
CONTRACT_______________________ 

de cazare a elevului în căminul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi 
 

Căminele  funcţionează conform Regulamentului privind funcţionarea căminelor Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în 

Transporturi(elaborat în baza Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ 

de stat aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  

nr.74 din 25.01.2007 şi aprobat la şedinţa Consiliului profesoral, proces-verbal nr.1 din 30.09.2015 ) 
 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi, cu sediul pe str.Sarmizegetusa, 31, or.Chişinău titular al 

dreptului de administrare a căminelor cu destinaţie de locuinţă proprietate de stat, în continuare „Administraţia 

(proprietar)” în persoana directorului Rusu Boris şi elevul _______________, gr.________, în continuare „Chiriaş”,  

posesor al buletinului de identitate seria ___ nr._____________  la data de _____________ au încheiat prezentul contract 

pentru perioada de studii: a.2018-2022, înregistrarea reşedinţei de la 01.09.2018 – 30.06.2020, adresa str. Sarmizegetusa 

nr.35.  

I. Obiectul contractului 
 

Obiectul contractului îl constituie darea în folosinţă temporară a unei suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă în 

căminul studenţesc nr. ____, odaia ______, situat pe str.Sarmizegetusa nr.35, or.Chişinău, a instalaţiilor şi spaţiilor 

comune aferente, precum şi inventarului proprietate a centrului. 
 

II. Obligaţiunile administraţiei 
 

1. Dotează odaia conform următoarelor norme sanitare: 

- 1 pat cu saltea/persoană; 

- 1 compartiment/dulap/odaie; 

- 1 masă/odaie; 

- 1 scaun/persoană. 

2. Amenajează următoarele spaţii auxiliare de uz comun:  

- bucătărie; 

- baie; 

-sală pentru activităţi de agrement; 

- telefon. 

3.  Perfectează viza de reşedinţă a locatarilor în baza bonului de repartiţie, ordinului privind repartizarea fondului locativ.    

4.  Repară spaţiile auxiliare, comunicaţiile inginereşti şi inventarul căminelor. 

5.  Asigură, prin contracte cu agenţii economici respectivi, prestarea serviciilor comunale pentru locatarii căminelor. 

6.  Completează statele de funcţii ale căminelor cu personalul necesar, în conformitate cu statele-tip.  
   

III. Drepturile şi obligaţiile locatarului. 
 

1.  Locatarul căminului  centrului are dreptul: 

- să locuiască în camera repartizată; 

- să repare şi să amenajeze camera, fără a schimba arhitectura acesteia; 

- să folosească încăperile, echipamentul şi inventarul căminului, precum şi să beneficieze de serviciile comunale 

prestate; 

- să solicite reparaţia sau înlocuirea inventarului uzat, a comunicaţiilor inginereşti; 

-  să aleagă şi să fie ales în componenţa Consiliului de autoadministrare; 

- să participe la şedinţele Consiliului de autoadministrare şi la discutarea problemelor ce ţin de organizarea 

condiţiilor de trai în cămin; 

- să sesizeze Consiliul de autoadministrare a căminului sau şeful de cămin, privind neregulile care afectează viaţa în 

cămin; 

- să-şi exprime dezacordul cu deciziile Consiliului de autoadministrare a căminului, depunînd contestaţiile 

respective la administraţia centrului; 

- să participe la activităţile social-culturale şi sportive; 

- să aibă acces la informaţia privind cheltuielile suportate pentru întreţinerea căminului, alte informaţii ce vizează 

funcţionarea căminului; 

- să apeleze la şeful de cămin şi/sau la pedagogul social pentru aplanarea sau rezolvarea unor neînţelegeri cu colegii 

din cămin. 

2.  La cazarea în cămin beneficiarul este obligat să prezinte şefului de cămin următoarele documente: 

-  bonul de repartiţie a spaţiului locativ în cămin; 

-  carnetul de elev; 

-  buletinul de identitate (xerox); 

-  certificatul medical; 

-  bonul de plată pentru cazare în cămin; 

-  certificatul de căsătorie (după caz). 

3.  Locatarii căminelor sînt obligaţi: 

- să cunoască şi să respecte cu stricteţe Regulamentul căminelor şi prezentul contract, regulile de ordine internă ale 

căminului; 

- să aibă o ţinută şi un comportament decent; 

- să păstreze şi să întreţină în ordine exemplară spaţiile din interiorul şi de pe teritoriul aferent căminului; 



- să faciliteze inspectarea camerelor de către şeful de cămin, pedagogul social şi Consiliul de auroadministrare; 

- să consume raţional energia electrică, gazele naturale şi apa; 

- să achite în termen plata pentru cazare în cămin, calculată conform legislaţiei în vigoare; 

- să nu aducă prejudicii materiale căminului; să compenseze, în cazul deteriorării, daunele materiale aduse căminului; 

- să respecte regulile de securitate antiincendiară, de utilizare corectă a instalaţiilor electrice, de gaze etc.; 

- să nu instaleze în odaie utilaje de încălzire electrică (reşouri, aragaze etc.); 

- să participe la lucrările de utilitate publică în cămin  şi terenul aferent (să desfăşoare deserviciul la etaj şi în cămin); 

- să repare odaia în care a fost cazat pentru anul următor de studii (luna iunie);  

- să elibereze locul ocupat la data stabilită şi să predea şefului de cămin utilajul, mobilierul avut în 

folosinţă  provizorie; 

- să nu conducă în cămin persoane străine. 

IV. Stimulări şi sancţiuni. 
 

1.  Locatarii care manifestă un comportament exemplar, iniţiativă în îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de agrement, 

asigură economii la consumul de apă, gaze naturale, energie electrică se bucură de următoarele stimulări: 

- sînt asiguraţi cu loc de trai în cămin pentru următorul an de studii;  

- sînt premiaţi cu premii băneşti, cu obiecte de preţ sau cu diplome de merit; 

- li se anunţă mulţumire, prin ordinul conducătorului instituţiei de învăţământ.  

2.  Locatarilor care nu respectă prevederile Regulamentului li se aplică, în funcţie de gravitatea şi de frecvenţa abaterilor 

de la normele stabilite, următoarele sancţiuni: 

- avertisment; 

- mustrare; 

- evacuarea din cămin până la sfârşitul  anului de studii; 

- pierderea dreptului de a locui în cămin pentru o anumită perioadă; 

- exmatricularea din instituţie. 

3.  Sancţiunile se aplică în condiţiile legislaţiei în vigoare. Hotărârea de sancţionare se ia în prezenţa elevului în cauză. În 

caz de dezacord cu sancţiunea, locatarul poate contesta decizia în decurs de 15 zile de la aplicarea sancţiunii în 

Consiliul de administraţie. Contestaţiile care se depun la administraţia instituţiei de învăţământ vor fi soluţionate în 

termen de 10 zile de la data sesizării. Deciziile formulate în urma examinării contestaţiilor sunt definitive. 

4.  Stimularea şi aplicarea sancţiunilor se efectuează în temeiul deciziei administraţiei centrului, la propunerea şefului de 

cămin sau Consiliului de autoadministrare.  
 

V. Normele de comportament al locatarului. 
 

1.  Intrarea în căminele centrului este permisă pentru locatari între orele 6
30 

şi 22
30

.  

2.  Persoanele străine, excepţie rudele de gradul întâi ale locatarilor, nu au acces în cămine.  

3.  Începînd cu orele 23
00

, căminele centrului intră în regim special de funcţionare (menţinerea ordinii şi liniştii, iluminarea 

exclusivă a spaţiilor de uz comun etc.). 

4.  Căminele centrului activează pe baza principiilor de autodeservire parţială: locatarii menţin ordinea şi curăţenia în 

camerele în care locuiesc, în spaţiul aferent căminului, în spaţiile de uz comun. 

5.  În cămine pentru elevi se interzice: 

- transferul, fără acordul şefului de cămin, dintr-un cămin în altul, dintr-o cameră în alta; 

- înlocuirea, fără acordul şefului de cămin, a inventarului unei camere cu cel al alteia; 

- modificarea sau repararea reţelei electrice, conectarea obiectelor suplimentare de iluminare, încălzire etc.; 

- fumatul, folosirea băuturilor alcoolice, substanţelor toxice, drogurilor, stupefiantelor; 

- conectarea în odaie a utilajelor de încălzire electrică (reşouri, aragaz etc.); 

- aplicarea oricărei formă de violenţă fizică, verbală sau psihică faţă de şeful de cămin, pedagogul social, angajaţi, 

elevi; 

- deţinerea şi  utilizarea armelor de foc, armelor albe, substanţelor explozibile şi paralizante;  

- utilizarea spaţiilor căminului pentru activităţi neautorizate. 
 

VI. Răspunderea juridică. 
 

Dacă condiţiile stipulate mai sus, în parte sau total, nu vor fi respectate de chiriaş, şeful de cămin şi pedagogul social 

vor prezenta administraţiei informaţia necesară pentru aplicarea sancţiunilor, inclusiv evacuarea din cămin până la 

expirarea termenului contractului, şi sunt în drept să se pronunţe contra cazării persoanei date pentru un nou termen. 

La momentul exmatriculării, refuz la loc pentru cazare, finisării studiilor chiriaşul (a) eliberează spaţiul locativ. 

În cazuri de încălcare gravă a normelor de trai în cămin şi pricinuirea pagubelor materiale, administraţia centrului îşi 

păstrează dreptul de a trage persoana în cauză la răspundere conform legislaţiei în vigoare în instanţa de judecată. 
 

4. Clauze finale  
 

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 
ulterioară încheierii lui. Toate modificările şi completările la prezentul contract au putere juridică numai dacă sunt 

efectuate scris şi semnate de ambele părţi. 

  

Director       Elevul  (a)    
             

Contractul respins: __________________________________________________________ 


