
lift II 
Universitatea 
Transilvania 
din Brasov 

' 

SENATUL UNIVERSITATII 
Bulevardul Eroilor 29, 500036 - Brasov 
tel.: (+40) 268.415.0641 fax: (+40) 2G8.415.064 
presedintele-senatului@unitbv.ro 

REGULAMENT 

privind organizarea ~i func~ionarea ciminelor studen~e~ti 

Prezentul Regulament stabile~te modul de organizare, administrare ~i functionare a caminelor destinate cazarii 

studentilor {inclusiv studentilor Erasmus ~i a altar studenti internationali). Continutul prezentului regulament a 

fast elaborat In conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: 

Legea nr. 1/201 1 cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Codul drepturilor ~i obligatiilor studentului din Universitatea Transilvania din Bra~ov; 

Carta Universitatii Transi lvania din Bra~ov. 

Capitolul 1. Dispozi~ii generale 

Art. 1 Caminele studente~ti sunt unitati aflate In proprietatea, administrarea ~i folosinta Universitatii 

Transilvania din Bra~ov, unitati care asigura conditii de viata ~i studiu pentru studenti. Acestea functioneaza pe 

lntreaga perioada a anului universitar. Administrarea caminelor studente~ti se face de catre un administrator 

{angajat al Universitatii Transilvania) impreuna cu Comitetul de cam in ales anual din randul studenti lor cazati In 

camin . 

Art. 2 {1) La nivelul fiecarei facultati se constituie o Comisie de cazare care are obligatia de a analiza toate 

cereri le de cazare, de a intocmi listele cu studentii care vor beneficia de cazare conform criterii lor de cazare 

adoptate ~i de a trans mite listele Prorectoratului cu Studen,tii ~i legatura cu mediul economic ~i socio - cultural 

{ProSME) ~i Serviciului Camine, cu eel putin patru zile lnainte de lnceperea cazarilor. {2) Facultatile pot efectua 

schimburi de locuri de cazare in camine in functie de soliciUiri, in limita locuri lor disponibile, in t ermen de 10 zile 

calendaristice de Ia inceperea anului universitar. {3) Se recomanda ca studenti i rude sa primeasca lac de cazare 

In aceea~i camera sau eel putin in acela~i camin. Tn cazul in care, pentru indeplinirea acestei recomandari este 

necesar un schimb de locuri de cazare, acesta se va face Ia nivelul comisiilor de cazare a facultatilor implicate. 

(4) Tn situatia In care o facultate considera ca nu poate acoperi numarul total de locuri de cazare ce ii revin cu 

studentii propri i, aceasta va pune Ia dispozitia Consiliului pentru probleme social- studen,te~ti{Co - STUDENT) 

locurile disponibile, pentru a fi redistribuite celorlalte facultati. conform algoritmului de distribuire a locurilor de 

cazare pe facultati. 

Capitolul 2. Repartizarea studen~ilor in camine 

Art. 3 Universitatea Transilvania din Bra~ov dispune de locuri de cazare in cele treisprezece camine studente~ti. 

Art. 4 Repartizarea studentilor fiecarei facultati in camere se face exclusiv de catre Comisia de cazare a facultati i 

care este formata din Prodecanul responsabil de activitatea studentilor, Secretarul ~ef al facultatii ~i minim doi 

studenti. dintre care eel putin unul este membru al Senatului universitatii. 
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Art. 5 Comisia de cazare pe facultate functioneaza pe durata lntregului an universitar ~i are obligatia de a 

respecta cadrul general al prezentului regulament. Pentru cazurile In care comisia de cazare pe facultate nu va 

putea raspunde clar unei cereri de orice fel venita din partea unui student, aceasta se va adresa Prorectorul cu 

Studen,tii ?i legatura cu mediul economic ?i socio-cultural. 

Art. 6 Pe locul studentilor plecati Ia studiu In cadrul programelor de mobilitati Erasmus+ In primul semestru al 

anului universitar, care au obtinut dreptul de cazare, se pot caza alti studenti. de Ia aceea~i facultate, pana Ia 

lntoarcerea studentului plecat. Studentul cazat pe unul din aceste locuri va fi ln~tiintat ca perioada de cazare 

este de numai un semestru. in situatia eliberarii unui alt lac de cazare, studentul ln cauza va fi recazat pe acel 

lac. Pe locul studentilor plecati Ia studiu In cadrul programelor de mobilitati Erasmus+ In al doilea semestru al 

anului universitar, care au obtinut dreptul de cazare nu se pot caza alti studenti pana Ia lntoarcerea din 

deplasare. 

Art. 7 in caminele Universitatii Transilvania din Bra!iov pot fi cazate urmatoarele categorii de studenti de Ia 

programele de l icenta. masterat ~i doctorat, In urmatoarea ordine de prioritati: 

a) studentii straini bursieri ai statului roman !li cei inclu!ii In mobilitatile internationale ~i interuniversitare; 

b) studentii orfani de ambii parinti. cei proveniti din case de copii sau din plasament familial ; 

c) studentii ale carer fami lii realizeaza venituri pe membru de familie situate sub venitul minim garantat 

conform legii; 

d) studentii care se afla In evidentele dispensarului studentesc ~i atesta, cu certificate medicale vizate de 

medici speciali~ti, ca sufera de una dintre afectiunile prevazute de HG 558/1998, Anexa 2, art. 8, lit. c), ~i 

anume: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grava, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, 

insuficienta renala cronica, epilepsie, glaucom, bali imunologice, infestare cu virusu l HIV sau sunt bolnavi de 

SIDA (netransmisibili), spondiloza, paralizii !li alte handicapuri locomotorii; 

e) studentii romani integrali!lti de Ia programele de licenta. masterat ~i doctorat finantati de Ia buget, 

precum ~i studentii straini fara bursa ~i fara taxa, In functie de situatia ~colara (au prioritate Ia cazare toti cei 

care au locuit In camin In anul anterior ~i se regasesc pe listele de precazari); 

f) studentii famili~ti, In limita locuri lor disponibile; 

g) studentii romani sau straini cu taxa; 

h) studentii care s-au remarcat prin activitati organizatorice ~i de voluntariat (membri In asociatiile 

studente~ti, reprezentanti ai studentilor). 

Art. 8 Modalitati de sprijin pentru studentii care nu au primit cazare In cam in. 

Studentii care locuiesc In alte spatii decat caminele institutiilor de lnvatamant de stat li se acorda subventia 

individuala de cazare, conform Legii 524/2004, daca Tndeplinesc urmatoarele conditii: 

a) este student Ia cursurile de zi, pe locurile bugetate ~i prezinta adeverinta de Ia facultate In acest sens; 

b) prezinta un dosar care contine copia dupa contractu! de Tnchiriere pentru suprafete cu destinatia de 

locuinta. lnregistrata Ia Administratia Finantelor Publice ale judetului Bra~ov; 

c) prezinta o copie dupa cartea de identitate din care sa rezulte unde locuie~te In municipiul Bra~ov; 

d) acte doveditoare din care sa rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care lnsumate nu 

depa~esc salariul minim brut pe economie; 

Art. 9 Nu pot primi lac de cazare In camine: 

a) studentii lmpotriva carora exista dovezi ca au Tnstrainat locul de cazare; 

b) studentii care au fast sanctionati pentru abateri de Ia prevederile prezentului regulament ?i prevederile 

altar regulamente ale universitatii; 

c) studentii care au manifestat un comportament necivilizat fata de personalul universitatii (cadre didactice, 

personal administrativ etc); 
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d) studentii care Ia data lncheierii sesiunii de examene de toamna (sesiunea de restante I din toamna, nu cea 

de reexaminari!) au mai mult de doua restante; 

e) studentii care locuiesc In Bra~ov ~i In localitatile din imediata vecinatate (pana Ia limita de 30 km distanta) 

a municipiului Bra~ov conform metodei de calcul a distantelor folosita In universitate. 

f) studentii care au savar~it fapte penale sau contraventionale in camine, In incinta spatiilor de lnvatamant 

ale universitatii sau in zonele adiacente acestora. 

Prioritatea Ia cazare prezentata In cadrul art. 7 este conditionata de prevederile prezentului art. 9, decizia fiind Ia 

nivelul Comisiei de cazare pe facultate. 

Art. 10 Locul de cazare se preia personal de fiecare student, pe baza actului de identitate. La cazare se 

completeaza ~i se semneaza contractu I de inchiriere, anexele sale ~i contractu I pentru viza de re~edinta. 

Art. 11 Redistribuirea locurilor ramase libere dupa primele doua etape specifice calendarului cazarilor se va face 

de catre Serviciul Carnine. 

Art. 12 Administratorii de camine vor raporta lunar catre Serviciul Carnine ~i acesta catre Comisia de cazare a 

facultatii, studentii care nu fo losesc spatiu l de cazare repartizat de cat re facultate. Comisia de cazare a facultatii 

analizeaza ~i poate dispune lncetarea derularii contractului de cazare al studentului(ei) In cazul in care condit iile 

prezentului regulament nu sunt respectate. 

Art. 13 Contestatii le referitoare Ia cazare se depun Ia secretariatele facultatilor in primele 2 zile de Ia afi~area 

listelor de cazare. 

Capito lui 3. Drepturile ~i indatoririle persoanelor care locuiesc in dim in 

Art. 14 Studentii cazati In dimin au dreptul: 

a) sa faca sugestii ~i propuneri administratiei caminului, Serviciului Carnine ~i inst itutiei de lnvatamant 

superior In legatura cu lmbunatatirea conditii lor de viata ~i de stu diu In cam in; 

b) sa participe Ia toate actiunile organizate In camin, indiferent de natura lor; sa utilizeze salile de lectura, 

ofici ile, baile ~i celelalte spatii destinate folosirii In comun; 

c) sa beneficieze de serviciile Internet din camin; 

d) sa foloseasca instalatiile ~i obiectele de uz comun din inventarul caminului; 

e) sa sesizeze administratiei orice situatie care vine in contradictie cu prevederile prezentului regulament 

~i cu normele sociale de convietuire In cam in; 

f) sa primeasca vizite In conditii le reglementate de prezentul regulament. 

Art. 15 Studentii cazati In camine pot primi vizite In urmatoarele situatii: 

a) In timpul zilelor lucratoare ale saptamanii lntre orele 7:00 - 23:00, In conditiile In care numarul orelor 

de vizita nu deranjeaza colegii de camera; 

b) pe perioada sfar~itului de saptamana vizitele se pot extinde, pentru o singura persoana venita In vizita, 

cu acordul administratiei ~i al colegilor de camera, dupa ora 23:00. In acest sens studentul va inainta o cerere 

scrisa catre administratie, care poate refuza solicitarea In functie de circumstante; 

c) studentul care solicita cazarea unei persoane In camin va achita Ia casieria universi tatii contravaloarea 

cazarii In conditiile stabilite de Serviciul Camine; 

d) studentul care prime~te vizita unor persoane straine sau aduce persoane straine in camin, este 

responsabil de comportamentul acestora ~i l~ i va asuma raspunderea pentru orice lncalcare de catre acestea a 

prevederi lor prezentului regulament suportand personal sanctiuni le prevazute de acesta. 

Art. 16 Persoanele cazate in camin au urmatoarele obligatii: 
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a) sa respecte indatoririle care le revin prin raspunderea contractuala (contractu I de inchiriere); 

b) sa participe Ia intreaga activitate de intretinere a caminului ~i sa pastreze curatenia in toate spatiile 

caminului; 

c) sa prezinte o tinuta ~i un comportament civilizat ~i sa colaboreze cu structurile abilitate, luand atitudine 

fata de actele de indisciplina savar~ite in camin; 

d) sa utilizeze in mod corespunzator bunurile din inventar, instalatiile electrice ~i sanitare puse Ia 

dispozitie; 

e) sa pastreze lini~tea necesara atmosferei de odihna ~i studiu; 

f) sa pastreze ordinea ~i curatenia in camera ~i in spatiile comune; 

g) sa anunte de urgenta (prin telefon) politia de campus, echipa de interventie rapida (de paza), organele 

specializate (politie, pompieri, ambulanta) in situatia aparitiei unor situatii de urgenta (conflicte, accidente, 

inundatii, distrugeri, infractiuni, contraventii, defectiuni etc.). 

h) sa faca curatenie generala in camera Ia plecarea in vacanta; 

i) sa restituie integral ~i in buna stare bunurile primite in inventar; 

j) sa sesizeze administratia caminului pentru orice abatere de Ia prevederile prezentului regulament; 

k) sa se legitimeze cu cartea de identitate ~i legitimatia de camin Ia solicitarea personalului autorizat de 

catre conducerea universitatii sa exercite controlul in camin sau, Ia solicitarea organelor de politie din campus; 

I) sa plateasca integral institutiei de invatamant, taxa de camin pentru luna in curs, in a doua jumatate a 

lun ii anterioare (perioada 15 - 30 a lunii anterioare). cu exceptia taxei pentru luna octombrie care poate fi facuta 

pana In data de 5 a acestei luni. In primele 5 zile de Ia depa~irea acestui termen se vor percepe penalizari de 

0,5% pe zi din valoarea totala a taxei. Depa~irea acestui termen atrage dupa sine rezilierea contractului de 

inchiriere. Taxa lunara este aceea?i (intreaga) indiferent de numarul de zi le de cazare a studentului in luna 

respectiva. Cazuri le speciale (care vizeaza studentii spitalizati - vezi Capitolul 5 - art. 33, plecati in plasamente 

de practica etc.) se analizeaza ~i se rezolva de catre Serviciul Carnine. Studentii Erasmus (incoming) care opteaza 

pentru cazare in caminele universitatii au obligatia de a plati taxa de camin in acela?i mod ca ?i ceilalti studenti; 

pentru prima luna ace?tia platesc taxa in maxim 5 zile lucratoare de Ia sosire. 

m) sa vizeze lunar, Ia administratorul caminului, legitimatia de camin; 

n) sa paraseasca spatiul de cazare, in situatia in care i~i pierd calitatea de student, in termen de maxim 10 

de zile calendaristice de Ia emiterea deciziei de exmatriculare; 

o) sa vegheze Ia asigurarea utilizarii rationale a energiei electrice, apei ~i a materialelor puse Ia dispozitie; 

p) sa raspunda material pentru lipsurile ~i deteriorarile aduse camerei ~i bunurilor din camera ~ i 

incaperilor de uz comun. Raspunderea materiala ~i disciplinara pentru lipsurile ~i deteriorarile produse bunurilor 

din camera revine vinovatului, iar in cazul neidentificarii acestuia este solidara pentru toti titularii de contract din 

camera;. 

Art.17 Persoanelor cazate in cam in le sunt interzise: 

a) instrainarea sau t entativa de instrainare a locului de camin; 

b) tulburarea lini~tii ~i ordinii publice in camine !?i in zonele adiacente; 

c) comercializarea bauturilor alcoolice in camine !?i in zonele adiacente; 

d) desfa~urarea oricarui gen de activitate cu caracter comercial; 

e) fumatul, in spatii le de cazare ~i pe holurile caminelor; 

f) practicarea jocurilor de no roc; 

g) aruncarea in spatiile care nu au destinatia depozitarii resturilor menajere ~i in jurul caminului a 

ambalajelor ~ i a resturilor menajere ~i degradarea spatiilor verzi; 

h) depozitarea gunoiului menajer pe holul ~i in oficiile caminului; 

i) introducerea in camin a animalelor; 

j) consumul de alcool, in spatiile comune ~i in zonele adiacente caminelor. cu exceptia manifestarilor 

organizate cu acordul administratiei ~i al organelor de politie; 
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k) fo losirea caii de acces pe acoperi~ul caminu lui; 

I) folosirea aparatelor electrice artizanale ~i a buteliilor de gaz; 

m) prepararea hranei in camere; 

n) lipirea afi~elor ~i anunturilor In locurile care nu sunt special amenajate; 

a 

o) distrugerea mobilieru lui din camera ~ i din spatiile comune sau distrugerea altar bunuri (camere de luat 

vederi, chiuvete, du~uri, ferestre, u~i. elemente de iluminat. pereti etc.). 

Art. 18 Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament. Ia propunerea administratiei caminului, 

Serviciul Carnine va aplica, in functie de gravitatea abaterilor, una dintre urmatoarele sanctiuni: 

a) avertisment scris; 

b) excluderea din cam in pe perioada anului universitar In curs; 

c) excluderea din camin ~i pierderea definitiva a dreptului de cazare pe durata studiilor; 

Sanctiunile se comunica in scris studentului ~i conducerii facultatii, coordonatoru lui Erasmus dupa caz. 

Art. 19 Studentii sanctionati au dreptul sa conteste hotararea de sanctionare, In termen de doua zile, termen 

calculat de Ia data comunicarii hotararii de sanctionare, Ia organu l ierarhic superior celui care 1-a sanctionat. 

Contestatiile celor sanctionati se solutioneaza in termen de trei zile de Ia inregistrarea lor, dupa consultarea 

Biroului Consiliului pentru probleme social - studente~ti condus de Prorectorul cu Stud en pi ?i legatura cu mediul 

economic ?i socio - cultural. a administratorului caminului ~i audierea studentului sanctionat. Audierea celui in 

cauza este obligatorie. 

Capitolul 4. Comitetul de dimin 

Art. 20 Pentru o mai buna conlucrare lntre studenti ~i administratia caminelor, conduceri le facultatilor ~i 

conducerea universitatii, studentii camini~ti vor fi reprezentati de un Comitet de camin. 

Art. 21 Comitetul de camin este format din 3 membri, cu exceptia caminului 14 pentru care comitetul cuprinde 4 

membri. Comitetul de camin are urmatoarea componenta: pre~edinte, vicepre~edinelvicepre~edinti ~i 

administratorul caminului care este membru, dar nu poate fi pre~edinte. Componenta comitetului se 

definitiveaza pana Ia data de 31 octombrie a fiecarui an universitar. Pre~edintele deleaga responsabilitati pentru 

vicepre~edinti. In sensul repartizarii palierelor de lucru. Legatura lntre conducerile comitetelor de camin ~i 

conducerea universitatii este asigurata de un student coordonator, stabilit de Prorectorul cu Studenfti ?i 

legatura cu mediul economic ?i socio - cultural. 

Art. 22 Pentru stabilirea pre;;edintilor ;;i a vicepre~edinti l or, anual, in prima jumatate a lunii octombrie, studentii 

doritori l~i depun candidatura Ia administratia caminu lui in care sunt cazati. i~i pot depunde candidatura 

studentii cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania, inmatriculati Ia ciclul de licenta (cu exceptia anului I de 

studii) ~i master, de preferinta integrali~ti. Candidaturile se afi~eaza Ia avizierul fiecarui camin de catre 

administrator. Membrii studenti ai Comitetului de camin sunt selectati de catre o comisie formata din: ~efu l 

Serviciului Carnine, administratorul caminului, prodecanii cu studentii din facultatile ai · caror studenti ocupa 

minim 20% din locurile de cazare din caminul respectiv. Selectia se efectueaza in functie de situatia ~colara a 

candidatilor in anul universitar anterior, evaluata Ia 30 septembrie, studentul cu cea mai mare medie fiind numit 

pre~edinte de camin. in situatii de egalitate departajarea este facuta dupa media de admitere Ia facultate. in 

situatia inexistentei unor candidati integrali;;ti, primul criteriu de departajare va fi numarul examenelor restante 

Ia 30 septembrie ;;i eel de-al doilea media de admitere Ia facultate. 

Art. 23 Pentru vizualizarea accesului In camine, a spatii lor comune ~i a zonelor limitrofe din exteriorul acestora, 

membrii Comitetului de camin au Ia dispozitie sistemul CVCI (Camere Video cu Circuit inchis). Gestionarea 
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sistemului CVCI aferent fiecarui camin este facuta de administratorul caminulu i, in colaborare cu o persoana 

desemnata de Directia general - administrativa a universitatii ~i coordonatorul Biroului IT. 

Art. 24 Comitetul de camin functioneaza doar pe durata anului universitar In care s-a constituit. Fiecare 

administrator de camin, raporteaza lunar ~efului Serviciului Camine, lndeplinirea sarcinilor specifice membrilor 

studenti ai Comitetului de ci§min. Membrii Comitetului de camin care nu -~i lndeplinesc sarcinile, vor fi revocati 

de ~eful Serviciului Camine. Tn locuirea oricarui membru student al comitetului de camin presupune parcurgerea 

etapelor prezentate Ia art. 22. 

Art. 25 Comitetul de camin: 

a) actioneaza pentru asigurarea ordinii ~i a lini~tii In camin; In cazul In care Comitetul de camin se 

dovede~te incapabi l sa asigure ordinea ~i linistea in camin, va fi inlocuit. 

b) actioneaza pentru pastrarea curateniei In camin. Comitetul de camin are obligatia de a actiona pentru 

identificarea studentilor care nu respecta cerintele in acest sens ~ide a lua masurile necesare. 

c) actioneaza pentru respectarea cerintelor privind prevenirea incendiilor. Comitetul de camin trebuie sa 

cunoasca starea reala din fiecare camera ~i sa actioneze pentru respectarea obligatiilor stabilite in acest 

regu lament. 

d) comunica administratorului de camin solicitarile studentilor In ceea ce prive~te completarea dotarii 

caminului; 

e) propune, impreuna cu administratorul diminului principalele reparatii ~ i amenajari Ia cladiri ~i instalatii, 

repararea mobilierului ~i inlocuirea cazarmamentului; 

f) previne ~i mediaza, in limitele colegialitatii ~i bunei convietuiri, conflictele care pot aparea intre 

studentii cazati In camin; 

g) coopereaza cu politia In cazul unor acte de violenta sau de distrugeri; 

h) anunta de urgenta organele specializate (politie, pompieri, ambulanta) precum ~i pe studentul 

coordonator in situatia aparitiei unor situatii de urgenta (conflicte, accidente, inundatii, distrugeri, infractiun i, 

contraventii, defectiuni etc.). 

i) colaboreaza cu biroul IT pentru buna functionare a sistemului de supraveghere video a caminelor ~i 

pentru buna functionare a sistemului de acces in camine pe baza de cartela de acces ~i are datoria de a anunta. 

In eel mai scurt timp, Ia serviciul tehnic al universitatii, orice defectiune aparuta Ia aceste sisteme. 

j) studentul coordonator ~i pre~edintii de camin participa Ia ~edintel e Co - STUDENT programate ~i 

anuntate de Prorectorul cu Studen,tti ;i legatura cu mediul economic ;i socio-cultural ~i asigura legatura lnt re 

Comitetul de camin ~i administrator. 

Art. 26 Pre~edintii ~i vicepre~edintii comitetelor de camin pot primi burse Speciale pentru membrii student i ai 

comitetelor de camin, din fondul de burse al universitatii, conform Regulamentului de burse ~ i alte forme de 

sprijin material, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. 

Capitolul 5. Dispozitii finale 

Art. 27 (1) Pe durata vacantelor, caminele au regimul stabilit de catre Prorectoratul cu Studentii ~i legatura cu 

mediu l economic si socio - cultural si Birou l de coordonare Co - STUDENT. Pot fi cazati in caminele studentesti 
f I I I I 

numai studentii care au primit cazare Ia inceputul anului universitar ~i au locuit in camin ~i in timpul perioadelor 

de activitati didactice, cu conditia justificarii ~ederii (ca de exemplu, part iciparea Ia programul de practica sau 

alte activitati In folosul universitatii sau angajarea In perioada vacantei). Numarul de locuri disponibile pent ru 

cazare in perioada vacantei de vara este stabilit anual, de ~efu l Serviciului Camine impreuna cu Directorul 

General Administrativ, In funqie de lucrarile planificate. 
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(2) Studentii care solicita cazare in perioada vacantelor, vor depune o cerere de regula pana Ia data de 20 iunie, 

Ia administratorii de camine, care, impreuna cu ~eful Serviciului (amine, o vor analiza ;;i vor decide aprobarea 

sau respingerea acesteia. 

(3) Studentii dima;;i pe perioada vacantei de vara in camine vor achita anticipat taxa de cazare, conform tarifelor 

aprobate de Senatul universitatii. 

(4) Studentii care desfa;;oara pract ica inclusa in planu l de invatamant, beneficiaza de cazare pe aceasta perioada 

in acelea;;i conditii cape parcursul anului universitar. 

(5) Tn situatia in care numarul de solicitari de cazare pentru perioada vacantei de vara depa~e~te numarul de 

locuri disponibile, cazarea se efectueaza in baza situatiei ;;colare aferente semestrului I. 

Art. 28 Avand in vedere ca interventiile programate in zona caminelor studente;;ti se fac, in special, in perioada 

vacantelor, studentii care beneficiaza de cazare, semneaza un acord privind plata integrala a taxei lunare de 

camin ;;i acceptarea posibilelor neajunsuri generate de interventiile programate (reparatii/reabilitari instalati i 

incalzire ;;i apa rece/calda, camere, spatii comune, bai etc.). 

Art. 29 Studentii orfani de ambii parinti. cei proveniti de Ia casele de copii sau din plasament familial, pot 

beneficia de gratuitate Ia cazare ~i in perioada vacantelor, Ia propunerea Consiliului de Administratie ~i cu 

aprobarea Senatu lui universitatii. 

Art. 30 Nu au drept de cazare pe perioada vacantei de vara studentii care au fost sanctionati disciplinar. 

Studentii care locuiesc in camine in perioada vacantelor ;;i acumuleaza sanctiuni in aceste perioade i~i pierd 

dreptul de cazare in camin pentru anul universitar urmator. 

Art. 31 Pentru vacante de pana Ia 8 zi le calendaristice, taxa de cazare se percepe integral pentru luna 

respectiva, deoarece caminele raman deschise. 

Art. 32 Dupa finalizarea ciclurilor de licenta ;;i de masterat absolventii/studentii nu mai pot beneficia de cazare 

in caminele studente~ti , indiferent daca ace;;tia au sustinut sau nu examenul de licentaldisertatie in prima 

sesiune planificata, cu exceptia unor cazuri speciale aprobate de Prorectoru/ cu Studen,tii ~~ legatura cu mediul 

economic~~ socio-cultural. 

Art. 33 Studentii spitalizati (mai mult de 14 zi le calendaristice consecutive) care confirma perioada de spitalizare 

printr-un document de tip bilet de ie~ire din spital. vor fi scutiti de taxa de camin ~ i penalitati pentru perioada 

spitalizarii. 

Art. 34 Studentii cazati in camin, inmatriculati in anul I. care acumuleaza pe parcursul primului semestru 

absente nemotivate Ia toate disciplinele din planul de invatamant, vor f i exclu~i din camin ~i nu vor mai putea fi 

eligibili pentru cazare pe toata perioada studii lor indiferent de facultatea Ia care vor f i inmatriculati. 

Art. 35 Pentru anumite categorii de studenti Prorectorul cu Studenpi ~i /egatura cu mediul economic~~ socio 

cultura!lmpreuna cu Co-STUDENT poate propune scutirea partiala sau integrala a taxei de camin, cu aprobarea 

Consiliului de Administratie. 

Art. 36 Tn situatia eliberarii a jumatate din locurile unei camere pe parcursul perioadei de cazare, Serviciul 

Camine va actiona in sensul completarii acestora cu alti studenti sau redistribuirii studentilor rama;;i in alte 

camere. 
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Art. 37 Serviciu l Camine raspunde direct de modul de gestionare a patrimoniului caminelor ~i de Tntretinerea 

corespunzatoare a acestora. lntretinerea spatiilor verzi. pastrarea curateniei in jurul caminelor, evacuarea 

gunoiului, asigurarea securitatii caminelor reprezinta, de asemenea, atributiuni ale Serviciului (amine. 

Art. 3B in camerele de oaspeti se pot caza temporar cadre didactice, studenti sau alte persoane de Ia institutii 

de lnvatamant superior din tara sau din strainatate care viziteaza Universitatea Transtlvania din Bra~ov, in 

cadru l unor actiuni de colaborare, prin dispozitia Prorectorului cu Studenfii ~i legatura cu mediu/ economic ~i 
socio - cultural. 

Art. 39 in functie de disponibilitate, in timpul anului universitar, universitatea poate acorda Ia cererea asociatiilor 

studente~ti legal constituite Ia nivelul institutiei, pentru o perioada determinata, cate o camera in vederea 

cazarii propriilor invitati (studenti), cu aprobarea Consiliului de Administratie. 

Art. 40 Prezentul regu lament intra in vigoare de Ia data aprobarii lui de catre Senatul Universitatii Transilvania 

din Bra~ov ~i va fi adus Ia cuno~tinta tuturor factorilor implicati prin afi~area ~i distribuirea in toate 

compartimentele. Alte prevederi contrare prezentului regulament se abroga. 

Prezentul Regulament a fost revizuit ~i aprobat in ~edinta Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov din 

data de 19.06.2019. 

Prof. dr. ing. Mircea Horia Tierean, 

Pre!?edintele Senatului Universitatii Transilvania din Bra!?ov 

c 
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