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R O M Â N I A  
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” ARAD   
310025 ARAD, ROMÂNIA Bd. Revoluţiei nr. 94-96,  tel. 0040/0257/280335, fax 0040/0257/280810,   

e-mail: rectorat@uvvg.ro, web: www.uvvg.ro 

  

 
REGULAMENTUL 

 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
AL CĂMINULUI STUDENŢESC 

 
În temeiul Legii nr. 240/2002 privind înfiinţarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, 

Legii educaţiei naţionale  NR.1/2011, Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, standardelor Procesului de la Bologna, Bergen, 
Lisabona, Berlin, Hotărârii  nr. 1418 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de 
evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă 
a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, precum şi în aplicarea Cartei 
Universitare şi  Regulamentului intern,  

Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, adoptă prezentul regulament. 
 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 Art.1. (1)  Căminul studenţesc este unitatea aflată în proprietatea, administrarea şi 
folosinţa Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, care asigură condiţii de viaţă pentru 
studenţi. 
 (2) Căminul studenţesc este destinat pentru cazarea studenţilor în perioada anului 
universitar, conform structurii acestuia aprobată de Senatul universitar. 
Căminul studenţesc este proprietatea privată Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 
 Art. 2.  Funcţionarea căminului studenţesc este asigurată de: 

a) prorector pentru programe de licenţă,  masterat, asigurarea calităţii şi probleme 
studenţeşti, 

b) director general administrativ, 
c) administrator cămin, 
d) comitetul de cămin. 

 Art. 3. Activităţile din căminul studenţesc revin în competenţa Prorectorului pentru 
programe de licenţă,  masterat, asigurarea calităţii şi probleme studenţeşti şi Directorul General 
administrativ. 
 Art. 4. Căminul se află subordinea Direcţiei Generale Administrative reprezentant prin 
director general administrativ şi persoanele din subordine. 
 Art. 5. În căminul propriu funcţionează comitetul de cămin a cărui atribuţii sunt stabilite 
prin prezentul regulament. 

 Art. 6. Cazarea studenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” se face: 
a) în căminul în care se află proprietatea şi administrarea Universităţii (str. Cocorilor, nr.57) 
b) în căminele puse la dispoziţie de licee.  
 Art. 7. (1) Camerele vor fi distribuite astfel încât să fie cazaţi: 
a) studenţii Universităţii care nu au domiciliul în Arad; 
b) studenţii din ţările europene care sosesc pe baza relaţiilor internaţionale ale Universităţii; 
c)  studenţii străini; 
d)  preparatori şi asistenţi proprii, în limita locurilor disponibile pe durata a cel mult 3 ani; 
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 (2) În conformitate cu numărul de studenţi existenţi în facultăţi, Direcţia Generală 
Administrativă va face repartizarea locurilor în cămin. 

 Art. 8. Gestionarea bunurilor de inventar este realizată de către  administratorul de cămin. 
 Art. 9. Pe perioada vacanţei camerele vor fi lăsate la dispoziţia Universităţii pentru 

eventuale reparaţii, igienizări. 
 Art. 10. Cu aprobarea conducerii universităţii  pe perioada vacanţei locurile disponibile din 

cămin pot fi valorificate în regim hotelier, constituind o sursă de venituri suplimentare. 
 Art. 11. La primirea unui loc în cămin, studentul este obligat să ia la cunoştinţă de 

prezentul regulament şi să semneze un contract, în care este stipulată obligativitatea respectării 
prezentului regulament. 

 Art. 12. Prorectorul pentru programe de licenţă,  masterat, asigurarea calităţii şi probleme 
studenţeşti şi Directorul General Administrativ răspund de aplicarea strategiei Senatului 
Universităţii, privind cazarea studenţilor şi de aplicarea prezentului Regulament. Ei pot sesiza 
Senatul Universităţii de abaterile de la Regulament. 

 Art. 13. Cazarea studenţilor în cămine se realizează printr-o cerere nominală de precazare 
ce se depune la administraţia căminului, anticipat începutului de an universitar. 

 Art. 14. Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare al studenţilor este primordial cel 
al performanţei în activitatea studenţească, definit de media anului anterior. 
 

II. ATRIBUŢIILE COMITETULUI DE CĂMIN 
Art.15. Comitetul de cămin se alege pentru întregul an universitar. Numărul membrilor 

comitetului de cămin va fi astfel stabilit încât să existe cel puţin un reprezentant al fiecărui palier. 
Art.16. Comitetul rezolvă abaterile de la regulament şi divergenţele minore din cămin. 
Art.17.Ţine legătura cu administraţia şi conducerea Universităţii. 
Art.18. Propune modificări ale regulamentului de cămin. 
Art.19.Îşi stabileşte propriul regulament de funcţionare, distribuţia sarcinilor şi urmărirea 

îndeplinirii lor. 
Art.20.Realizează o conlucrare eficientă cu administratorul căminului. 
Art.21. Comitetul de cămin sesizează toate deficienţele de funcţionare a căminului, 

administratorului. 
 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR CAZAŢI ÎN CĂMIN: 
Art. 22. Să respecte prezentul regulament. 
Art. 23. Să participe la  alegerea sau schimbarea componenţei comitetului de cămin. 

 Art. 24. Să adopte o ţinută şi un comportament civilizat, să respecte normele morale şi de 
etică universitară, să colaboreze cu comitetul de cămin şi să ia atitudine faţă de actele de 
indisciplină săvârşite în cămin.  
 Art. 25. Să respecte normele de acces în cămin, normele igienico-sanitare şi cele de 
prevenire şi stingere a incendiilor. 
 Art. 26. Să păstreze liniştea şi ordinea publică, să nu organizeze petreceri, întruniri, etc. în 
cameră şi în spaţiile comune ale căminului. 
 Art.27. Să asigure ordinea şi curăţenia în cameră, să nu arunce pe fereastră şi să nu 
depoziteze în spaţiile comune ale căminului gunoiul menajer. Acesta va fi dus de fiecare student la 
gheena de gunoi aferentă căminului. 
 Art.28 Să nu introducă şi să crească animale şi păsări în cămin; să nu introducă, 
comercializeze şi să consume băuturi alcoolice sau substanţe narcotice în cămin; să nu practice 
jocuri de noroc. 
 Art.29. Să nu fumeze în camere şi în spaţiile comune, decât în spaţiile amenajate pentru 
fumat. 
 Art.30 Să se legitimeze şi să permită accesul persoanelor autorizate din partea Universităţii 
să exercite controlul în cămin, în vederea constatării modului de respectare a contractului; a 
organelor de poliţie şi personalului de pază.  
 Art.31 Să respecte programul de vizită în cămin până la orele 20,00. 
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 Art. 32. Să anunţe administraţia şi să consemneze în registrul special defecţiunile apărute, 
în vederea  remedierii lor. 

Art. 33. Este interzisă subînchirierea camerelor sau cazarea persoanelor străine. 
Art. 34. Achită obligaţiile financiare. 
Art. 35. Studenţii au obligaţia de a elibera şi preda camera la plecarea în vacanţa de vară 

şi de asemenea la administraţie va exista o dublură a cheii de la cameră. 
Art. 36. Studenţii au obligaţia de a înlocui bunurile deteriorate sau sustrase în termen de 5 

zile. 
Art. 37. Alte drepturi şi obligaţii vor fi cuprinse în contractul de cazare încheiat cu fiecare 

student. 
 

IV. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI ADMINISTRATIV 
Art. 38. Administratorul va avea o evidenţă clară, permanent actualizată a locatarilor. O 

copie a acesteia va exista în permanenţă la poartă. 
Art. 39. Se va asigura funcţionarea corespunzătoare a serviciilor. 
Art. 40. Se va asigura buna funcţionare a sistemelor de furnizare a apei calde şi a căldurii. 
Art. 41. Se va întreţine curăţenia în spaţiile de folosinţă comună. 
Art. 42. Persoanele străine de cămin vor fi legitimate şi înregistrate la poartă. 

 
V. SANCŢIUNI 

 Art. 43. În cazul nerespectării obligaţiilor, studentul - cazat, va fi sancţionat, după 
gravitatea faptelor, astfel 

a). mustrare verbală; 
b).   avertisment scris; 
c).   excluderea din cămin pe o perioadă de la un semestru până la un an ; 
d).   pierderea definitivă a dreptului de cazare pe durata studiilor. 
 Art. 44. Sancţiunile prevăzute la literele a), b) şi c) vor fi aplicate de către administratorul 

de cămin. 
 Art. 45. Pentru sancţiunea prevăzută la litera  d) administratorul de cămin va anunţa în 

scris Direcţia Generală Administrativă, care în funcţie de gravitatea faptei va hotărî aplicarea 
acestor sancţiuni şi va sesiza Decanatul facultăţii unde studentul cazat este înmatriculat. 

 Art. 46. Hotărârea de sancţionare se ia în termen de cel mult trei zile de la constatarea 
abaterii şi identificarea autorului, intrând în vigoare la rămânerea definitivă a sancţiunii. 

 Art. 47. Pentru introducerea şi consumul de băuturi alcoolice în cămin sau droguri, pentru 
fumatul în alte locuri decât cele special amenajate şi pentru nemenţinerea curăţeniei în locurile de 
cazare, studenţii vor fi excluşi din cămin de către administratorul de cămin. 

 Art. 48. Studenţii care îşi înstrăinează locul de cazare sau folosesc buletinul/cartea de 
identitate proprie pentru a caza alte persoane, vor fi excluşi din cămin şi pierd automat dreptul de 
cazare pe toată perioada studiilor. 

 Art. 49. Administratorul de cămin va avea o evidenţă exactă a studenţilor sancţionaţi pe 
care o va afişa la avizierul căminului. 

 Art. 50. Toate sancţiunile vor fi aduse la cunoştinţa decanatelor şi a părinţilor. 
 

V. RECOMPENSE 
Art. 51. Acordarea cu prioritate a unor camere preferenţiale. 
Art. 52. Reducerea numărului de studenţi dintr-o cameră. 

 
VI. SESIZĂRI 

Art.53. Se pot face sesizări într-un loc special amenajat, verbal sau  în scris  la preşedintele 
de cămin şi administrator. 
     VII. DISPOZIŢII FINALE 
 Art. 54 Pentru punerea în practică a prevederilor prezentului Regulament răspund: 
prorectorul pentru programe de licenţă,  masterat, asigurarea calităţii şi probleme studenţeşti, 
Direcţia Generală Administrativă şi Administratorul de cămin. 
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 Art. 55. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senat, avizat 
conform de către Consiliul de Administraţie şi va fi adus la cunoştinţă tuturor factorilor implicaţi 
prin afişare. 
 Art. 56. Revizuirea şi modificarea prezentului Regulament se poate face numai de către 
Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, cu avizul conform al Consiliului de 
Administraţie. 
 Art. 57. Contractul de cazare face parte integrantă din prezentul Regulament. 
 

Senatul Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”  Arad 

 
 

 
 


