Aprobată la şedinţa consiliului de administrare
Din 26.03.2018.
Aprobată la şedinţa comună a Comitetului Sindical al Studenţilor,
Consiliile Locatarilor Căminelor și Senatului Studențesc
Din 22.03.2018.

Metodologia distribuirii spaţiului locativ și cazării
studenţilor şi masteranzilor UPSC ”Ion Creangă” pentru a.s.2018/2019
Distribuirea spaţiului locativ studenţilor şi masteranzilor în căminele studenţeşti se
efectuează în 5 etape de către Comisia de cazare a Universităţii şi comisiile Facultăţilor
întărite prin ordin:
1. Colectarea cererilor de locuri de trai;
2. Sistematizarea și verificarea datelor referitoare la solicitări a locurilor de trai;
3. Atestarea studenților locatari în cămine anul curent;
4. Repartizarea locurilor de trai;
5. Cazarea propriu-zisă.
Pot candida la loc de trai în căminele Universității pentru anul viitor de studii toți studenții
care au viza de reședință permanentă în afara municipiului Chișinău.
1.Colectarea cererilor de locuri de trai în cămin
Cererile-tip(anexele 2, 3, 4, 5) sunt repartizate şi colectate de comisiile de cazare ale
facultăţilor prin intermediul liderilor sindicali ai grupelor studenţeşti şi reprezentantul
masteranzilor în comisie. Cererea necesită o completare cât mai exigentă cu date concrete
(nume, prenume, nota medie la sesiunea de iarnă, adresă la domiciliu, situaţia socială a
studentului sau masterandului, activitate extracurriculară) confirmate prin certificatele şi
adeverinţele necesare. Obligatoriu la cerere se anexează copia buletinului de identitate.
Toate cererile sunt verificate de membrii comisiei de cazare a facultății.
Perioada de colectare a cererilor –3 mai - 11 mai 2018,
Responsabili – liderii sindicali care consultă studenții în completarea corectă a cererilor și
pe final le prezintă Președintelui Biroului Sindical al studenților.
2.Sistematizarea și verificarea datelor referitoare la solicitări a locurilor de trai;
Verificarea corectitudinii notelor medii la sesiunea de iarnă o realizează Președintele
Consiliului Studențesc, verificarea corectitudinii distanței de la oraș, corespunderii
punctajului pentru situația social-vulnerabilă o realizează Președintelui Biroului Sindical,
corespunderii punctajului pentru activități extracurriculare - în dependență de sectorul unde
au fost realizate, certificate prin proces verbal al ședinței comisiei. Punctajul de stimulare și
sancționare pentru studenți este conform anexei 1. Grila cu datele studenților ce au depus
cereri o realizează Președintele Consiliului Locatarilor Căminului. Grilele cu datele
verificate se afișează la facultăți pentru verificare de către solicitanți și se prezintă Comisiei
de cazare a Universităţii împreună cu cererile de cazare a studenților sistematizate în dosare.
Termen de realizare – 16 mai 2018.
3.Atestarea studenților locatari în cămine anul curent
Atestarea studenţilor locatari în cămine anul curent pentru dreptul de a locui anul viitor
de studii se efectuează în baza grilei de penalizare de către Consiliile locatarilor căminelor,
cu consultarea responsabililor din sălile de calculatoare, de mașina de spălat,
administratorului și polițistului căminului.

Termen de realizare - 26 mai 2018. Toate notificările ce vor apărea până la finele
anului de studii se vor prezenta până la data de 26 iunie 2018. Studenții şi masteranzii care
nu vor da în primire locul de trai conform cerințelor și fișei de inventar până la 01.07.18 vor
fi penalizați până la neatestare.
4.Repartizarea locurilor de trai în cămin
Repartizarea locurilor de trai are 3 etape: I - pe facultăţi, II - nemijlocit studenţilor/
masteranzilor conform grilei şi III - prin camere.
Repartizarea locurilor se va face în raport cu norma sanitară 6m2 pentru studenții
anilor în curs și masteranzii anului II care vor primi loc de trai la repartizare conform grilei
și masteranzii care vor fi înmatriculați, iar pentru studenții noi înmatriculați -4 m2 din lipsa
altor posibilități.
I-a etapă: repartizarea locurilor de trai pe facultăţi se va face în baza raportului
numărului de cereri depuse şi numărului de locuri disponibile pentru cazarea studenţilor şi
masteranzilor, dar și în raport cu numărul de studenți care a eliberat locul de trai pe
parcursul anului curent de studii și a celor care au fost cazați pe locuri suplimentare.
Subcomisiile vor primi locuri de trai pe categorii:
- pentru studenţii/masteranzii care vor fi înmatriculaţi anul viitor (raport 50% studenţi
înmatriculaţi 2017/2018 şi 100% masteranzi an I care au locuit 2017/2018 în luna
mai, dar vor fi efectuate modificări în luna august conform datelor prezentate de
comisia de admitere referitoare la solicitarea locurilor de trai);
- pentru studenții/masteranzii actuali care vor primi loc de trai în baza concursului
(grilei);
- pentru studenții care se asigură în afara concursului, conform grilei;
- pentru echipele de reparație și comisia de admitere.
Termen - 16 mai 2018.
A II-a etapă: repartizarea locurilor de trai nemijlocit studenților şi masteranzilor la
facultăți se va efectua în baza grilei de calcul, care va conține formula: Punctajul de
cazare = NOTA MEDIE (sesiunea de iarnă) + punctajul (situaţia familială) + punctaj
distanța de la oraș + punctajul (activităţi extracurriculare) - punctaj (încălcări şi
sancţiuni în cămin). În grilă se evaluiază toți studenții pe aceleași principii, fără delimitare
de promoție și specializare. (grila de lucru – în variantă electronică).
Termen - 24 mai 2018.
A III-a etapă: repartizarea preventivă prin camere a studenţilor şi masteranzilor care
sunt potenţialii beneficiari de locuri de trai în cămine se va efectua de comisia de cazare a
facultății împreună cu administratorii căminelor și studenții, ținându-se cont de solicitările
de păstrare a locului de cazare din anul curent, confirmate prin semnătura solicitanților.
Ordinea repartizării locurilor de trai va fi în raport cu grila de repartizare.
NOTĂ!!!Locatarii bolnavi şi/sau cei cu dezabilități, care necesită condiţii speciale în
cămin, vor prezenta Comisiei de cazare, suplimentar la cerere, acte doveditoare. Aceştia
beneficiază, la cerere, de locuri de cazare în odăile de la parter/etajul I al căminului.
Termen - 31mai 2018.
Listele finale a studenţilor şi masteranzilor ce vor beneficia de loc de trai în cămine
pentru anul următor de studii, indicându-se căminul și camera vor fi aprobate prin ordin
până la 20 iunie 2018. Repartizarea repetată se va efectua în perioada de cazare propriuzisă.

Toate etapele de lucru vor fi confirmate prin procese verbale ale comisiilor de cazare.
Listele se vor prezenta în 2 variante: printate și variantă electronică pe adresa
css_upsc@yahoo.com .
5.Cazarea propriu-zisă
Cazarea propriu-zisă se va efectua la 29-30 august 2017.
La 29 august se vor repartiza locurile de trai studenţilor/masteranzilor noi
înmatriculaţi, cu formula de calcul: Punctajul de cazare = NOTA MEDIE (la admitere)
+ punctajul (situaţia familială) + punctaj (distanța de la oraș).
Și tot la 29 august –se vor viza în toate instanţele b de repartiţie ale studenţilor şi
masteranzilor anilor în curs.
Se anulează rezervarea locului de trai în cămin pentru studenţii care nu se vor caza
până la data de 5 septembrie şi masteranzii care nu se vor caza până la data de 10
septembrie fără motiv întemeiat.
Perioada de cazare se va prelungi până la 15 septembrie sau conform ordinului pentru
cazuri excepţionale.
Studenţii/masteranzii vor viza bonurile de repartiție în următoarele instanţe în
ordinea respectivă:
1) Comisia de cazare a facultăţii, inclusiv Decanatul Facultăţii (studenții/masteranzii
noi înmatriculați vor primi de la comisia respectivă bonul de repartiție, !!!necesar – o
fotografie 3x4, buletinul de identitate).
NOTĂ! Dacă cazarea se efectuează mai târziu de 15 septembrie, în bonul de repartiție comisia
indică data din care va fi cazat studentul/masterandul.

2) Contabilitatea, unde se achită plata pentru cazare (integral pentru un an de studii; în
cazuri excepționale, la cerere, cu semnătura președintelui comisiei de cazare a
facultății – în 2 rate). Prețul unui loc de trai: pentru studenții ciclului licență –
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) Secţia evidenţa populaţiei (cu excepția anului I și a celor care au perfectat viza de
reşedinţă în căminele Universității).
NOTĂ! Pentru perfectarea vizei temporare de reședință e necesară adeverința eliberată de decanatul
facultății ce confirmă că sunteți student la zi și plata pentru perfectare.

4) Punctul medical unde se efectuează controlul medical (scabie și pediculoză).
5) Comitetul Sindical Studenţesc, unde se înregistrează toate datele(!!!necesar – bonul
de plată, fișa de evidență a buletinului de identitate pentru verificarea vizei de reședință
dacă nu este semnătura respectivă în bonul de repartiție, bonul de repartiție vizat în toate
celelalte instanțe).
Pentru cazarea în cămin studentul/masterandul trebuie să prezinte administratorului
următoarele acte:
1) Bonul de repartiţie cu toate vizele;
2) Buletinul de identitate;
3) Bonul de plată;
4) O fotografie 3x4.
Studentului i se eliberează legitimaţia de locatar semnată de către administratorul
căminului și este considerat locatar al căminului studențesc.

