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Art. 1 Prezentul regulament stabilește modul de organizare, administrare și funcționare a 
căminelor și cantinei Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). 
 

Art. 2 În regulament sunt prezentate atribuțiile și răspunderile care revin UTCB și persoanelor care 
beneficiază de serviciile oferite de universitate, respectiv cazarea în cămin și masa la cantină. 
Respectarea regulamentului este obligatorie. 
 

Art. 3 Campusul UTCB din cinci cămine, o cantină universitară și terenurile din jurul acestora. 
Clădirile sunt localizare în București în Sectorul 2 după cum urmează: 

(1) Căminul 2 – Bulevardul Lacul Tei, 118 
(2) Căminul 3 – Strada Inginerilor Tei, nr.29 
(3) Căminul 4 – Strada Inginerilor Tei, nr.11 
(4) Căminul 5 – Bulevardul Lacul Tei, 122-124 (Strada Cristea Mateescu 68) 
(5) Căminul 7 – Strada Oteșani, nr.24, Bloc T29 
(6) Cantina studențească – Strada Inginerilor Tei, nr.11 

 

Art. 4 În cadrul căminului 4 se află Cabinetul medical al UTCB care face parte din Rețeaua de 
Medicină Școlară din Capitală preluată în temeiul Hotărârii CGMB nr. 146/30.08.2012 de către 
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), instituție care are ca atribuții 
principale îndrumarea, coordonarea și asigurarea personalului medical din cabinetele medicale de 
medicină generală și stomatologică ce funcționează în cadrul unităților de învățământ 
preuniversitar și universitar de stat din Municipiului București. 
 

Art. 5 Dispensarul medical UTCB, asigură asistența medicală gratuită pentru toți studenții UTCB - 
români și străini, prin cele două cabinete medicale de medicină generală și stomatologie.  
 

Art. 6 Serviciile medicale oferite în Cabinetul de Medicina Generală: 
(1) Consultații gratuite curative și eliberare de rețete medicale. 
(2) Acordarea primului ajutor în caz de urgenta. 
(3) Asigurarea prin biletele de trimitere a consultațiilor la medicii specialiști 
(4) Eliberarea documentelor necesare pentru bursele sociale, vizarea scutirilor medicale, 
precum și adeverințelor medicale pentru angajare, permis de ședere, programe work and 
travel, etc. 

 

Art. 7 Serviciile oferite de Cabinetul stomatologic: 
(1) consultații și urgente stomatologice 
(2) tratamente, detartraj, periaj, carie, afecțiuni ale țesuturilor moi, etc. 
(3) control medical periodic 

 

Capitolul I - Organizarea și funcționarea căminelor 

Dispoziții generale 

Art. 8   
(1) Căminul este o unitate a instituției de învățământ superior, organizată pentru cazarea 
studenților, pe perioada unei durate normale de studii universitare și pentru perioade clar 
definite pentru angajați, parteneri și invitați. 
(2) Toate persoanele cazate în căminele UTCB au aceleași drepturi și îndatoriri ca și studenții 
UTCB, conform articolelor 29 și 30 din prezentul regulament. 

 

Art. 9   
(1) Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei UTCB, modul în 
care se reglementează administrarea, întreținerea și funcționarea corespunzătoare a 
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căminelor se stabilește de către de Serviciul Social și Prorectorul responsabil cu activitățile 
studențești cu aprobarea Rectorului și a Consiliului de Administrație al UTCB. 
(2) Serviciul Social este structura care se ocupă direct de funcționarea și organizarea 
căminelor. 
(3) Activitatea desfășurată în cămine se analizează periodic (cel puțin odată pe semestru) în 
Consiliul de Administrație. 

 

Art. 10 În calitate de locator, UTCB prin Serviciul Social, administratorii de cămin și Direcția 
General Administrativă are următoarele obligații: 

(1) să predea camera cu dotările aferente specificate în obiectul contractului, în stare 
corespunzătoare folosinței pentru destinația de locuință, pe bază de proces verbal de predare 
(Anexa 2); 
(2) să asigure execuția lucrărilor de întreținere și reparații necesare pentru utilizarea spațiilor 
de folosință comună ale căminului; 
(3) să asigure permanent efectuarea curățeniei în spațiile de folosință comună ale căminului 
(holuri , oficii, săli de lectură, scări, grupuri sanitare comune, ghene de gunoi) și în spațiile 
exterioare, aferente căminului;  
(4) să interzică orice modificare a spațiului oferit, inclusiv a instalațiilor aferente, 
subînchirierea spațiului sau folosirea lui în alte scopuri ; 
(5) să verifice lunar modul în care locatarul (chiriașul) folosește și întreține suprafața locativă 
închiriată, inventarul dat spre folosință și spațiile comune ale căminului și să sesizeze în 
termen de 24 de ore deficiențele; 
(6) să recupereze, după data constatării, lipsurile și deteriorările produse bunurilor din 
cameră și spațiile de folosință comună ale căminului, prin încasarea contravalorii lor și să ia 
măsurile administrative prevăzute în prezentul regulament;  
(7) să asigure paza la intrarea în cămin, respectarea normelor igienico-sanitare și a normelor 
de pază contra incendiilor; 
(8) să asigure spălătorii pentru igienizarea lenjeriei dată în folosință chiriașilor; 
(9) la expirarea contractului de închiriere să preia camera cu bunurile predate, pe bază de 
proces verbal de primire (Anexa 5). 

 

Art. 11   
(1) Repartizarea locurilor de cazare se face de Serviciul Social al UTCB, în funcție de cererile 
studenților, în limita locurilor disponibile, cu respectarea criteriilor prezentului regulament și 
a normelor sanitare în vigoare.  
(2) Cererile de cazare vor fi certificate de către secretariatele facultăților cu privire la situația 
profesională a studenților.  
(3) Reprezentanții studenților participă, la operațiunile de repartizare. 

 

Art. 12 În perioada vacanței de vară, prevăzută în structura anului universitar, Consiliul de 
Administrație al UTCB poate aproba, în funcție de solicitări și de posibilități, cazarea în continuare 
a unor studenți familiști, studenți cu situații excepționale sau studenți străini. 
 

Art. 13   
(1) În vacanța de vară căminele se supun unor activități de reparații, întreținere, dezinfecție, 
dezinsecție, deratizare, etc., care pot reclama închiderea acestora pe o perioadă mai lungă.  
(2) Conducerea UTCB poate aproba închirierea temporară, a unor spații de cazare 
persoanelor care desfășoară unele activități în interesul UTCB, dacă prin aceasta nu se 
împiedică efectuarea activităților normale. 

 

Art. 14 Utilizarea spațiilor de cazare pentru activități comerciale sau productive este interzisă. 
 

Art. 15 Conform art.205 (12) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cheltuielile de întreținere a 
căminelor și cantinelor universităților se acoperă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ 
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respective și din subvenții de la bugetul de stat cu aceasta destinație. 
 

Art. 16 Tarifele practicate de universitate pentru studenți la cămine si cantine sunt cel mult egale 
cu diferența dintre costurile de funcționare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu 
utilitățile, cheltuielile cu materiile prime si consumabile si cheltuielile de întreținere curentă și, 
respectiv, subvențiile de la bugetul de stat (conform art.205 (13) legea nr. 1 /2011). 

Organizarea activității în cămine 

Art. 17 În cămin sunt cazați studenții din UTCB, care nu au domiciliul stabil în Municipiul București, 
în următoarea ordine de prioritate: 

(1) studenți români bursieri;  
(2) studenții din anul I de la studii universitare de licență și master;  
(3) studenți cetățeni străini, bursieri ai statului român; 
(4) studenți români nebursieri de la învățământul de zi cu frecvență, în raport cu situația lor 
profesională și socială; 
(5) studenți cetățeni străini, care studiază în România, pe cont propriu valutar (CPV) si in lei 
(CPL); 
(6) studenți străini care studiază în Romania pe cont propriu nevalutar (CPNV). 

 

Art. 18 Cazarea preferențială (alegerea căminului) se face în ordine descrescătoare a punctajului 
studenților acumulate în funcție de următoarele criterii de departajare: 

(1) Criteriul 1 – performanțele academice 

a. Student cu toate creditele promovate – 5 puncte 

b. Student cu 1 – 4 credite restante – 4 puncte 

c. Student cu 5 – 9 credite restante – 3 puncte 

d. Student cu 10 – 14 credite restante – 2 puncte 

e. Student cu 14 – 20 credite restante – 1 punct 

f. Student >= 21 credite restante – 0 puncte 
(2) Criteriul 2 – anul de studiu 

a. Student anul I – 1 punct 

b. Student anul II – 2 puncte 

c. Student anul III – 3 puncte 

d. Student anul IV – 4 puncte 

e. Student master I – 5 puncte 

f. Student master II – 6 puncte 

g. Student doctorand – 10 puncte 
(3) Criteriul 3 – Membru al Senatului UTCB – 1 punct (cu o prezență pe anul universitar 
precedent de 2/3 din totalul întâlnirilor) 
(4) Criteriul 4 – Consiliului facultății – 1 punct (cu o prezență pe anul universitar precedent 
de 2/3 din totalul întâlnirilor) 
(5) Criteriul 5 – activități de voluntariat în anul universitar precedent (dovada va fi asumată 
public de organizația gazdă prin încărcarea pe site-ul organizației a raportului de activitate 
anual pentru studenții în cauză) 

a. 50 ore de voluntariat – 1 punct 

b. 100 ore de voluntariat – 2 puncte 
 

Art. 19 Studenți familiști pot fi cazați numai în căminul numărul 7 și sunt eligibili: 
(1) studenții care dețin un certificat de căsătorie, în condițiile în care cel puțin unul dintre 
membrii familiei este student în an curent în UTCB; 
(2) studenții UTCB care dețin declarație notarială de concubinaj, în condițiile în care ambii 
studenți au punctajul minim necesar pentru repartizarea preferențială în căminul numărul 7. 
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Art. 20 Concomitent cu asigurarea tuturor cererilor conform prevederilor de la articolele 17 și 18, 
în cămine vor putea fi cazați, salariații UTCB cu domiciliul în provincie care nu și-au rezolvat 
problema locuinței. Cazarea acestora se va face cu viza șefului de compartiment și se aprobă de 
către Consiliul de Administrație. 
 

Art. 21 Cazarea în cămin a altor persoane decât cele prevăzute la articolele 17, 19, 20 și 22, este 
interzisă. 
 

Art. 22 În perioada anului universitar, cu excepția vacanțelor, în cămine se mai pot caza temporar 
cadre didactice sau alte persoane de la instituțiile de învățământ superior din provincie sau din 
străinătate care vizitează UTCB în cadrul unor acțiuni de colaborare sau parteneriate. 
 

Art. 23   
(1) Tarifele de cazare se aprobă de către Senatul UTCB. Stabilirea tarifelor se face în funcție 
de cheltuielile de întreținere (apă, energie electrică, căldură, materiale de curățenie, 
dezinsecție, dezinfecție, prestări servicii, reparații curente, etc.), salariile angajaților Cămine-
Cantină, serviciile de pază, de gradul de confort și de subvențiile primite de la bugetul statului. 
(2) Tariful de cazare se achită anticipat. Pentru persoanele prevăzute la articolele 17, 19 și  
20, taxa se achită în ultima decadă a lunii în curs, pentru luna următoare, iar pentru prima 
lună de cazare se plătește jumătate din tariful nesubvenționat de cazare al camerei. 
(3) Pentru persoanele menționate la articolul 22 și în situațiile prevăzute la articolele 12 și 13 
tariful de cazare se stabilește de Consiliul de Administrație al UTCB, cu respectarea 
prevederilor legale, și se aprobă de Senatul UTCB. 
(4) Tariful de cazare pe perioada vacanței de vară a studenților este nesubvenționat. 

 

Art. 24 Conform art.205 (14) din legea nr. 1 /2011, in vederea asigurării transparentei UTCB, 
trebuie sa elaboreze si sa publice periodic balanța de venituri si cheltuieli pentru fiecare cămin 
studențesc. 
 

Art. 25 Documentele pe care un locatar al căminelor UTCB le semnează sau le poate folosi sunt: 
(1) Cerere de cazare – online  
(2) Contract de închiriere – Anexa 1 
(3) Proces verbal de predare – Anexa 2 
(4) Cerere de mutare – online  
(5) Act adițional de mutare – Anexa 3 
(6) Cerere de prelungire termen – online 
(7) Act adițional de prelungire termen– Anexa 4 
(8) Proces verbal de primire – Anexa 5 
(9) Cerere reziliere contract de închiriere – Anexa 6 

 

Art. 26 Atribuțiile administratorului de cămin sunt următoarele: 
(1) răspunde de predarea camerelor și anexelor căminului (uși, ferestre, mobilier, instalații 
interioare, etc.) la data cazării; 
(2) asigură gestiunea și gestionează bunurile din dotarea căminului, conform dispozițiilor 
legale în vigoare;  
(3) la semnarea contractului de închiriere predă spre folosință studenților inventarul camerei 
și cazarmamentul individual în bază unui proces-verbal de predare (Anexa 2)  
(4) preia la sfârșitul contractului de închiriere în baza unui proces verbal de primire inventarul 
camerei și cazarmamentul individual (Anexa 5); 
(5) inventarul camerei se actualizează periodic și în cursul anului universitar în situația în care 
sunt achiziționate obiecte de inventar și intervin dotări sau există modificări în organigrama 
camerei. 
(6) urmărește ca în cămin să fie respectate normele de comportament prevăzute prin lege și 
prin prezentul regulament, în scopul asigurării condițiilor normale de învățare și odihnă; 
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(7) ține evidența repartizării studenților în camere pe baza unei organigrame clare și afișate 
corespunzător și trimite lunar către Serviciul Social situația locurilor de cazare disponibile în 
cămin, structurate pe camere și etaje. 
(8) are obligația depistării persoanelor cazate clandestin; 
(9) face propuneri pentru completarea dotării căminului, solicită și urmărește înlocuirea 
bunurilor ce nu mai pot fi folosite;  
(10) face propuneri de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe ce sunt uzate fizic 
și urmărește predarea acestora către centrele de reciclare; 
(11) răspunde de întreținerea și efectuarea curățeniei în spațiile comune; 
(12) stabilește programul de lucru și urmărește calitatea muncii personalului care asigură 
întreținerea și curățenia;  
(13) urmărește întreținerea și curățenia camerelor și semnalează Serviciului Social 
deficiențele și abaterile de la normele reglementate privind activitățile din cămine, în termen 
de 24 ore de la constatare;  
(14) urmărește modul în care se asigură întreținerea și funcționarea instalațiilor de încălzire, 
electrice și sanitare;  
(15) urmărește modul în care este asigurată paza căminului;  
(16) urmărește încasarea taxei de cămin în colaborare cu Serviciul Social; 
(17) sesizează la Serviciul Social pagubele produse în cămin; în cazul în care autorul faptei 
nu este identificat, se consideră răspunzători toți studenții din camera respectivă sau care 
folosesc spațiile de uz comun; sesizarea pagubelor se face în scris de către administrator, în 
termen de 24 ore de la producerea acestora, cei vinovați vor achita contravaloarea acestora;  
(18) urmărește recuperarea integrală a pagubelor în termenul stabilit;  
(19) asigură materialele de curățenie și dezinfecție;  
(20) colaborează cu Biroul SSM și PSI privind respectarea normelor sanitare și de apărare 
împotriva incendiilor;   
(21) administratorul are obligația de a se afla în posesia unei dubluri a cheilor de la camerele 
căminului pentru a putea interveni operativ în cazul apariției unor defecțiuni sau în caz de 
incendiu; intervenția se face în prezența a cel puțin doi martori, cu întocmirea unui proces- 
verbal; administratorul răspunde de modul în care sunt utilizate cheile aflate în posesia sa. 

 

Art. 27 Relațiile de cooperare între organele administrative ale UTCB, organizațiile studențești și 
organele Poliției, se vor desfășura conform unui protocol încheiat și semnat între părți, în condițiile 
legislației în vigoare. 
 

Art. 28 Accesul studenților si al vizitatorilor în căminele UTCB se desfășoară astfel: 
(1) Accesul studenților de la UTCB în cămin se face între orele 08.00 - 23.59, iar între orele 
23.00 - 6.00 numai pe bază de card de acces pentru căminul în care locuiește;  
(2) Vizitatorii persoane străine de UTCB au acces în cămin numai însoțite de un locatar al 
căminului și se înscriu de către portar în "Caietul portarului", indicând camera și numele 
persoanei pe care o vizitează precum și orele de intrare și de ieșire. Între orele 23.59 - 08.00 
accesul vizitatorilor și rămânerea acestora în cămin sunt interzise. Responsabilitatea pentru 
comportamentul în cămin al vizitatorilor, revine persoanei pe care aceștia au vizitat-o si care 
si-a asumat vizita; 
(3) Un student cazat în campus are acces cu cardul în oricare din căminele universității în 
intervalele specificare la aliniatele (1) și (2). 

  



   6 

Drepturile și îndatoririle studenților 

Art. 29  Drepturile studenților cazați în căminele UTCB sunt: 
(1) să locuiască în camera repartizată;  
(2) să primească pe baza procesului verbal de predare inventarul, cazarmamentul și alte 
obiecte pe care să le folosească în scopul cărora le sunt destinate;  
(3) să folosească așa cum cred de cuviință timpul afectat studiului sau altor activități, cu 
acordul colegilor de cameră, dar fără a deranja alți studenți din cămin;  
(4) să primească vizite, în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament privind 
accesul altor persoane în cămin;  
(5) să apeleze la responsabilul de cămin pentru aplanarea sau rezolvarea amiabilă a unor 
neînțelegeri cu colegii de cămin;  
(6) să sesizeze Comitetul studențesc pentru cămine-cantină sau direct Serviciul Social al 
UTCB, despre orice neregulă sau abatere care afectează viața în cămin;  
(7) să sesizeze direct, inclusiv în scris, organele de poliție, în cazul în care constată abateri 
grave de la normele de comportament civilizat, care se petrec în spațiul universitar; 
(8) să obțină viza de flotant în baza contractului de închiriere; 
(9) să folosească spălătoriile pentru igienizarea lenjeriei primită în folosință. 

 

Art. 30 Îndatoririle studenților cazați în căminele UTCB sunt: 
(1) să prezinte corect, complet și în termenele stabilite de administrație datele individuale 
solicitate pentru cazarea în cămin; 
(2) să aibă o ținută și un comportament corespunzător, prin care să nu încalce legile țării și 
normele de comportare în societate; să mențină curățenia în cameră și în spațiile comune; 
(3) să locuiască numai în camera repartizată; orice schimbare se va face numai prin act 
adițional la contractul de închiriere; 
(4) să nu subînchirieze sau să nu ofere spre folosință unor persoane fizice sau juridice spațiul 
închiriat; 
(5) sa nu ofere spre folosință altor persoane cartela de acces în cămin; 
(6) să nu introducă animale în cămin; 
(7) să nu deterioreze bunurile de inventar și să nu aducă prejudicii materiale căminului; 
(8) să nu gătească în camerele de locuit sau în spațiile de folosință în comun ale căminelor 
altele decât cele destinate acestui scop;  
(9) să nu arunce în jurul căminelor ambalaje, resturi menajere, să nu degradeze spațiile verzi;  
(10) să nu introducă, să nu folosească sau să nu comercializeze în cămin băuturi alcoolice, 
droguri sau orice alte produse și substanțe interzise de lege;  
(11) să nu fumeze în cămin, fumatul este interzis în cămin (atât în camerele de locuit, cât și 
în spațiile comune), fiind permis numai în spațiile amenajate;  
(12) să nu folosească mijloace improvizate de încălzire sau oricare alte instalații electrice 
improvizate;  
(13) să răspundă material pentru lipsurile și deteriorările produse bunurilor din cameră și 
spațiilor comune ale căminului;  
(14) să achite taxa de cazare în condițiile specificate la articolul 23 alinatul (2), conform 
tarifului stabilit; 
(15) să utilizeze pentru anunțuri numai panoul special amenajat la intrarea în cămin; afișarea 
în alte locuri este strict interzisă; 
(16) să respecte prevederile prezentului Regulament precum și cele cuprinse în contractul de 
închiriere încheiat cu UTCB. 
(17) să asigure curățenia spațiului de locuit închiriat; răspunderea pentru nerespectarea 
acestei prevederi revine tuturor locatarilor unei camere; 
(18) să nu deschidă tablourile electrice, să nu facă modificări la instalațiile electrice și să nu 
folosească aparate deteriorate ori improvizate și aparate cu un consum mare de energie 
electrică; 
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(19) să nu utilizeze în cămin butelii, aparate de ardere și orice dispozitiv prin care să se 
încalce normele de securitate contra incendiilor; 
(20) să nu deterioreze, distrugă ori să împiedice funcționarea normală a ascensoarelor, să 
respecte normele de exploatare și să semnaleze orice defecțiune constatată; este interzisă 
intrarea sau ieșirea din cabină în fugă, bătutul în uși ori depășirea sarcinii maxime de 
transport; 
(21) să permită accesul în cameră, administratorului și  altor persoane delegate de 
conducerea UTCB, pentru constatarea sau verificarea modului de respectare a prevederilor 
prezentului regulament și ale contractului de închiriere. 
(22) în cazul în care nu mai dorește să locuiască în cămin să anunțe, în scris, administrația 
căminului, cu cel puțin 5 zile înaintea datei la care intenționează să îl părăsească. Taxa de 
cămin achitată în plus nu se restituie. 
(23) să semneze la primirea camerei Contractul de închiriere (Anexa1) și Procesul verbal de 
predare (Anexa 2), iar la eliberarea camerei Procesul verbal de primire (Anexa 5) prin care își 
asumă predarea camerei către administratorul căminului în aceleași stare în care a primit-o. 
(24) să predea o cheie a camerei, administratorului căminului, în cazul în care schimbă 
butucul. 

 

Art. 31 Persoanele cazate în cămin sunt obligate să respecte liniștea între orele 22:00-8:00 și 
13:00-14:00. În aceste intervale de timp se interzic activitățile care deranjează locatarii căminelor, 
respectiv prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect sau 
instrument muzical la intensitate mare în cămin sau în zona campusului. 
 

Art. 32 În cazul cazării în perioada stării de alertă, de necesitate sau urgență, când riscul de 
contaminare cu un virusul SARS-COV2 în căminele studențești aparținând UTCB este ridicat, se vor 
limita deplasările în cadrul căminului/căminelor și se va interzice accesul vizitatorilor externi. 
Pentru rezolvarea unor probleme administrative este permis accesul în zona parter-administrație, 
în intervalul orar 08.00-15.00 de luni până vineri. Este permis accesul vizitatorilor externi în cămilele 
UTCB doar în baza prezentării la intrarea în cămin a dovezii (în format fizic sau electronic) de 
vaccinare împotriva virusului SARS-COV2. 

Sancțiuni 

Art. 33 Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament se vor aplica, în funcție de 
gravitatea abaterilor, următoarele sancțiuni: 

(1) avertisment;  
(2) excluderea din cămin pentru 6 luni; 
(3) excluderea din cămin pentru un an calendaristic;  
(4) excluderea definitivă din căminele UTCB pe toată perioada studiilor, pentru abateri grave 
și repetate de la disciplina de cămin;  
(5) exmatricularea din facultate pentru abateri grave de la normele de conviețuire în colectiv; 
(6) interzicerea depunerii cererii de cazare pentru anul universitar următor. 

 

Art. 34 Termenul de aplicare a sancțiunilor este de 15 zile calendaristice de la constatarea 
abaterilor. 
 

Art. 35 Sancțiunile se aplică prin decizia conducerii UTCB și se aduc la cunoștința decanatelor. 
Pentru sancțiunile de la articolul 33 aliniatele (2),(3),(4) și (5), nu se restituie taxa de cămin. În cazul 
în care taxa de cămin nu a fost achitată pentru o anumită perioadă, anterioară datei excluderii, 
UTCB va acționa pe cale legală pentru recuperarea sumelor restante. 
 

Art. 36 Aplicabilitatea sancțiunilor: 
(1) Sancțiunea de la articolul 33 aliniatul (1) se aplică pentru abateri de la prevederile 
articolelor 30 cu alineatele (1),(2),(7),(8),(9),(15),(16),(17),(18),(19),(20),(21),(24) și 31. 
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Studenții depistați aruncând resturi menajere în jurul căminelor sau care nu mențin curățenia 
în spațiul de locuit închiriat, vor achita și o majorare lunară a tarifelor de cazare, după cum 
urmează:  

a. la prima abatere cu 200 lei; 

b. la a doua abatere cu 400 lei; 

c. la a treia abatere cu 600 lei. 
(2) Sancțiunile de la articolul 33 aliniatele (2) și (3) se aplică în funcție de gravitatea abaterii, 
pentru repetarea abaterilor de la alineatul precedent precum și pentru săvârșirea abaterilor 
de la articolul 30 aliniatele (3),(4),(5),(6),(10),(11),(12),(13) și (14); 
(3) Sancțiunea de la articolul 33 aliniatul (4), se aplică pentru abateri grave și abateri repetate 
de la disciplina de cămin;  
(4) Sancțiunea de la articolul 33 aliniatul (5), se poate aplică pentru abateri grave de la 
normele de conviețuire în colectiv, de la normele de comportare în societate precum și pentru 
grave prejudicii materiale și morale aduse UTCB; 
(5) Sancțiunea de la articolul 33 aliniatul (6) pentru abaterile de la prevederile articolului 30 
aliniatele (22) și (23)  

 

Art. 37 Propunerea sancțiunilor: 
(1) Sancțiunile de la articolul 33 alineatele (1),(2),(3) și (6) se propun de către Serviciul Social 
al UTCB și se aprobă de către Prorectorul responsabil cu activitățile studențești. 
(2) Sancțiunea de la articolul 33 aliniatul (4) se propune de către Serviciul Social al UTCB și 
se aprobă de Consiliul de Administrație;  
(3) Sancțiunea de la  articolul 33 aliniatul (5), se hotărăște de către Consiliul de Administrație, 
la propunerea Serviciul Social al UTCB.  

 

Art. 38 Evidența abaterilor se ține de către Serviciul Social al universității, precum și de 
secretariatele facultăților și se referă la întreaga perioadă în care studenții locuiesc în cămine. 
 

Art. 39 Contestațiile la sancțiunile de la articolul 33 aliniatele (1),(2),(3) și (6) vor fi analizate de 
Prorectorul responsabil cu activitățile studențești. Contestațiile la sancțiunile de la articolul 33 
alineatele (4) și (5) vor fi discutate în Consiliul de Administrație. Termenul de depunere a 
contestațiilor este de 15 zile de la data primirii deciziei de sancționare. 
 

Art. 40  
 
V1 - Încălcarea articolului 32 se sancționează în primă fază cu avertisment, iar pentru recidivă se 
sancționează cu pierderea dreptului de cazare în căminele UTCB pentru anul universitar în curs, 
făcându-se excepție de la articolului 33. 
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Capitolul II - Organizarea și funcționarea cantinei studențești 

Dispoziții generale 

Art. 41 Cantina este o unitate a instituției de învățământ superior în care se asigură condiții pentru 
prepararea și servirea mesei. Cantina funcționează pe întreaga perioadă a anului universitar, cu 
excepția vacanțelor. 
 

Art. 42 Conducerea universității stabilește modul în care se reglementează administrarea, 
întreținerea și funcționarea corespunzătoare a cantinei. 
 

Art. 43 În perioadele vacanțelor studențești, prevăzute în structura anului universitar, cantina se 
supune unor activități de reparații, întreținere, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, etc., care poate 
reclama întreruperea activității. 
 

Art. 44 Activitatea cantinei se analizează periodic (cel puțin odată pe semestru) în Consiliul de 
Administrație. 

Organizarea activității în cantină 

Art. 45 De serviciile cantinei beneficiază studenții români ai universității, studenți străini aflați la 
studiu în țara noastră, cadre didactice, doctoranzi români și străini, salariați ai universității, candidați 
la concursul de admitere, precum și alte persoane care au aprobarea Consiliului de Administrație, 
etc. 
 

Art. 46 Cantina oferă, zilnic, meniu contra cost în regim "a la carte". 
 

Art. 47 Accesul în cantină este permis numai studenților, cadrelor didactice, personalului care 
lucrează în UTCB și altor persoane care beneficiază de serviciile cantinei, conform articolul 45. 
 

Art. 48 În cantina studențească se pot organiza, cu aprobarea Consiliului de Administrație, 
activități comerciale sau prestări de servicii pentru studenți, fără a fi afectate spațiile de preparare 
și servire a mesei. În cazul în care spațiile stabilite pentru aceste activități nu sunt utilizate de către 
universitate, acestea vor fi închiriate cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 
 

Art. 49 Administratorul cantinei studențești are următoarele atribuții: 
(1) coordonează și răspunde de întreaga activitate a cantinei; 
(2) asigură integritatea bunurilor pe care le are în primire, ia măsuri de securitate, de apărare 
împotriva incendiilor și a sustragerilor; 
(3) repartizează personalul cantinei pe schimburi și locuri de muncă, îl îndrumă și îl 
controlează; 
(4) răspunde de modul în care personalul cantinei își îndeplinește obligațiile de serviciu; 
(5) predă în folosință personalului cantinei vesela, tacâmurile și alte obiecte de inventar pe 
bază de proces verbal, în raport cu numărul de mese servite și de cerințele funcționale 
corespunzătoare ale cantinei; 
(6) supraveghează permanent modul de folosire a bunurilor de inventar aflate în serviciu; în 
cazul producerii unor pagube, ia măsuri pentru stabilirea vinovaților și pentru recuperarea 
pagubelor materiale aduse cantinei, în condițiile precizate de conducerea universității; 
(7) face propuneri privind casarea bunurilor de inventar uzate și pentru completarea dotării 
cantinei; 
(8) asigură buna întreținere și funcționare a instalațiilor și utilajelor, precum și întreținerea și 
curățenia cantinei; 
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(9) supraveghează și răspunde de respectarea normelor igienico–sanitare si a normelor de 
securitate si sănătate in munca, în organizarea și funcționarea cantinei; 
(10) asigură efectuarea controlului medical periodic de către întregul personal al cantinei; 
(11) întocmește proiectele de meniuri săptămânale împreună cu bucătarul-șef, 
magazionerul, cofetarul, responsabilul cantinei din comitetul studențesc pentru cămine 
cantină și reprezentantul organelor sanitare; acestea se aprobă de către Serviciul social;  
(12) împreună cu bucătarul-șef și cofetarul, întocmește zilnic lista de alimente, 
desfășurătorul de alimente pe meniuri și supraveghează eliberarea lor din magazie; 
(13) calculează și afișează meniurile pentru cel puțin trei zile (prețurile și gramaj / porție); 
(14) ține evidența zilnică a utilizării alocației de hrană; 
(15) întocmește programul de aprovizionare curentă și pentru iarnă cu alimente, în raport cu 
necesarul cantinei și stocurile existente; 
(16) împreună cu magazionerul face comenzi și convoacă comisia de recepție, care 
funcționează pe lângă cantină, pentru recepționarea alimentelor; 
(17) ia măsuri de conservare și depozitare a alimentelor; 
(18) organizează și urmărește modul de preparare a hranei; 
(19) îndeplinește și alte sarcini primite din partea șefului ierarhic, legate de activitatea 
cantinei. 

Drepturile și îndatoririle studenților care iau masa la cantină 

Art. 50 Studenții care iau masa la cantină au următoarele drepturi: 
(1) să folosească bunurile puse la dispoziție în cadrul acesteia; 
(2) să facă propuneri cu privire la întocmirea meniurilor și a programului de funcționare a 
cantinei; 
(3) să se adreseze Comitetului studențesc pentru cămine cantină, Serviciului Social sau 
conducerii universității, în legătură cu orice nemulțumire personală sau de interes general 
referitoare la activitatea desfășurată în cantină. 

 

Art. 51 Studenții care iau masa la cantina studențească au următoarele îndatoriri: 
(1) să folosească cu grijă bunurile materiale din dotarea cantinei; 
(2) să aibă o ținută corespunzătoare și să se comporte civilizat în relațiile cu colegii și 
personalul cantinei; 
(3) să nu fumeze în incinta cantinei (atât în sala de mese, cât și în spațiile comune);  
(4) să respecte modul de organizare a serviciilor de către Serviciul Social. 

 

Art. 52 Persoanelor care iau masa la cantină le sunt interzise scoaterea din incinta cantinei a 
veselei și a tacâmurilor; intrarea în blocul alimentar, depozite și magazii; introducerea în cantină a 
animalelor; introducerea și consumul băuturilor alcoolice și a altor produse și substanțe interzise 
de lege. 
 

Art. 53 Personalul angajat, precum și studenții care produc pagube localului sau bunurilor din 
cantină sau scot din incinta cantinei veselă și tacâmuri, răspund material pentru aceasta, 
procedând la evaluarea și recuperarea de la cei vinovați a pagubelor. În cazul în care autorul nu este 
identificat, răspund material angajații cantinei. 

Sancțiuni 

Art. 54 Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul Regulament se vor aplica sancțiuni în 
funcție de gravitatea abaterilor; dacă abaterea constă și din deteriorarea localului sau distrugerea 
unor bunuri din cantină, contravaloarea pagubelor produse se va recupera de la cei vinovați. 
 

Art. 55 Sancțiunile care pot fi aplicate sunt: 
(1) avertisment; 
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(2) interzicerea accesului în cantina studențească;  
(3) exmatricularea din facultate pentru abateri grave de la normele de conviețuire în colectiv. 

 

Art. 56 Termenul de aplicare a sancțiunilor este de 15 zile calendaristice de la constatarea 
abaterilor. 
 

Art. 57 Sancțiunile se aplică prin decizia conducerii universității si se comunică studentului în 
termenul prevăzut la articolul 56: 

(1) Sancțiunile de la articolul 55 aliniatele (1) și (2) se pot propune de către Serviciul Social al 
UTCB; 
(2) Sancțiunile de la  articolul 55 aliniatul (3) se aplică pentru abateri grave cum sunt: 
deteriorarea localului sau distrugerea bunurilor din inventarul cantinei, scoaterea din cantină 
a veselei sau tacâmurilor etc.; aplicarea sancțiunii este însoțită de recuperarea pagubelor. 
Aceasta sancțiune se propune de către Serviciul Social al UTCB și se aprobă de Consiliul de 
Administrație, după o analiză detaliată a faptelor comise de studentul sau studenții vinovați. 
Studentul sau studenții care au săvârșit abaterea vor fi invitați să participe la ședința 
Consiliului de Administrație, în care se discută măsura de sancționare propusă. Hotărârea de 
sancționare se ia în prezența studentului sau studenților sancționați. 

 

Art. 58 Contestațiile la sancțiunile de la  articolul 55 aliniatele (1) și (2) se soluționează de 
Prorectorul responsabil cu activitățile studențești. Contestațiile la sancțiunile de la articolul 55 
aliniatul (3) vor fi discutate și soluționate în Consiliul de Administrație, a cărui hotărâre rămâne 
definitivă. 
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Capitolul III - Comitetul studențesc pentru cămine - cantină 

Art. 59 Comitetul studențesc pentru cămine - cantină are în componența sa numai studenți ai 
universității, cazați în cămine.  
 

Art. 60 Comitetul studențesc pentru cămine - cantină are în componență responsabilii din fiecare 
cămin și un reprezentant al asociației studențești care este și responsabilul cantinei. 
 

Art. 61 Alegerea studenților în aceste funcții se face anual, în luna octombrie, din rândul studenților 
care îndeplinesc condițiile de performanță profesională, cel puțin declarat promovat, conduită 
morală și să nu aibă sancțiuni. Alegerea se face prin vot secret de către studenții locatari ai fiecărui 
cămin în parte. Metodologia de alegere se stabilește de către asociația studențească 
reprezentativă în UTCB în colaborare cu Serviciul Social și Prorectorul responsabil cu activitățile 
studențești. 
 

Art. 62 Alegerile se vor organiza de către asociația reprezentativă la nivelul universității, cu sprijinul 
administrației căminelor. Lista celor aleși (câte un reprezentant din fiecare cămin) și o copie a 
procesului verbal al ședinței de alegeri se prezintă Rectoratului și Consiliului de Administrație al 
UTCB. 
 

Art. 63 Atribuțiile comitetului studențesc pentru cămine-cantină sunt următoarele:  
(1) asigură popularizarea, cunoașterea și contribuie la respectarea de către studenți a 
prezentului regulament și a altor acte normative care reglementează viața universitară;  
(2) promovează ordinea și disciplina în cămine și cantină; 
(3) participă, în calitate de observatori, la repartizarea studenților în cămine și camere pe 
baza cererilor de cazare;  
(4) contribuie la îndeplinirea, împreună cu administratorul căminului sau al cantinei, a 
sarcinilor stabilite de UTCB. 
(5) propune, împreună cu administratorul, principalele reparații și amenajări la clădiri și 
instalații, repararea mobilierului și cazarmamentului;  
(6) propune sancțiunile prevăzute în prezentul regulament, și aduce la cunoștința studenților 
hotărârile de sancționare;  
(7) sesizează Serviciul Social despre neîndeplinirea obligațiilor de serviciu de către anumiți 
salariați cu atribuții în administrarea și funcționarea căminelor și cantinei; 
(8) verifică calitatea alimentelor servite;  
(9) verifică modalitatea și programul de servire a meselor la cantină;  
(10) verifică meniurile și calculația costurilor și a prețurilor alimentelor;  
(11) analizează și propune soluții sau măsuri cu privire la eventualele reclamații și sugestii 
ale studenților și alte aspecte ce țin de buna funcționare a căminelor și cantinei. 

 

Art. 64 Responsabilii de cămine, membri ai Comitetul studențesc pentru cămine – cantină, 
beneficiază de cazare gratuită pe perioada mandatului. Dacă studentului responsabil de cămin se 
află la învățământul cu frecvență, cu taxă de studii acesta va plăti doar tariful de cazare echivalent 
cu subvenția primită de studenții de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii. 
 

Art. 65 Neîndeplinirea atribuțiilor specificate la articolul 63 timp de o lună de zile, de către un 
student ales responsabil de cămin, duce la pierderea statului și se vor organiza alegeri anticipate. 
Sesizarea neîndeplinirii atribuțiilor unui responsabil de cămin se va face de către administratorul 
căminului către Serviciul Social și mai departe către între Comitetul studențesc de cămine cantină.  
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Capitolul IV - Serviciul Social 

Art. 66  Serviciul Social este condus de un șef de serviciu subordonat direct prorectorului care 

coordonează procesele de IT, comunicare, imagine și activitățile studențești și are legătură 

secundară cu Direcția General Administrativă, având atribuțiile și responsabilitățile următoare: 

(1) întocmirea planurilor de pază pentru obiectivele Universității ce alcătuiesc spațiile cazare 

și cantina studențească, prezentarea acestora către conducerea UTCB spre aprobare, 

respectiv înaintarea către companiile de pază după avizarea de către Inspectoratul General 

al Poliției Române; 

(2) coordonarea activității agenților de pază; 

(3) coordonarea și îndrumarea personalului din cadrul serviciului precum și verificarea și 

controlul activității din cadrul căminelor și cantinei studențești; 

(4) elaborarea documentației privind stabilirea tarifelor de cazare și a regiei de cantină și 

prezentarea spre avizare prorectorului de resort și spre avizare și aprobare Consiliului de 

Administrație și Senatului Universitar; 

(5) responsabilitatea desfășurării în mod eficient a activității Serviciului Social în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

(6) asigurarea, prin personalul aferent din cadrul Direcției General Administrativă, a bunei 

desfășurări a activităților de reparații și întreținere la spațiile de cazare și cantina 

studențească; 

(7) asigurarea funcționării centralelor termice care alimentează cu energie termică și apă 

caldă căminele și cantina studențești; 

(8) asigurarea utilităților necesare funcționării normale (energie electrica, energie termică, 

apă, gaz metan, telefonie, internet, etc.); 

(9) evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale personalului/salariaților din 

subordine/serviciu; 

(10) elaborarea “fișelor de post” pentru salariații din subordine; 

(11) propune recompense și sancțiuni pentru salariații din subordine; 

(12) propune scoaterea la concurs a posturilor disponibile în cadrul Serviciului social și 

participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestora; 

(13) verificarea și semnarea pontajelor lunare din cadrul Serviciului Social și transmiterea 

spre aprobare prorectorului de resort; 

(14) propuneri de modificare și revizuire ale prezentului regulamentului și transmiterea spre 

aprobare prorectorului de resort; 

(15) verificarea și încărcarea în platforma națională de colectare a datelor statistice pentru 

învățământul superior (ANS) a informațiilor privind căminele și bursele, la începutul anului 

calendaristic și universitar. 

(16) verificarea și transmiterea diverselor situații statistice privind căminele și cantina 

studențească UTCB către alte instituții; 

(17) stabilește modul de arhivare, păstrare și responsabilitățile privind arhivarea 

documentelor în cadrul Serviciului social 

(18) păstrarea și transmiterea către Arhiva UTCB a documentelor create și deținute; 

(19) participarea ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor 

de achiziție în vederea atribuirii diverselor comenzi/contracte de achiziție publică pentru 

cămine-cantină; 

(20) înregistrarea și întocmirea lunară a notelor cu consumurile de energie electrică, apă, 

gaze naturale și încălzire pentru cămine și cantina și transmiterea la Serviciul Achiziții Publice 

și Urmărire Contracte în vederea efectuării plăților către furnizori; 

(21) repartizează și alte sarcini profesionale salariaților din Serviciu social. 
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Art. 67 Responsabilități ale Serviciului Social în ceea ce privește activitatea de cazare a studenților 

în căminele UTCB: 

(1) efectuarea în condiții optime și în timp util a cazării studenților în cămine; 

(2) stabilirea numărului de locuri de cazare disponibile în cămine și modul de repartizare a 

acestora etc.; 

(3) asigurarea logisticii necesare pentru repartizarea studenților în căminele UTCB, precum 

și evidența, urmărirea și încasarea taxei de cămin pe tot parcursul anului universitar; 

(4) înregistrarea cererilor de cazare ale studenților în termenele stabilite și întocmirea listelor 

cu solicitările de cazare pe facultăți; 

(5) transmiterea listelor cu studenții care au depus cerere de cazare către secretariatele 

facultăților în vederea certificării situației școlare a studenților; 

(6) repartizarea studenților în cămine și camere, în funcție de locurile de cazare disponibile și 

opțiunile studenților, cu respectarea criteriilor de cazare prevăzute în prezentul regulament și 

a normelor sanitare în vigoare; 

(7) asigurarea corectitudinii datelor prelucrate, furnizarea în timp util a acestora cu 

respectarea criteriilor de cazare; 

(8) transmiterea organigramelor cu distribuirea locurilor de cazare disponibile către 

administratorii căminelor studențești; 

(9) cazarea temporară a unor cadre didactice sau alte persoane de la instituțiile de 

învățământ superior din provincie sau din străinătate care vizitează UTCB în cadrul unor 

acțiuni de colaborare sau parteneriate; 

(10) tipărirea, înregistrarea și operarea Contractelor de Închiriere încheiate cu studenții și alte 

categorii de persoane cazate în căminele UTCB; 

(11) înregistrarea, operarea și evidența modificărilor intervenite la Contractele de închiriere 

(mutări, rezilieri, prelungire termen); 

(12) evidența studenților și a altor categorii de persoane cazate în căminele UTCB; 

(13) înregistrarea și evidența taxelor de cămin încasate și datorate; 

(14) propuneri de sancționare ale studenților pentru abateri de la Regulament; 

(15) evidența abaterilor de la Regulament pentru întreaga perioadă în care studenții locuiesc 

în cămine; 

(16) anunțurile pentru căminele în care sunt cazați studenți internaționali anunțurile se 

publică în română, engleză și franceză. 

 

Art. 68 Responsabilități ale Serviciului Social în ceea ce privește activitatea Cantinei Studențești: 

(1) asigurarea hranei zilnice pentru studenții și salariații UTCB care doresc să servească 

masa la cantină, pe tot parcursul anului universitar; 

(2) stabilirea împreună cu administratorul cantinei a necesarului anual de alimente și 

transmiterea acestuia, după aprobarea de către prorectorul de resort, către Serviciul Achiziții 

Publice, Direcția Achiziții și Urmărire Contracte; 

(3) verificarea și aprobarea meniurilor întocmite de către administratorul cantinei, bucătarul 

șef și comitetului studențesc de cămine cantină; 

(4) verificarea și avizarea listelor zilnice de alimente; 

(5) verificarea modului de calcul al prețurilor preparatelor. 

 

Art. 69 Responsabilități ale Serviciului Social în ceea ce privește activitatea administrativă: 

(1) coordonarea și îndrumarea  administratorilor căminelor și cantinei studențești; 

(2) urmărirea bunei desfășurări a serviciului de pază și a curățeniei spațiilor de cazare și 

alimentație, a aleilor și drumurilor de acces din campusul universitar; 

(3) controlul și urmărirea periodică a stării căminelor și cantinei și luarea de măsuri de 

remediere a eventualelor defecțiuni prin compartimentele specializate din Universitate; 
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(4) obținerea avizării și reavizării autorizațiilor sanitare de funcționare pentru căminele și 

cantina UTCB 

(5) întocmirea referatelor de necesitate pentru cămine și cantină. 

 

Art. 70 Responsabilități ale Serviciului Social în ceea ce privește de acordare a burselor și 

decontării abonamentelor de transport public ale studenților în București: 

(1) colectarea dosarelor de burse sociale conform Regulamentului privind acordarea 

burselor și altor forme de protecție socială pentru studenții; 

(2) participarea la stabilirea bugetului lunar de burse; 

(3) evidența studenților bursieri pe baza listelor de atribuire a burselor; 

(4) înregistrarea conturilor bancare ale studenților UTCB, în vederea virării burselor și 

decontării abonamentelor de transport în București; 

(5) elaborarea lunară a ștatelor de plată a burselor, conform structurii anului universitar, pe 

baza listelor cu studenții bursieri întocmite de către secretariatele facultăților și 

departamentelor, pe ani de studii și categorii de burse; 

(6) întocmirea și înaintarea ritmică a documentelor de plată către Direcția Economică pentru 

asigurarea plății burselor și a decontării abonamentelor de transport public în București; 

(7) întocmirea și transmiterea către instituțiile bancare a borderourilor de plată pentru virarea 

burselor studențești și a decontării abonamentelor de transport public  în București; 

(8) întocmirea documentelor legale în vederea acordării prin virament bancar a burselor 

pentru studenți, decontării abonamentelor de transport public în București;  

(9) înregistrarea și verificarea lunară a documentelor primite de la secretariatele facultăților 

pentru decontarea abonamentelor de transport public în București ale studenților; 

(10) întocmirea și înaintarea documentelor de plată către Direcția Economică pentru 

asigurarea plății unor premii studențești, burse CEEPUS, burse pentru lectori străini, etc 
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Anexe 

 

Anexa 1 - Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești 
 

Contract de închiriere nr.________/__________ 
 

Universitatea Tehnică de Construcții București, cu sediul în B-dul Lacul Tei nr.122-124, sector 2, titulară a 

dreptului de proprietate a căminelor studențești cu destinația de locuință, în calitate de locator, reprezentată 

prin _______________________________________ împuternicit cu delegația nr. __________ din _________________ și 
 

Nume chiriaș [numele și prenumele] 

Părinți [mama] [tata] 

Domiciliu [localitatea] [județul] 

[strada] [bloc] [scara] [apartament] 

CI/Pașaport [seria] [numărul] [CNP] 

Contact [e-mail] [telefon] 

în calitate de locatar (chiriaș), a intervenit prezentul contract de închiriere. 
 

Art. 1 Obiectul contractului îl constituie darea în folosință, începând cu anul universitar 2020/2021 a unei 
suprafețe locative (loc) cu destinația de locuință în căminul __ camera ___ situat în ________________, a spațiilor 
comune  și a instalațiilor aferente, precum și a inventarului prevăzut în procesele verbale de predare și primire. 

 

Art. 2 Termenul de închiriere este de la data ___________________ până la data de ___________________, în 
condițiile specificate de “Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești” 
aprobat de Senatul UTCB și poate fi prelungit prin acordul părților, prin act adițional. Nu se aprobă rezilierea 
contractului în ultima lună. 
 

Art. 3 Tariful de cazare și plata chiriei sunt reglementate prin hotărârile Senatului UTCB. La cazare se achită 
jumătate din tariful de cazare pe cameră nesubvenționat, la nivelul tarifelor aprobate de Senatului UTCB, 
urmând ca în lunile următoarele să se regularizeze tariful în funcție de surplusul plătit la început, dacă acesta 
există.  

 

Art. 4 În calitate de locator UTCB prin Serviciul Social, administratorii de cămin și Direcția General 
Administrativă are următoarele obligații: 
a. să predea camera cu dotările aferente specificate în obiectul contractului, în stare corespunzătoare 
folosinței pentru destinația de locuință, pe bază de proces verbal de predare; 
b. să asigure execuția lucrărilor de întreținere și reparații necesare pentru utilizarea spațiilor de folosință 
comună ale căminului; 
c. să asigure permanent efectuarea curățeniei în spațiile de folosință comună ale căminului (holuri , oficii, săli 
de lectură, scări, grupuri sanitare comune, ghene de gunoi) și în spațiile exterioare, aferente căminului;  
d. să interzică orice modificare a spațiului oferit, inclusiv a instalațiilor aferente, subînchirierea spațiului sau 
folosirea lui în alte scopuri; 
e. să verifice lunar modul în care locatarul (chiriașul) folosește și întreține suprafața locativă închiriată, 
inventarul dat spre folosință și spațiile comune ale căminului și să sesizeze în termen de 24 de ore 
deficiențele; 
f. să recupereze, după data constatării, lipsurile și deteriorările produse bunurilor din cameră și spațiile de 
folosință comună ale căminului, prin încasarea contravalorii lor și să ia măsurile administrative prevăzute în 
prezentul regulament;  
g. să asigure paza la intrarea în cămin, respectarea normelor igienico-sanitare și a normelor de pază contra 
incendiilor; 
h. să asigure spălătorii pentru igienizarea lenjeriei dată în folosință chiriașilor; 
i. la expirarea contractului de închiriere să preia camera cu bunurile predate, pe bază de proces verbal de 
primire. 
 

Art. 5 Îndatoririle locatarilor cazați în căminele UTCB sunt: 
a. să prezinte corect, complet și în termenele stabilite de administrație datele individuale solicitate pentru 
cazarea în cămin; 
b. să aibă o ținută și un comportament corespunzător, prin care să nu încalce legile țării și normele de 
comportare în societate; să mențină curățenia în cameră și în spațiile comune; 
c. să locuiască numai în camera repartizată; orice schimbare se va face numai prin act adițional la contractul 
de închiriere; 
d. să nu subînchirieze sau să nu ofere spre folosință unor persoane fizice sau juridice spațiul închiriat; 
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e. sa nu ofere spre folosință altor persoane cartela de acces în cămin; 
f. să nu introducă animale în cămin; 
g. să nu deterioreze bunurile de inventar și să nu aducă prejudicii materiale căminului; 
h. să nu gătească în camerele de locuit sau în spațiile de folosință în comun ale căminelor altele decât cele  
destinate acestui scop;  
i. să nu arunce în jurul căminelor ambalaje, resturi menajere, să nu degradeze spațiile verzi;  
j. să nu introducă, să nu folosească sau să nu comercializeze în cămin băuturi alcoolice, droguri sau orice 
alte produse și substanțe interzise de lege;  
k. să nu fumeze în cămin, fumatul este interzis în cămin (atât în camerele de locuit, cât și în spațiile comune), 
fiind permis numai în spațiile amenajate;  
l. să nu folosească mijloace improvizate de încălzire sau oricare alte instalații electrice improvizate;  
m. să răspundă material pentru lipsurile și deteriorările produse bunurilor din cameră și spațiilor comune ale 
căminului;  
n. să achite taxa de cazare; 
o. să utilizeze pentru anunțuri numai panoul special amenajat la intrarea în cămin; afișarea în alte locuri este 
strict interzisă; 
p. să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești 
din Universitatea Tehnică De Construcții București precum și cele cuprinse în prezentul contract. 
q. să asigure curățenia spațiului de locuit închiriat; răspunderea pentru nerespectarea acestei prevederi 
revine tuturor locatarilor unei camere; 
r. să nu deschidă tablourile electrice, să nu facă modificări la instalațiile electrice și să nu folosească aparate 
deteriorate ori improvizate și aparate cu un consum mare de energie electrică; 
s. să nu utilizeze în cămin butelii, aparate de ardere și orice dispozitiv prin care să se încalce normele de 
securitate contra incendiilor; 
t. să nu deterioreze, distrugă ori să împiedice funcționarea normală a ascensoarelor, să respecte normele de 
exploatare și să semnaleze orice defecțiune constatată; este interzisă intrarea sau ieșirea din cabină în fugă, 
bătutul în uși ori depășirea sarcinii maxime de transport; 
u. să permită accesul în cameră, administratorului și  altor persoane delegate de conducerea UTCB, pentru 
constatarea sau verificarea modului de respectare a prevederilor prezentului regulament și ale contractului 
de închiriere. 
v. în cazul în care nu mai dorește să locuiască în cămin să anunțe, în scris, administrația căminului, cu cel 
puțin 5 zile înaintea datei la care intenționează să îl părăsească. Taxa de cămin achitată în plus nu se restituie. 
w. să semneze la primirea camerei prezentul contract și procesul verbal de predare, iar la eliberarea camerei 
procesul verbal de primire prin care își asumă predarea camerei către administratorul căminului în aceleași 
stare în care a primit-o. 
x. să predea o cheie a camerei, administratorului căminului, în cazul în care schimbă butucul. 
y. Persoanele cazate în cămin sunt obligate să respecte liniștea între orele 22:00-8:00 și 13:00-14:00. În 
aceste intervale de timp se interzic activitățile care deranjează locatarii căminelor, respectiv prin producerea 
de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare în 
cămin sau în zona campusului. 
z. În cazul cazării în perioada stării de alertă, de necesitate sau urgență, când riscul de contaminare cu un 
virus în căminele studențești aparținând UTCB este ridicat, se vor limita deplasările în cadrul 
căminului/căminelor și se va interzice accesul vizitatorilor. Pentru rezolvarea unor probleme administrative 
este permis accesul în zona parter-administrație, în intervalul 8.00-15.00 de luni până vineri. 
 

Art. 6 Sancțiunile pentru obligațiile locatarilor (student, angajat sau invitat) sunt specificate în Regulamentul 
privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești. În același regulamente sunt specificate 
și sancțiunile pentru locatarii care încalcă obligațiile. 
 

Art. 7 Executarea necorespunzătoare sau neexecutarea culpabilă a obligațiilor locatarului, prevăzute în 
prezentul contract, dă dreptul locatorului la rezilierea unilaterală a contractului, cu un preaviz de 15 zile 
calendaristice. 
 

Art. 8 Orice alte nerespectări ale obligațiilor contractuale se reglementează pe cale juridică, în baza legislației 
în vigoare. 
 

Art. 9 Locatarul este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii 
și derulării acestui contract de închiriere în Căminele Universității Tehnice de Construcții București. De 
asemenea Locatarul a fost informat și a luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de Construcții București 
colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice admise la studii în cadrul 
Universității, ale persoanelor fizice care se cazează în Căminele Universității și asigură drepturile persoanelor 
vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu modificările si completările ulterioare din 
legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru studenți este 
afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate referitoare la 
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prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite și pe site-ul: https://utcb.ro. 
Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, poate fi 
contactat folosind datele de contact de pe site-ul: https://utcb.ro. 
 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

Încheiat astăzi :______________ 
 

Locator 

(reprezentat prin administrator cămin) 

 Locatar 

(student, angajat sau invitat) 

https://utcb.ro/
https://utcb.ro/
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Anexa 2 - Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești 

Proces verbal de predare din data de.............anexă la contractul de închiriere 
 nr. ........./..................... 

 
Încheiat astăzi                                       , între Universitatea Tehnică de Construcții București reprezentată 
de administratorul căminului nr...... , în calitate de locator și  

Nume locatar [numele și prenumele] 

CI/Pașaport [seria] [numărul] [CNP] 

Locatar în [căminul] [camera] 

 
1. Au fost predate următoarele bunuri: 

Nr.crt. Denumirea bunurilor Nr. buc. Observații 

1 Pernă     
2 Pătură     
3 Cearșafuri     

4 Față pernă     
5 Covor     
6 Mochetă     
7 Perdea     
8 Draperie      
9      

10      
11      
12      
13      
14      

15      
16       
17       
18       
19       
20       

 
Starea camerei și a părților comune 
 
 
Starea curățeniei la data preluării camerei 
 
 
Alte mențiuni 
 
 

 
Am predat, 

Locator, 

(reprezentat prin administrator cămin) 

 Am primit, 

Locatar, 

(student, angajat sau invitat) 
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Anexa 3 - Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești 
 

Act adițional nr. ______ la contractul de închiriere nr.________/__________ 

 
Universitatea Tehnică de Construcții București, cu sediul în B-dul Lacul Tei nr.122-124, sector 2, titulară a 

dreptului de proprietate a căminelor studențești cu destinația de locuință, în calitate de locator, reprezentată 

prin _______________________________________ împuternicit cu delegația nr. __________ din _________________ și  
 

Nume chiriaș [numele și prenumele] 

Părinți [mama] [tata] 

Domiciliu [localitatea] [județul] 

[strada] [bloc] [scara] [apartament] 

CI/Pașaport [seria] [numărul] [CNP] 

Contact [e-mail] [telefon] 

în calitate de locatar (chiriaș), a intervenit prezentul contract de închiriere. 

 

La contractul de închiriere nr __________ /_______________________ a intervenit următoarea modificare:  

Art. 1 Obiectul contractului îl constituie darea în folosință, începând cu anul universitar 2020/2021 a unei 
suprafețe locative (loc) cu destinația de locuință în căminul __ camera____ situat în ___________, a spațiilor 
comune  și a instalațiilor aferente, precum și a inventarului prevăzut în procesele verbale de predare. 

 
 
Prezentul act adițional face parte integrantă din contract, pe care îl completează și îl modifică în mod 
corespunzător, iar prevederile contractului la care nu se face referire, rămân neschimbate. 
 
 
Actul adițional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Locator 

(reprezentat prin administrator cămin) 

 Locatar 

(student, angajat sau invitat) 
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Anexa 4 - Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești 
 

Act adițional nr. ______ la contractul de închiriere nr.________/__________ 

 
Universitatea Tehnică de Construcții București, cu sediul în B-dul Lacul Tei nr.122-124, sector 2, titulară a 

dreptului de proprietate a căminelor studențești cu destinația de locuință, în calitate de locator, reprezentată 

prin _______________________________________ împuternicit cu delegația nr. __________ din _________________ și  
 

Nume chiriaș [numele și prenumele] 

Părinți [mama] [tata] 

Domiciliu [localitatea] [județul] 

[strada] [bloc] [scara] [apartament] 

CI/Pașaport [seria] [numărul] [CNP] 

Contact [e-mail] [telefon] 

în calitate de locatar (chiriaș), a intervenit prezentul contract de închiriere. 

 

La contractul de închiriere nr __________ /_______________________ a intervenit următoarea modificare:  

Art.1 Termenul de închiriere este de la data ___________________ până la data de ___________________, în 

condițiile specificate de “Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești” 

aprobat de Senatul UTCB și poate fi prelungit prin acordul părților, prin act adițional. Nu se aprobă rezilierea 

contractului în ultima lună. 

 
Prezentul act adițional face parte integrantă din contract, pe care îl completează și îl modifică în mod 
corespunzător, iar prevederile contractului la care nu se face referire, rămân neschimbate. 
 
Actul adițional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Locator 

(reprezentat prin administrator cămin) 

 Locatar 

(student, angajat sau invitat) 
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Anexa 5 - Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești 

Proces verbal de primire din data de.............anexă la contractul de închiriere 
nr. ........./..................... 

 
Încheiat astăzi                                       , între Universitatea Tehnică de Construcții București reprezentată 
de administratorul căminului nr...... , în calitate de locator și  

Nume locatar [numele și prenumele] 

CI/Pașaport [seria] [numărul] [CNP] 

Locatar în [căminul] [camera] 

 
1. Au fost primite următoarele bunuri: 

Nr.crt. Denumirea bunurilor Nr. buc. Observații 

1 Pernă     
2 Pătură     
3 Cearșafuri     

4 Față pernă     
5 Covor     
6 Mochetă     
7 Perdea     
8 Draperie      
9      

10      
11      
12      
13      
14      

15      
16       
17       
18       
19       
20       

 
Starea camerei și a părților comune 
 
 
Starea curățeniei la data predării camerei 
 
 
Alte mențiuni 
 
 

 

Am primit, 

Locator, 

(reprezentat prin administrator cămin) 

  

Am predat, 

Locatar, 

(student, angajat sau invitat) 
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Anexa 6 - Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești 

Cerere reziliere a contractului de închiriere nr. ........./..................... 
 
 

Subsemnatul 

Nume locatar [numele și prenumele] 

CI/Pașaport [seria] [numărul] [CNP] 

Locatar în [căminul] [camera] 

 

vă rog să îmi aprobați rezilierea contractului de închiriere începând din data de ................................. 

 

 
Motivele cererii mele sunt următoarele 
 
 
 

 
 
În acest sens respect “Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei 

studențești” privind obligația de a completa prezenta cerere cu minim 5 zile înainte de data din care 

doresc rezilierea contractului și ulterior semnarea procesului verbal de primire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locator, 

(reprezentat prin administrator cămin) 

 Locatar, 

(student, angajat sau invitat) 
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Procesul de cazare și locuire în căminele UTCB 

 

 

 

  
Completare online cerere cazare (începând din luna iulie până după admiterea la 
licență și master din luna septembrie) 

Repartizare studenți pe cămine conform criteriilor de cazare preferențială din 
prezentul regulament (acest proces începe după finalizarea etapei de completare 
a cererilor de cazare de la punctul 1) 

Studentul verifică listele de cazare pe site-ul https://utcb.ro, merge la căminul 
unde a fost repartizat și i se predă camera în baza semnării Anexei 1 – Contract 
de închiriere, Anexei 2 – Proces verbal de predare și prezentării dovezii de plată 
anticipate a căminului conform regulamentului (jumătate din tariful pe cameră 
nesubvenționat) 

Preluarea camerei repartizată prin semnarea anexelor și prezentarea dovezii de 
plată, iar procesul verbal de predare se completează cu informațiile de la cămin 
și se semnează în prezenta administratorului de cămin. 

Dacă se dorește schimbarea camerei, acest lucru este posibil doar după două 
săptămâni de la începerea anului universitar prin trimiterea unui email la 
Serviciul Social cu această cerere.  În funcție de disponibilitate Serviciul Social 
anunță studentul de opțiuni și dacă acesta este de acord cu mutarea se anunță 
administratorul și se completează Anexa 3 – Act adițional. 

Dacă se dorește renunțarea la locul de cămin repartizat se respectă prevederile 
aferente din prezentul regulament, trimite un email la Serviciul Social cu o cerere 
în acest sens, iar ca răspuns se primesc completate Anexa 6 – Contract de 
reziliere și Anexa 5 – Proces verbal de primire la Serviciul social iar cu aceste 
documente semnate se merge cu acestea la administrator. 

Dacă există o problemă în camerele de cămin, locatarul specifică în registrul de 
sesizări (dacă administratorul nu este prezent) care se găsește la poarta 
căminului și în funcție de gravitate se remediază în cel mai scurt timp 

În perioada de vacanță (iulie – august) studenții pot cere cazare pe perioada 
verii, tariful este nesubvenționat, iar din cauza renovărilor unele cămine se închid 
astfel că unii studenți pot fi relocați în funcție de disponibilități. Relocare pe 
perioada verii nu creează niciun avantaj pentru cazarea din următorul an. Pentru 
prelungirea termenului contractului de închiriere pentru perioada de vară, 
studentul trebuie să completeze Anexa 4 – Act adițional. 
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Completare 
online cerere 
cazare  

iulie - septembrie 

Repartizare studenți 
pe cămine conform 
criteriilor de cazare 
preferențială  

septembrie - octombrie 

Semnare 
contract de 
închiriere 

1 

2 

3 

Preluare cameră și 
semnare Proces verbal 
de predare în prezența 
administratorului  

Dovada de plată 
sau de scutire a 
taxei de cazare 

4 

5 

Locuire în 
căminele 
UTCB 

Pentru mutare 
se semnează 
un act adițional 

Problemele în camerele 
de cămin, se specifică 
în registrul de sesizări  

Pentru renunțare la 
camera de cămin se 
anunță administratorul 
și se semnează un 
contract de reziliere 

Pentru prelungirea contractului 
de închiriere pentru perioada 
vacanței de vară, se anunță 
administratorul și se semnează 
un act adițional 

La finalul contractului de închiriere, camera se predă la 
administrator în baza unui proces verbal de primire, în 
care se verifică starea camerei și cazarmamentul predat. 
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