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CONSILIUL DE AUTOADMINISTRARE 

AL CĂMINULUI 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Întru realizarea principiilor de autoadministrare şi pentru acordarea ajutorului administraţiei 

căminului privind menţinerea ordinii în cămin, organizarea activităţilor cultural-sportive, se 

alege prin simpla majoritate a voturilor locatarilor prezenţi - Consiliul de autoadministrare 

al căminului. Consiliul de autoadministrare al căminului este compus din: şef consiliu, şef 

adjunctul, şefi de etaje, responsabili pentru activitatea cultural-sportivă, alţi membri. 

2. Deciziile Consiliului de autoadministrare sunt obligatorii  pentru toţi elevii locatari ai 

căminului. 

3. Consiliul de autoadministrare are dreptul de a adopta decizii de menţiuni şi de sancţionări, 

prevăzute în compartimentul VII al Regulamentului căminelor Instituţiei Publice Centrul de 

Excelenţă în Transporturi, apăra drepturile elevilor locatari ai căminului. 

4. Membrii Consiliului de autoadministrare care au activat pe parcursul anului de studii 

beneficiază de următoarele înlesniri : 

- sunt eliberaţi de efectuarea obligaţiunilor serviciului la etaj şi la postul de gardă ; 

- beneficiază de înlesniri la cazare (solicită la alegere odaie pentru cazare). 

5. Consiliul de autoadministrare al căminului are dreptul de a: 

 controla periodic starea sanitară şi tehnică a locurilor de utilizare publică, odăilor şi 

blocurilor căminelor; 

 cere comportare corectă în cămin a locatarilor; 

 cere eliberarea odăii în termenul indicat, în caz de exmatriculare, absolvire a instituţiei 

etc. 

 cere participarea locatarilor la lucrări de amenajare şi autodeservire a locurilor de 

utilizare publică şi spaţiul aferent căminului; 

 rezolvă divergenţele dintre locatarii căminului privind problemele de trai în cămin. 

 

ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE 

 

1. Membrii consiliului de autoadministrare sunt aleşi la adunarea generală a locatarilor 

căminului pentru durata anului de studiu. 

Competenţa Consiliului de autoadministrare este de 6-11 persoane : 

- şef consiliu; 

- şef adjunctul ; 

- şefii de etaje ; 

- 2 - 3 membri responsabili  pentru activitatea cultural – sportivă. 

2. Consiliul de autoadministrare alege adjunctul preşedintelui consiliului şi a şefilor de etaje 

care îndeplinesc funcţiile în lipsa lor. 

3. Membri ai Consiliului de autoadministrare pot fi elevii care au un comportament decent, se 

evidenţiază prin responsabilitate. 

4. Consiliul de autoadministrare îşi desfăşoară activitatea în baza programului semestrial sau 

anual, elaborat la început de an de studii împreună cu pedagogul social şi aprobat de 

directorul – adjunct pentru activitatea educativă. 



5. Consiliul de autoadministrare se convoacă de regulă de două ori în lună sau în cazuri 

urgente. Procesele – verbale  ale şedinţelor se înregistrează în cartea de procese verbale. 

6. Consiliul de autoadministrare stabileşte obligaţiunile de serviciu la etaj şi la recepţie. 

7. Consiliul de autoadministrare al căminului în colaborare cu Senatul Elevilor din centru, 

desfăşoară în cămin sondaje de opinii şi înaintează administraţiei căminului sau 

administraţiei centrului propuneri de îmbunătăţire a condiţiilor de trai. 

 

FUNCŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE AUTOADMINISTRARE 

 

Preşedintele consiliul de autoadministrare: 

 coordonează activitatea consiliului de autoadministrare; 

execută dispoziţiile Consiliului de autoadministrare;        

 convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de autoadministrare; 

 controlează efectuarea serviciului la recepţie şi la etaje;  

 participă la controlul stării sanitare a încăperilor de folosinţă comună şi odăi. 

 

Şeful de etaj: 

 

 execută dispoziţiile Consiliului de autoadministrare; 

 întocmeşte orarul serviciului la etaj; 

 supraveghează calitatea efectuării serviciului la etaj, între orele 16
00

 – 23
30

; 

 are grijă de economisirea luminii, gazului şi apei ; 

 împreună cu administratorul şi pedagogul social organizează şi desfăşoară de 2 ori în 

lună ziua sanitară ; 

 participă împreună cu comisia sanitară şi efectuează individual controlul stării sanitare în 

odăi şi la etaj ; 

 organizează locatarii etajului la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor educative şi 

sportive în cămin ; 

 înaintează rapoarte pedagogului social referitor la încălcările fixate la etajul respectiv ; 

 raportează rezultatele activităţii la şedinţele Consiliului  de autoadministrare. 

 

Comisia pentru menţinerea ordinii sanitare: 

 

 execută dispoziţiile Consiliului de autoadministrare; 

 efectuează controlul stării sanitare săptămânal în cămin şi în odăi împreună cu şeful de 

etaj, preşedintele Consiliului de autoadministrare, pedagogul social, asistenta medicală; 

 prezintă rapoarte Consiliului de autoadministrare  referitor la respectarea normelor 

igienice de către locatari. 

 

Comisia pentru activitatea cultural – sportivă: 

 

 execută dispoziţiile Consiliului de autoadministrare; 

 organizează şi desfăşoară cu pedagogul social activităţile  cultural – sportive: participă la 

organizarea şi desfăşurarea seratelor tematice, concursurilor,  sportive;  

 înaintează propuneri referitor la modalităţile de desfăşurare a activităţilor cultural - 

sportive; 

 redactează informaţia pentru  rubricile panoului informativ,  editează gazete de perete; 

 raportează rezultatele  activităţii la şedinţele Consiliului de autoadministrare. 


