Aprobată la şedinţa Consiliului de administrare
din 21 martie 2011
Aprobată la şedinţa Comitetului Sindical al Studenţilor
din 14 martie 2011

Metodologia repartizării locurilor de trai în
căminele studenţeşti ale U.P.S. ”Ion Creangă”
pentru a.s.2011/2012
Distribuirea spaţiului locativ studenţilor şi masteranzilor în căminele
studenţeşti se efectuează în 3 etape de către Comisia de cazare a Universităţii şi
subcomisiile Facultăţilor întărite prin ordin :
1. Colectarea cererilor de locuri de trai ;
2. Repartizarea locurilor de trai;
3. Cazarea propriu-zisă.

1.Colectarea cererilor de locuri de trai în cămin
Cererile-tip sunt repartizate şi colectate de subcomisia de cazare a facultăţilor
prin intermediul liderilor sindicali ai grupelor studenţeşti şi reprezentantul
masteranzilor. Cererea necesită o completare cît mai exigentă cu date concrete
confirmate prin certificatele şi adeverinţele necesare (nume, prenume, nota medie
la sesiunea de iarnă, adresă la domociliu, situaţia socială a studentului sau
masterandului).Toate cererile sunt verificate de membrii subcomisiei de cazare în
componenţa căreia intră : Decanul Facultăţii,reprezentantul Decanatului,
Preşedintele Biroului Sindical, Preşedintele Consiliului Locatarilor căminului în
care locuiesc majoritatea studenţilor facultăţii şi reprezentantul masteranzilor.
Termen de colectare a cererilor – 12 aprilie 2011.
Termen de verificare a cererilor şi prezentare a cererii de locuri de la facultăţi
Comisiei de cazare a Universităţii – 30 aprilie 2011.

2.Repartizarea locurilor de trai în cămin
Repartizarea locurilor de trai are 3 etape: pe facultăţi, nemijlocit
studenţilor/masteranzilor conform grilei şi prin camere.
I-a etapă: repartizarea locurilor de trai subcomisiilor facultăţilor se va face
în baza raportului numărului de cereri depuse şi numărului de locuri disponibile
pentru cazarea studenţilor şi masteranzilor. Se vor lua în calcul separat persoanele
care se asigură în afara concursului, conform grilei de stimulare şi rezerva de locuri
pentru studenţii şi masteranzii care vor fi înmatriculaţi anul viitor (raport 50%
studenţi şi 30% masteranzi înmatriculaţi 2011/2012).
Termen - 7 mai 2011.
A II-a etapă: din locurile de trai repartizate facultăţilor se vor rezerva
categoriilor indicate (persoanele care se asigură în afara concursului, conform
grilei de stimulare şi rezerva de locuri pentru studenţii şi masteranzii care vor fi
înmatriculaţi anul viitor), după care se va efectua repartizarea individuală conform
grilei și punctajului suplimentar (anexa 1).
P.S.Atestarea studenţilor locatari în cămine anul curent pentru dreptul de a locui în
anul viitor de studii trebuie prezentată subcomisiei pînă la 7 mai 2011 toate
notificările ce vor apărea pînă la finele anului de studii se vor prezenta pînă la
data de 29 iunie 2011.

Termen - 18 mai 2011.
A III-a etapă: repartizarea preventivă prin camere a studenţilor şi
masteranzilor care sunt potenţialii beneficiari de locuri de trai în cămine, ţinîndu-se
cont de solicitările de păstrare a locului de cazare din anul curent.
Termen - 25mai 2011.
Listele finale a studenţilor şi masteranzilor ce vor beneficia de loc de trai în
cămine pentru anul următor de studii, indicîndu-se camera se prezintă în grila
electronică şi tapate cu semnătura tuturor membrilor subcomisiei de cazare la
comisia de cazare a Universităţii (responsabil – directorul orăşelului studenţesc)
pentru pregătirea ordinului.
Termen - 30 mai 2011.
Notă!!! Studenţii şi masteranzii care vor avea restanţe la sesiunea de vară nu
vor putea beneficia de locul repartizat pînă la lichidarea restanţelor, iar cei care vor
avea puncte de penalizare după perioada de atestare vor fi reevaluaţi conform grilei
de cazare.

3.Cazarea propriu-zisă
Cazarea propriu-zisă se va efectua la 28-30 august 2011.
28 şi 29 august vor fi zilele în care se vor viza în toate instanţele bonurile de
repartiţie ale studenţilor şi masteranzilor anilor în curs, 30 august – ziua în care
se vor repartiza locurile de trai studenţilor şi masteranzilor noi înmatriculaţi. Se
anulează rezervarea locului de trai în cămin pentru studenţii şi masreranzii care
nu se vor caza pînă la data de 5 septembrie fără motiv întemeiat.
Perioada de cazare se va prelungi pînă la 10 septembrie pentru cazuri
excepţionale, iar pentru studenţii plecaţi în SUA – conform ordinului.
Informarea studenţilor despre procedura de repartizare, termenii de
realizare, plata pentru cămin şi alte detalii revine comisiei de cazare şi
trebuie realizată în termen.
Pentru cazarea în cămin studentul trebuie să prezinte următoarele acte:
I. În cazul cînd a avut cămin anul trecut:
1) Bonul de repartiţie;
2) Carnetul studenţesc;
3) Buletinul de identitate cu viza de reşedinţă în căminele
Universităţii;
!!! NOTĂ Studentul care a pierdut bonul de repartiţie prezintă confirmarea
de la intendentul căminului unde a locuit precum că a dat în primire camera
conform regulamentului şi nu are alte datorii.
II. În cazul cînd nu a avut cămin anul trecut:
1) Carnetul studenţesc;
2) Buletinul de identitate;
3) Două fotografii 3x4.
III. În cazul cînd este student la anul I:
1) Certificatele despre componenţa familiei şi situaţia materială
(certificat de deces al părinţilor, de invaliditate, de pensionare
ş.a);
2) Buletinul de identitate;
3) Două fotografii 3x4.

IV. Studenţii anilor în curs vor viza permisele de cazare în urmatoarele
instanţe în ordinea respectivă:
1) Subcomisia de cazare a facultăţii;
2) Decanatul Facultăţii;
3) Contabilitatea, unde se achită plata pentru cazare;
4) Secţia evidenţa populaţiei(dacă nu au viza de reşedinţă) ;
5) Comitetul Sindical Studenţesc,unde se înregistreaza toate
datele.
V. Studenţii anului I vor primi permisele de cazare de la subcomisia
de cazare a facultăţilor şi le vor viza în următoarele instanţe în
următoarea ordine:
1) Contabilitatea, unde se achită plata pentru cazare;
2) Biroul de înregistrare, unde se înrtegistrează toate datele.
VI. Masteranzii anului I şi II vor primi permisele de cazare de la
subcomisia de cazare a facultăţii şi le vor viza în urmatoarele
instanţe în ordinea respectivă:
1) Decanatul facultăţii;
2) Contabilitatea, unde se achită plata pentru cazare;
3) Secţia evidenţa populaţiei(dacă nu au viza de reşedinţă) ;
4) Comitetul Sindical Studenţesc,unde se înregistreaza toate
datele.
Bonul de repartiţie este prezentat administratorului căminului, în schimbul
căruia studentul primeşte legitimaţia de locatar.
Legitimaţia de locatar se prezintă portarului pe parcursul întregului an pentru a
avea acces în cămin şi pentru a primi cheia de la camera.
Bonul de repartiţie se returnează studentului cînd aceasta părăseşte căminul,
iar studentul returnează legitimaţia de locatar.
Permisul de cazare se eliberează studentului pe parcursul anilor de studii de
către comisia cazare cînd pentru prima dată primeşte loc de trai în căminul
Universităţii şi trebuie să-l păstreze pînă la absolvire (sau exmatriculare). Pe
parcursul traiului în cămin permisul de cazare se păstrează la intendent, în celălalt
timp – la student şi se returnează la CSS la absolvire sau exmatriculare.
Bonul de repartiţie pentru studenţi indică datele despre student referitoare
la Facultate (inclusiv culoarea permisului este specifică), grupă, specialitate, loc de
baştină, date din buletin, cazare în cămin pe parcursul anilor de studii, inventar
primit în cămin, precum şi obligaţiile şi drepturile de bază ale locatarului şi
administraţiei căminului, extrase din Regulament. Bonul de repartiţie pentru
masteranzi indică datele despre masterand referitoare la Facultate, specialitate,
număr de credite, an de studii şi vizele instanţelor respective.

anexa

Punctajul de stimulare şi sancţionare
pentru studenţi la cazare în anul 2011
Fiecare student, pentru cazarea în cămin, va acumula punctaj, care va fi format din:
Anii mari: Punctajul de cazare=NOTA MEDIE(sesiunea de iarnă) + punctajul (situaţia
familială) + punctajul (activităţi extracurriculare)
Anul I:
Punctajul de
cazare=NOTA MEDIE(la admitere)*0.7 + punctajul (situaţia familială)
Ponderile criteriilor (situaţia familială)
Criteriu
Student orfan de ambii părinţi
Student invalid de gr. I
Familie de studenţi (ambii studenţi UPS)
Student orfan de un părinte (părinte decedat)
Părinţi invalizi de gradul I
Student invalid de gradul II şi III
Părinţi invalizi de gradul II şi III
Student din familie cu 2 şi mai mulţi studenţi
Părinţi veterani de război
Student din familie cu 3 şi mai mulţi copii
Părinţi pensionari
Părinţi pedagogi
Student cu un părinte (un părinte este lipsit de
drepturi părinteşti)
Distanţa (de la mun. Chişinău la locul de
baştină)

Ponderea
*Notă
necondiţionat*
necondiţionat* fără restanţe
necondiţionat* fără restanţe ambii
0,9
0,5
0,9
0,3
0,5
0,3
0,4
copii până la 18 ani
barbaţii de la 62 ani, femeile de
0,3
la 57 ani în sus
0,3
0,9
0,1

mai mult de 100 km

Ponderile criteriilor (activităţi
extracurriculare)
Criteriu
Membru al organizaţiilor şi structurilor de
autoguvernare studenţeşti din cadrul UPS

Ponderea
0,9

Monitor de grupă

0,4

Lider sindical de grupă

0,4

Învingătorii concursului "Cea mai frumoasă
cameră din cămin"
Membru al echipelor şi ansamblurilor
artistice şi culturale din cadrul UPS
Membru al echipelor sportive din cadrul
UPS
Participant la conferinţele ştiinţifice din
cadru UPS naţionale, internaţionale, etc.
Student cu comportament exemplar

1
0,5
0,5

Notă
recomandare din partea CSS al
UPS
recomandare din partea
decanatelor
recomandare din partea Biroului
Sindical Studenţesc al facultăţii
recomandare din partea CSS al
UPS
recomandare din partea
conducătorilor
recomandare din partea
antrenorilor

0,5

copiile diplomelor de participare

0,5

proces verbal de recomandare din

manifestat de-a lungul anului universitar
(volunar, participant la activităţi de
salubrizare)

partea consiliului locatarlor
căminului şi intendentului

Lista participanţilor e necesar să
Studenţii participanţi în echipele de reparaţie
necondiţionat* fie aprobată de comisia de cazare a
(cămine şi blocuri de studii)
facultăţii
Încălcări şi sancţiuni (va fi pus în aplicare începînd cu anul viitor de studii)
Încălcări
Încălcarea regimului sanitar şi a normelor sanitare.
Fumatul în incinta căminului.
Tulburarea liniştii în timpul nopţii, semnalizari acustice,
folosire la intensitate ridicata a aparatajului audiovizual
precum şi alte acţiuni similare.
Organizarea petrecerilor sau sărbătorilor cu consumarea
băuturilor alcoolice sau drogurilor.
Prezenţa neregulamentară a persoanelor străine în incinta
căminului .
Neprezentarea la şedinţele generale ale locatarilor şi la
consiliul căminului.
Deteriorarea bunurilor şi a instalaţiilor puse la despoziţie
pentru falosina comună, din vina locatarului.
Consum iraţional de apă, curent electric, gaze.
Neasigurarea reparaţiei curente a ocamerei de locuit şi a
secţiei
Să nu subînchirieze spaţiul primit în folosinţă cu destinaţie
locativă unor persoane fizice sau juridice.
Utilizarea spaţiului locativ primit în folosinţă pentru
activităţi comerciale.
Folosirea plitelor electrice şi instalaţiilor neautorizate.
Furtul de bunuri material.

Pedeapsa

Puncte
penalizare
0,5
0,5
0,5

Ispăşirea
pedepsei

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

*Studenţii cu ponderea "necondiţionat" vor fi cazaţi necondiţionat, doar se va ţine cont de textul
"Notă"

