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Colegiului

Regulamentul
privind funcfionarea clminului pentru elevi
al IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

1. Dispozifii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat in temeiul Regulamentului-cadru

privind funclionarea cdminelor din subordonarea instituliilor de invSldmint de stat,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului Republicii Moldova nr. 74 din25 ianuarie 2007
(Monitorul Oficial al Republicii Mold ova, 2007 , nr.l4-I7 , art.89 .

2. Cdminul este unitate in administrarea gi folosinld a Colegiului (institulie de
invdldmint de stat), in care se asigurd condilii de trai gi studiu pentru elevi, cu
domiciliu stabil in afara oraqului Soroca.

3. in limita locurilor disponibile, personalul didactic titular, incadrat in
Colegiu, in cazul lipsei unui loc permanent de trai in oragul Soroca, poate beneficia
de un loc (camerd) in cdminul pentru elevi.

4. Elevii familiqti pot beneficia de spalii de locuit, in limita locurilor
disponibile in ciminul Colegiului.

5. La cazarea locatarilor se vor respecta in mod obligatoriu normele sanitare
(minimum 6 m2 pentru o persoand).

6. Spaliile de locuit in cdminul Colegiului (camerele) se doteazd conform
urmdtoarelor norme minime:

a) 1 pat cu saltea/persoand;
b) 1 compartimenVdulap/odaie;
c) 1 masS/odaie;
d) 1 scaun/persoand;
e) 1 noptierd persoanS;
f) polip de cdr\rlpersoand.
7. In scopul asigurdrii condiliilor de trai, studii gi agrement, in cdminul

Colegiului se amenajeazd,urmdtoarele spalii auxiliare deuz comun:
a) bucdtSrie;
b) sala de lecturS/bibliotecd;
c) sal6 de calculatoare;
d) baie, spdlStorie;
e) sald pentru activitdli de agrement;
fl telefon.
Institulia de inv6!6mint este obligatd sd doteze spaliile auxiliare de uz comun

cu un minimum de inventar qi utilaj necesar, conform normelor in vigoare.



8' Blocul cdminului, utilajul gi inventarul pus Ia dispozilia locatarilor
constituie patrimoniul statului.

9. Se interziee utiLizarea spaliilor de locuit din cdmin pentru activitilti
comerciaie sau orice alte activitdli in afara procesului de invdldmint. Se permite
darea in localiune a spaliilor auxiliare cu destinalie nelo cativd,, neutilizate in
procesul de funclionare a cdminului.

lI. Cazarea in ciminul Colegiului
10. in scopul distribuirii spaliului locativ in cdmin se creazd, o Comisie de

aazare in care, elevii vor fi reprezentali ?n proporfie de 50 la sutd din membrii
comisiei.

1 1. Comisia de aazare se constituie din:
preqedinte - director-adjunct;
membri - gefii de secJii; administratorul cdminului, pedagogul social, geful

lucrului educa.tiv qi reprezentanfi ai organelor de autoguvernare a elevilor.
12. Comisia de Qazare este obligatd sd mediateze, cu suficient timp inainte de

inceperea procesului de cazare, numdrul de locuri de cazare, criteriile aplicate la
repartizarea acestora gi alte condilii ale procedurii de cazare.

i3. Cererile de aazare in cdmin se depun p?nd la finele lunii mai la qeful
secfiei. Candidalii la admitere solicitd loc de cazarc in cdmin concomitent cu
cererea de participare la concursul de admitere.

14. Decizia privind repartizarea locurilor in cdmin pentru elevii anilor II, III gi
IV va fi adoptatd pind la finalizarea sesiunii de vard (luna iunie), iar pentru elevii
inmatricula{i in anul I de studii - p?nd la 1 septembrie al anului inmatriculirii.

15. In funclie de necesitate,Ia cererea de cazare in cdmin vor fi anexate acte
doveditoare, care atestd situa{ia socialS dificild (orfani, pirinli invalizi, familii cu
mulli copii, pdrinli cadre didactice etc.) Elevii orfani sau cei rdmaqi fbrd ingrijirea
pSrinteascd beneficiazd de eazare gratuitd in cdmin pe intreag a duratda studiilor.

16. Locatarii cu deficienle de sdndtate qi/sau cu dizabilitdti, care necesit6
spaliu separat in cdmin, vor prezenta Comisiei de cazare, suplimentar la cerere,
acte doveditoare eliberate (confirmate) de unitatea de asisten{6 medicald a
instituliei de inv6{dmint. Acegtia benefi ciazd, la cerere, de locuri de cazarc in
oddile de la parter/etajul 1 al cdminului.

17. Comisia de cazare a Colegiului va stabili, prin metodologii inteme
aprobate de consiliul profesoral, criteriile de repartizare a locurilor in c6min, bazate
pe situalia sociald a elevilor, media qcolard,/academicd, participarea la activitdlile
gtiinlifi ce, sportive, culturale etc.

18. Distribuirea spa{iului locativ in cdmin se efectueazd, in temeiul hotaririi
respective a Comisiei de cazarq validate de directorul Colegiului. Locurile in
cdmin se repartizeazdpentru un an de studii.

19. Beneficiarui de loc in cdmin gi directorul Colegiului semneazdun contract
de inchiriere, care cuprinde drepturile qi obligatiunile pdrfilor, modalit6lile de
achitare a taxei de chirie etc. Fiecirui locatar i se elibercazl,bonul de repartilie ce
oferd dreptul la ocuparea locului (camerei) in care este specificat numdrul camerei
qi termenul pentru care este rcpartizatlocul (camera).



20' La cazarea in c6min beneficiarul este obligat sd prezinte administratorului
cdminului urmdtoarele documente :

a) bonul de repartilie a spaliului locativ in cdmin;
br) carnetul de elev;
c) buletinul de identitate/adeverinfd de naqtere;
d) certifi catul medical;
e) bonul de platd pentru cazare in cdmin;
f) certificatul de cdsdtorie (dupd caz).
2I. Locatarilor li se elibereazd legitimalia de Iocatar, semnatd de cdtre

directorul Colegiului.
22. Se permite aazatea altor persoane, decit cele indicate ?n pct.2 aIprezentului Regulament, in cazul existenlei locurilor disponibile, in coordonare cu

directorul Colegiului gi Ministerul Agriculturii qi Indurtti.i Alimentar e. Cazarea
elevilor din alte institulii de invSldmint se face in bazaacordului ambelor institulii.

23' Perfectarea vizei de regedin\d, a locatarilor se efectu eazd pe bazabonului
de reparti{ie, ordinuiui privind-repartizarea fondului locativ ?n modul stabilit de
organele respective.

24.In cazul transferdrii in altd institulie de invS{dmint, locatarul pierde dreptul
la spaliul locativ in cdminul colegiului din care s-a transferat.

25 ' EIevii sunt obligali sd elibereze spa{iul locativ din cdmin la finalizarea
anului de studii conform prevederilor contractului de inchiriere semnat de pdrfi.

26' Patrimoniul cdminului, dat in folosinli individuald, se reparti zeazd,contra
semnSturi locatarilor) care sunt responsabili de menlinerea in stare funclionald a
acestora.

27. Nu vor fi caza\iin c6min elevii care:
a) au instr6inat locul de cazare;

' b) au gdzduit, neautorizat, persoane strdine in camerele unde au fost caza\r;
c) au fbst sanclionali in anul de studii anterior;
d) au comis abateri de la normele regulamentare de comportare in cdmin.

IIr. organele de administrare a ciminurui colegiului

28' Directorul Colegiului este responsabil pentru buna funclionare qi
exploatarea corectd a cdminului.

29. Administralia Colegiului este obligatd:
a) sb aloce, in condiliile legii, mijloaci financiare necesare pentru intre{inerea

ciminelui;
b) sd caseze utilajul uzat;
c) sa repare spa{iile iocative gi cele auxiliare, comunicaliile inginereqti qi

invenlarul cdminelor;
d) sd asigure, prin contracte cu agenlii economici respectivi, prestarea

serviciilor comunale pentru locatarii cAminelor:
e) sd completeze statele de funclii ale cdminului cu persona

conformitafe cu statele-tip aprobate pentru Colegiu.
30. Fersonalul cdminului este constituit din administratorul

pedagogul social.

personalul necesar. in

cdminului qi



3 1. Administratorul cdminului este numit in funclie de cdtre directorul
Colegiului, conform legislaliei in vigoare qi are urmdtoarele atribufii:

a) cazeazd persoanele in cdmin, conform deciziei comisiei de cazare, la
ptezentarea bonului de repartitrie a spaliului locativ gi a actelor prevdzute de
prezentul Regulament;

b) creazd, pentru locatari, condilii favorabile de trai, studii, odihnd;
c) r ep artize azd. inv entarul c onform norme I or stab i I ite ;
d) asigurd qi verificd menfinerea ordinii ?n cdmin gi pe terenul aferent

cdminului, respectarea nonnelor de securitate gi antiincendiare, conform legislaliei
in vigoare;

e) asigurd eliberarea camerei in termenul indicat , in caz de exmatriculare, de
absolvire a Colegiului, de transfer la o aItd, institulie de invdldmint sau la
inv6!6mint cu frecvenld redusS, de privare de dreptul de a locui in cdmin;

f organizeazd participarea locataritror la lucrdri de amenajare qi intrelinere a
spaliiior cdminului qi terenului aferent;

g) solulioneazd litigiile viandproblemele convieluirii in cdmin.
32. Pedagogul social este numit in funclie de cdtre directorul Colegiului,

conform legisla{iei in vigoare gi are urmdtoarele atribufii:
a) planificd qi organizeazd", in comun cu consiliul locatarilor cdminului,

actrvitd].i culturale, sportive, educative cu elevii;
b) participd, in comun cu administratorul cdminului, la cazarea ?n cimin a

elevilor;
c) coordoneazE organizarea serviciului la etaje qi in cimin, organizeazd

controlul sanitar al camerilor;
d) suprav e ghe azd re sp e ctare a re gimului zilei ;
e) pregdtegte informaliile necesare pentru gedinlele locatarilor cdminului sau

pentru qedinlele cu pdrinlii acestora.
33. Pentru evidenla locatarilor gi perfectarea formularilor de inregistrare qi

excludere din registru a vizelor de reqedinld, administralia Colegiului organizeazd
serviciul de evidenld a actelor de identitate, in conformitate cu normele stabilite in
statele-tip, Atribuliile respective pot fi delegate unui angajatal Colegiului.
. 34.In scopul respectdrii principiilor de autoadministrare, in cdmine se alege,

prin simpla majoritate de voturi ale locatarilor prezenli, consiliul locatarilor
cdminului qi qefii de etaje.

35. Consiliul locatarilor cdminului, compus din pregedinte, loctiitor, gefi de
etaje, alli membri activeazd, pe baza Regulamentului de ordine intemd al
cbminului.

36. consiliul locatarilor cdminului are urmdtoarele atribu{ii:
a) adoptd decizii de stimulare qi de sanc{ionare, stabilite de prezentul

Regulament;
b) organizeazd, in comun cu pedagogul social, activitdli sportive gi de

agrement;
c) organizeazd, in comun cu administratorul cdminului, activitdli de amenajare

qi intrelinere a spaliilor din cdmin qi a celor aferente cdminului;
d) organizeazd controale de verificare a menlinerii ordinii gi stirii sanitare in

cdmin;



e) inainte azd, pr opuneri p entru e fi c i ent izarc a activitdti i c dminului.
37. Deciziile consiliului locatarilor cdminului, adoptate conform prezentului

Regulament, sunt obligatorii pentru toli locatarii.

IV. Drepturile qi obligafiunile locatarilor ciminului Colegiului

38. Locatarii cdminului Colegiului au dreptul:
a) sd locuiascd in camera repartizatd;
b) sd repare qi si amenajeze camera, frrd, a schimba insd arhitectura acesteia qi

fard, a avea pretenlii de despdgubire;
c) sd foloseascd incdperile, echipamentul qi inventarul cdminului, precum qi sd

beneficieze de serviciile comunale prestate;
d) sd solicite reparalia sau inlocuirea inventarului uzat, a comunicatiilor

inginereqti; :

e) sd aleagd gi sd fie ales in componenla consiliului locatarilor;
0 sd participe la gedinlele Consiliului locatarilor qi la discutarea problemelor

ce lin de organizarea condiliilor de trai in c6min;
g) sS.sesizeze Consiliul locatarilor sau administratorul privind nereguiile care

afecteazd via\a de cdmin;
h) s5-5i exprime dezacordul cu deciziile Consiliului locatarilor

contestali il e respective la admini stralia C olegiului ;
i) sd participe la activitatrile social-culturale qi sportive;

, depunind

j) sA aibd acces la informalia privind cheltuielile suportate pentru intrelinerea
c dminulu i, alte infQrma{i i c e vizeazd func{io nar ea c dminului ;

k) sd apeleze la administratorul cdminului gi/sau la pedagogul social pentru
apilanarea sau rezolvarea unor neinlelegeri cu colegii de c6min.

39. Locatarii cdminelor sint obligali:
a) sd cunoascS gi sd respecte cu stricte\e prezenfirl Regulament,

ordine internd ale cdminului, condiliile contractului de inchiriere a
cdmin;

b) sd aibd o {inutd qi un comportament decent;
c) sd pdstreze gi sd intrelind in ordine exemplard spaliile din interiorul gi de pe

teritoriul aferent ciminului;
d) sd faciliteze inspectarea oddilor de cdtre administratorul cdminului.

pedagogul sociai qi consiliul locatarilor;
e) sd consume ralional energia electricd, gazelenaturale gi apa;
0 sd achite in termen plata pentru cazare in cdmin, calculat6 conform

legisla{iei in vigoare t

g) sd nu aducS prejudicii materiale cdminului; sd compenseze, in cazul
deteriordrii, daunele materiale aduse cdminului;

h) sd respecte regulile de securitate antiincen diard,, de utilizare corectd a
instala{iilor electrice, de gaze etc.;

i) s5 parlicipe la lucrdrile de utilitate publicd in cdmin;
j) sd elibereze locul (camera) ocupat la data stabilitd gi sd predea

administratorului ciminului utilajul, mobiliarul avut in folosin\dprovizorie.

reguiile de

spa{iului in



V. Stimuliri gi sancfiuni

40. Locatani carc manifestd un comportament exemplar, pdstreazd curSlenia
gi asigurd un aspect estetic al oddii, contribuie la imbundtdlkea condiliilor de trai qi
de agrement, asigurd economii la consumul de apd", gaze naturale, energie electricd
se bucurd de urmdtoarele stimulSri:

a) sunt asigurali cu loc de trai in cdmin pentru urmitorul an de studii;
b) sunt premiali cu premii bdneqti, cu obiecte de pre! sau cu diplome de merit;
c) li se anun!5 mullumire, prin ordinul directorului colegiului;
d) oblin titlu ,,Odaie-model", ,,Cel mai bun etaj".
4I. I-ocatarilor care nu respectd prevederile Regulamentului li se aplic5, in

func{ie de gravitatea gi de frecven\a abaterilor de la normele stabilite, urmdtoarele
sancliuni:

a) avertisment;
b) mustrare;
c) evacuarea din cdmin pind la sfirqitul anului de studii;
d) pierderea dreptului de a locui in cdmin pentru o anumiti perioadd;
e) exmatricularea din Colegiu.
42. Sancliunile se aplicd in condiliile legisla{iei in vigoare. Hotdrirea de

sanclionare se ia in prezenla elevului in cauzd. in caz de dezacord cu sancliunea,
locatarul poate contesta decizia in decurs de 15 zile de la aplicarea sancliunii in
Consiliul de administralie. Contestaliile care se depun la administralia Colegiului
vor fi solufionate in termen de l0 zile de la data sesizdrii. Deciziile formulate in
urna examindrii contestaliilor sint definitive.

43. Stimularea qi aplicarea sancliunilor se efectueazd in temeiul decizie\
administra{iei Colegiului, ia propunerea administraliei cdminului, pedagogului
social sau Consiliului locatarilor cdminului.

VI. Normele de comportament al locatarilor ciminelor

44.Intrarea in cdminul Colegiului este permisd pentru locatari ?ntre orele 600
qi 2300.

45. Persoanele strdine, exceptind rudele de gradul intii ale locatarilor, au acces
?n cdminnl Colegiului intre orele 9oo $i 2loo,pebazaactului de identitateprezentat
personalului de gardd.

46. Incepind cu orele 2400, cdminul Colegiului intrd in regim special de
funclionare (menlinerea ordinii qi liniqtii, iluminarea exclusivd a spaliilor de uz
comun etc.).

47. Cdminul Colegiului activeazd, pe baza principiilor de autodeservire
par{iald: locatarii menlin ordinea gi curdlenia in camerele in care locuiesc, in
spafiul aferent cdminului, in spa{iile de uz comun.

48. In cdminul pentru elevi se interzice:
a) transferul, fbrb acordul Comisiei de cazare. dintr-o camerd in alta;
b) inlocuirea, frrd acordul administratorului cdminului. a inventarului unei

camere cu cel al alteia;



c) modificarea sau repararea relelei electrice, conectarea obiectelor
suplimentare de iluminare, incdlzke etc.:

d) furnatul, folosirea bduturilor alcoolice, substanlelor toxice, drogurilor,
stupefi antelor, j ocurile de hazart;

e) utilizarea spaliilor cdminului pentru activitdli neautorizate.

VII. Dispozifii finale

49. In perioada vacanlelor de vard, cbminele pot presta servicii de cazare
diferitelor categorii de solicitanli, la tarife care si u.op.r. cheltuielile reale pentru
un loc de cazare.

50. Plasarea unitS{ilor de agrement qi de alimentare pentru locatarii ?n edificiul
cdminului se efectueazd, de cdtre administralia Colegiului, in condiliile legii.

51. Personalul Colegiului, implicat sau cu responsabilitdtri in cazarea elevilor,
care favorizeaz\, cazdri fictive, ilicite sau a persoanelor strdine, va fi tras la
rdspundere disciplinard., materiali sau penalS, conform legislaliei in vigoare.

52. Taxele de cazarc in cimin pentru elevi se calculeazd conform Hot6ririi
Guvemului Republicii Moldova ff. 99 din 30 ianuarie2007,,Cu privire la taxele
de cazarc in cdminele instituliilor de stat de invdldmint secundar profesional,
mediu de specialitate, superior gi din domeniul qtiinfei gi inovdrii;,.

53. Plata pentru cSmin este achitati de cdtre elevi in doud etape: la inceputul
fiecdrui semestru.

54. in cazulin care in cdmin se consumd o cantitate de energie electrica qi apd
mai mare decit cele normative, costul consumurilor suplimentare le suportd
locatarii.

55. Plata pentru folosirea in odaie a frigiderelor, calculatoarelor,
televizoarelor, altor aparate electrice se efectue az\, conform datelor contorului
electric instalat in camerd din contul locatarilor.


