme legale de cazare în camera respectivă –excepție fac 
rudele de gradul I (se anunță la administrația căminului – nu 
mai mult de 3 zile și numai cu acordul colegilor de cameră).

3. Este obligatorie respectarea prevederilor contractului de 
închiriere semnat în momentul repartizării în cameră.

4. Se anunță la administrația căminului, înscris, apariția 
eventualelor defecțiuni ale instalațiilor căminului în vederea 
efectuării remedierilor respective.

5. Este INTERZISĂ depozitarea gunoiului menajer pe 
spațiile comune ale căminului.

6.Este INTERZISĂ aruncarea de reziduri menajere pe 
ferestrele camerelor.

7. Studenții au obligația să păstreze curățenia atât în 
cameră cât și pe spațiile comune ale căminului.

8. Studenții au obligația să păstreze curățenia în sala de 
lectură.

9. Este INTERZISĂ montarea suporturilor de rufe la 
ferestre.

10.Este INTERZISĂ folosirea aparatelor sau instalaţiilor 
electrice improvizate.

11. Este INTERZISĂ utilizarea în cămin a aragazelor și 
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buteliilor cu gaz.
12.Este INTERZISĂ deteriorarea instalaţiilor sanitare, 

electrice şi de încălzire.
13. Este INTERZISĂ deteriorarea mobilierului din camera 

și din sala de lectură.
14.Este INTERZISĂ intervenţia neautorizată (hardware şi 

software) asupra reţelei de acces la internet.
15. Este INTERZIS accesul vizitatorilor în cămin între 

orele 23:00-6:00.
16. La solicitarea portarului, a președintelui de cămin, a 

unei  persoane din comitetul de cămin sau a administratorului 
de cămin studenții au obligația să se legitimeze.

17. Accesul persoanelor străine este permis în cămin în 
intervalul orar 6:00 – 23:00 pe baza înregistrării la intrare cu 
actul de identitate.

18.Este INTERZIS fumatul în camere și pe spațiile 
comune ale căminului.

19. Este permis fumatul NUMAI în locurile special 
amenajate ( balcoanele căminului).

20. Este INTERZISĂ organizarea petrecerilor sau a zilelor 
onomastice în cămin.

Organizarea petrecerilor sau a zilelelor onomastice este 
permisă doar în zilele de sâmbătă în intervalul 17:00– 22:00 și 
numai cu acordul scris al Administraţiei căminului sau a 
președintelui de cămin, a colegilor de cameră şi din camerele în 
vecinate.

21. Este INTERZISĂ comercializarea în cămin a 
băuturilor alcoolice, a ţigărilor sau orice alte mărfuri alimentare 
şi nealimentare.

22.Este permis accesul persoanelor Direcției Servicii 
Studențesti și a administratorului de cămin, în prezența unui 
student din comitetul de cămin, pentru a efectua controlul în 
camere, în vederea constatării modului de respectare a 
prevederilor stabilite în CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE 
semnat de fiecare student în parte.

23. La decazare studenții vor lăsa pereții camerelor 
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nedeteriorați, văruiți cu culoare albă, cu geamurile, ușa și 
pervazurile curate.

24.La decazare studenții vor lăsa mobilierul din camera 
nedeteriorat.

25.La decazare studenții vor lăsa dotările de la grupurile 
sanitare nedeteriorate.

26.La decazare studenții au obligația să formuleze o 
cerere de decazare pe care să o prezinte la administrația 
căminului.

Pentru a evita eventualele probleme ,studenții cazați 
au obligația să respecte cele menționate mai sus, în caz contrar 
vor fi evacuați din cămin și își vor pierde dreptul de cazare pe 
toată perioada de studiu.

Președinte cămin                                                                            
Administrator

         Anastasie Marian                                                                          
Hîrja Petronela
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