UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
CĂMINELOR STUDENŢEŞTI

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1. Căminele studenţeşti sunt imobile în proprietatea sau folosinţa Universităţii de
Arte din Tg.Mureş, în care se asigură condiţii de trai şi studiu pentru studenţii instituţiei.
Art.2. Principiul care stă la baza repartizării spaţiilor din cămine este performanţa în
activitatea academică a studenţilor. Repartizarea spaţiilor în cămine se va face preveniduse formele de exclusivism şi de intoleranţă.
Art.3. Repartizarea locurilor de cazare pe facultăți, secții, specializări și grupe de studiu
se va face proporțional cu numărul studenților înscriși; locurile rămase vacante se
redistribuie în ordine la nivelul specializării, secției, facultății.

Capitolul II. Criterii de cazare
Art.4. Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare, compusă
din 5 membri, numită de rectorul universității, din care fac parte în mod obligatoriu
reprezentanți ai cadrelor didactice şi ai studenţilor și Directorul General Administrativ
sau reprezentantul acestuia.
Art.5. Dreptul de cazare se acordă studenţilor care nu au domiciliul în Tg.Mureş, sau pe
o rază de 25 km în afara perimetrului municipiului.
Art.6. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală calculată la
încheierea sesiunii de vară. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare
media obţinută la admitere. Studenții neintegraliși și studenții care au avut restanțe la
plata taxelor de cazare vor putea fi cazați numai în limita locurilor disponibile luând în
considerare criteriile de la art. 8,9,10,11. Pentru studenții din anii 2-3 se va lua în
considerare și prezența la cursuri.
Art.7. În acordarea dreptului de cazare nu se face discriminare între studenţii bugetari şi
cei cu taxă.
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Art.8. Dreptul de cazare se acordă, cu prioritate, studenţilor orfani de ambii părinţi, celor
proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 20 de
credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior.
Art.9. În cazul în care repartizarea nu se poate face pe baza criteriului performanţelor, ca
urmare a egalităţii acestora, se vor lua în considerare criteriul social şi criteriul medical.
În criteriul social se vor lua în considerare studenţii ale căror familii nu realizează pe
ultimele 3 luni un venit net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim
pe economie. Pentru a dovedi situaţia materială, la cererea de cazare se vor anexa
declaraţiile de venit de la părinţi sau susţinătorii legali ai studentului, declaraţiile 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, certificate de deces ale susţinătorilor legali, certificate de căsătorie,
etc în funcţie de fiecare caz în parte.
Art.10. Studenţii bursieri ai statului român beneficiază de cazare în căminele studenţeşti
asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul MECTS (în limita subvenţiilor aprobate cu
această destinaţie de la bugetul de stat) și în limita locurilor oferite de universități în acest
scop, conform Metodologiei de șolarizare a tinerilor de origine etnică română aprobat prin
Ordinul Ministrului.
Capitolul III. Organizarea activităţii de cazare în cămine
Art.11. Cazarea în cămin se face anual, la începerea fiecărui an universitar. În cazuri
excepționale, comisia de cazare se convoacă de către rectorul universității, pentru
reevaluarea contractelor de cazare.
Art.12. Capacitatea de cazare se aprobă anual, prin centralizatorul locurilor de cazare.
Art.13. Repartizarea locurilor se va face de către Comisia de cazare, pe baza cererilor şi a
documentelor justificative anexate.
Art.14. Studenţii care solicită cazare, cu excepţia celor din anul I, vor depune cererea de
cazare până la încheierea anului universitar, pentru anul universitar următor.
Art.15. Comisia va depune tabelul cu cererile de cazare, pe categorii de studenţi
(fete/băieţi), la Direcţia Generală Administrativă, până la 1 octombrie.
Art.16. Repartizarea locurilor de cazare va fi realizată în perioada 1-20 septembrie,
înainte de începerea anului universitar.
Art.17. Lista cu studenţii care au beneficiat de repartizarea în cămine va fi afişată la
avizierul U.A.T.
Art.18. Studenţii care au primit repartiţie pantru cazare au obligaţia de a se prezenta la
D.G.A. pentru completarea Contractului de închiriere, a legitimaţiei de cămin şi a cererii
de acordare a reşedinţei (flotant).
Art.19. În urma semnării contractului de închiriere, studentul va primi o dispoziţie de
cazare, cu care se va deplasa la casieria universităţii pentru a plăti chiria pe o lună
anticipat şi fondul de rulment.
Art.20. Cu dispoziţia de cazare, contractul de închiriere, legitimaţia de cămin, o
fotografie tip buletin, cererea de stabilire a reşedinţei, cartea de identitate sau paşaport
pentru cetăţenii străini, studenţii cazaţi se vor prezenta la administratorul universităţii
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pentru a fi cazat şi pentru a semna procesul – verbal de predare-primire a camerei şi a
cazarmamentului din cameră.
Art.21. Studenţii fii ai personalului didactic beneficiază de gratuitate. Pentru a obţine
această facilitate vor depune un dosar cu acte doveditoare.
Art.22.Schimburile individuale de locuri din camere sunt interzise.
Art.23. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar
conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs. Sumele achitate
sub formă de chirie nu se restituie.
Art.24. Sumele constituie ca fond de rulment se vor gestiona de compartimentul financiar
–contabil, iar la restituirea fondului se vor achita şi dobânzile aferente, acordate de banca
comercială la care au fost depozitate.
Art.25. Pe perioada vacanţelor căminele sunt eliberate pentru a se da posibilitatea
efectuării de lucrări de întreţinere, dezinsecţie, ş.a.
Capitolul IV. Drepturi şi obligaţii
Art.26. Universitatea de Arte din Tg.Mureş, prin reprezentanţii săi delegaţi, îşi asumă
următoarele obligaţii:
- să asigure în căminele gestionate condiţii optime pentru locuit şi studiu;
- să asigure dotările necesare pentru folosirea cu destinaţia de locuinţă;
- să asigure execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare
- să asigure curăţenia în spaţiile de folosinţă comună (casa scărilor, oficii,
curte);
- să asigure evacuarea ritmică a containerelor pentru reziduuri menajere
comune;
- să recupereze în termen de max.1 lună de la data constatării lipsurilor şi a
deteriorării produse bunurilor din cameră contravaloarea pagubelor produse, a
regiei şi a manoperei de instalare;
- să asigure paza în cămin, 24 din 24 ore;
- să asigure respectarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de prevenire a
incendiilor;
- să asigure, lunar, distribuirea lenjeriei de pat;
- să asigure dezinsecţii şi deratizări, în timpul vacanţelor sau când este cazul;
- să remedieze defecţiunile în max. 24 de ore de la sesizarea lor în registrul de
evidenţă a defecţiunilor;
- să afişeze lunar materialele folosite pentru curăţenia şi întreţinerea căminului;
- să elibereze legitimaţiile de cămin la cazare, listele cu studenţii cazaţi în acel
imobil şi să asigure viza de flotant pe durata contractului de închiriere;
- să nu cazeze persoane care nu prezintă dispoziţie de cazare.
Art.27. Reprezentanţii delegaţi ai U.A.T. au dreptul să verifice modul în care studentul
(chiriaşul) foloseşte şi întreţine spaţiul închiriat, inventarul din dotare şi spaţiile comune.
Art.28. Universitatea de Arte, prin reprezentanţii săi delegaţi, poate să evacueze locatarii
care se abat de la Regulamentul de funcţionare a căminului.
Art.29. Studenţii locatari ai căminelor au următoarele obligaţii:
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să achite tariful de cazare şi contravaloarea pagubelor provocate;
să respecte spaţiile care i-au fost puse la dispoziţie, utilizând în mod
corespunzător inventarul căminului, instalaţiile electrice şi sanitare;
- să asigure ordinea şi curăţenie în spaţiul pe care îl ocupă şi în spaţiile comune;
- să păstreze liniştea conform programului afişat;
- să respecte personalul angajat pentru paza şi întreţinerea căminului;
- să permită accesul personalului delegat din partea U.A.T. în vederea
controlului în cameră şi a respectării Regulamentului;
- să respecte vecinii din imobilele alăturate;
- să nu efectueze modificări în interiorul camerei;
- să nu subînchirieze spaţiile ocupate;
- să nu folosească spaţiile căminului pentru activităţi comerciale;
- să răspundă material de lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră
şi spaţiile comune;
- să răspundă material solidar pentru stricăciunile produse, atunci când nu se
poate identifica vinovatul;
- să respectele normele igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor;
- să nu folosească mijloace improvizate de încălzire şi alte improvizaţii
electrice;
- să nu crească animale în cămin;
- să respecte normele morale şi de etică universitară;
- să respecte regulamentul privind activitatea profesională a studenților în ceea
ce privește frecvența la cursuri;
- să nu fumeze în cămin, ci doar în spaţiile special amenajate.
Art.30. Studenţii care beneficiază de cazare în cămin, au dreptul de a propune soluţii
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai;
Art.31. Locatarii căminelor au dreptul să sesizeze orice nereguli, sctricăciuni sau
defecţiuni în registrul de evidenţă a defecţiunilor.
Art.32. La expirarea contractului, se vor restitui din partea chiriaşilor toate bunurile
aflate la dispoziţia studentului, în stare bună. Dacă se constată lipsuri sau deterioarea
bunurilor acestea se vor reţine din fondul de rulment, iar diferenţele se vor achita înainte
de încheierea statutului de student.
-
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Capitolul V. Sancţiuni
Art.33. Studenţii care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi exmatriculaţi.
Art.34. Pentru neplata chiriei sau a pagubelor provocate, studenţii în cauză vor fi
evacuaţi din cămin şi se vor crea debite care vor fi urmărite de compartimentul financiarcontabil până la lichidare.
Art.35. Angajaţii U.A.T., care favorizează sau trec cu vederea cazarea persoanelor care
nu au dispoziţie de cazare, vor fi traşi la răspundere disciplinar, material sau penal, după
caz.
Art.36. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor este un document
aprobat de către Senatul Universităţii de Arte din Tg.Mureş şi se aplică odată cu
începerea anului universitar 2006-2007.
Aprobat în ședința Senatului din data de 29.09.2006. Modificările și completările au fost
aprobate în ședința Senatului din data de 29.09.2010.

Rector,
Conf.univ.dr. Attila Gáspárik
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