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CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. (1) Căminele studenţeşti sunt unităţi aflate în proprietatea, administrarea şi folosinţa
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi sunt destinate cazării studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor şi cadrelor didactice pe întreaga durată a anului universitar.
(2) În alte perioade ale anului, căminele vor avea un regim propus de către şeful serviciului socialadministrativ împreună cu directorul general administrativ, aprobat de către Consiliul de
Administraţie al universităţii, în vederea valorificării judicioase a lor.
(3) Cazarea ocazională este realizată pe întreg parcursul anului de către administratorul de cămin,
este avizată de şeful serviciului social şi aprobată de directorul general administrativ.
Art. 2. (1) Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti se face anual de către Comisia de cazare
pe universitate propusă de prorectorul cu probleme sociale şi aprobată în Consiliul de Administraţie.
(2) Comisia de cazare este formata din:
- un prodecan, prin rotaţie anual de la fiecare facultate;
- şeful serviciului social-administrativ;
- şeful biroului social-administrativ;
- preşedintele campusului;
- un director educativ de cămin;
- un preşedinte de cămin;
- un funcţionar al serviciului social administrativ;
- un administrator de cămin.
(3) Activitatea Comisiei de cazare a studenţilor este coordonată de prorectorul cu probleme sociale.
Art. 3. Comisia de cazare în căminele studenţeşti afişează listele de cazare la sediul serviciului
social-administrativ şi la avizierul fiecărui cămin.
Art. 4. (1) Contestaţiile studenţilor referitoare la rezultatul procesului de cazare se pot depune în
termen de 2 zile de la afişare, la sediul serviciului social-administrativ.
(2) Contestaţiile studenţilor referitoare la procesul de cazare se soluţionează în termen de 3 zile
calendaristice de o comisie formată din: directorul general administrativ, un prodecan, un preşedinte
de cămin şi un director educativ.
(3) Comisia de contestaţii se aprobă anual de către Consiliul de Administraţie al universităţii.
CAPITOLUL II. PROCEDURA DE CAZARE ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI
Art. 5. (1) Cazarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din anul I se face pe baza unei cereri
(Anexa 1) adresată serviciului social-administrativ al universităţii.
(2) Studenţii din anii II, III şi IV care au locuit în cămin îşi păstrează locul, în condiţiile contractului
de închiriere, pe baza unei cereri adresate administratorului căminului în care au locuit (Anexa 2).
(3) Studenţii din anii II, III şi IV care nu au locuit în cămin pot fi cazaţi în căminele universităţii în
limita locurilor disponibile conform precizărilor prezentului regulament.
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Art. 6. În căminele U.P.G. Ploieşti pot primi cazare în limita locurilor disponibile, următoarele
categorii de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice:
a) Studenţii români fără taxă care nu au domiciliul stabil în Ploieşti;
b) Studenţii străini bursieri ai statului român şi cei veniţi în baza acordurilor bilaterale;
c) Studenţii români cu taxă de la învăţământul de zi care nu au domiciliul stabil în Ploieşti;
d) Doctoranzii străini şi masteranzii străini, fără taxă sau finanţaţi pe bază de burse acordate de
statul roman;
e) Studenţii români orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din centrele de plasament sau plasament
familial;
f) Studenţii cu handicap grav şi accentuat;
g) Studenţii străini pe cont propriu valutar sau nevalutar, în limita locurilor disponibile;
h) Cadrele didactice tinere care nu au rezolvată problema locuinţei.
Art. 7. Cazarea studenţilor se va face în următoarea ordine de priorităţi:
a) Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
b) Studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza legii 448/2006;
c) Studenţii români fără taxă care au domiciliul stabil la o distanţă mai mare de 25 de km de
Ploieşti;
d) Studenţii străini bursieri ai statului român şi cei veniţi în baza acordurilor bilaterale;
e) Studenţii cu taxă care au domiciliul stabil la o distanţă mai mare de 25 de km de Ploieşti, în
funcţie de distanţa faţă de Ploieşti;
f) Alte categorii, respectiv studenţii din anii II, III, IV care nu au mai locuit în cămin şi care au
domiciliul stabil la o distanţă mai mare de 25 de km de Ploieşti, ;
g) Studenţii cu sau fără taxă care au domiciliul stabil la o distanţă mai mică de 25 de km de
Ploieşti, în limita locurilor disponibile.
Art. 8. (1) Repartiţia studenţilor pe camere se va păstra de la un an la altul în limita posibilităţilor.
(2) La repartizare se va ţine cont ca fraţii şi surorile să locuiască împreună (la solicitarea acestora).
Art. 9. Nu vor putea primi loc de cazare în cămine:
a) studenţii care au înstrăinat locurile de cazare;
b) studenţii care au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor potrivit contractului de închiriere şi au
fost sancţionaţi în cursul anului universitar anterior;
c) studenţii care au datorii din anul de studii anterior faţă de universitate (tarife de cămin, imputaţii
etc.).
Art. 10. Diagramele de cazare vor fi întocmite de către Comisia de cazare până la data de 24. 09 a
fiecărui an şi vor fi afişate la fiecare cămin şi la sediul serviciului social-administrativ în data de
26.09 a fiecărui an.
Art. 11. Repartizarea pe camere a studenţilor se va face de către administraţia căminelor pe baza
acestor diagrame în perioada 26 – 29 septembrie a fiecărui an.
Art. 12. Cazarea studenţilor în cămine se face în cele 4 zile anterioare începerii anului universitar,
în funcţie de anul de studii.
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Art. 13. Locurile rămase libere vor fi redistribuite începând cu data de 01.10 a fiecărui an
universitar.
Art. 14. Cazarea studenţilor în cămine presupune:
a) Prezentarea următoarelor documente justificative:
 Buletin/carte de identitate şi/ sau paşaport în original;
 Copie după buletin/carte de identitate/ paşaport;
 Adeverinţă fiu/fiica cadru didactic sau copie carte de munca pentru cadrele didactice
pensionate (dacă este cazul);
 Adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză.
b) Plata taxei de cazare;
c) Încheierea contractului de închiriere între Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi student;
d) Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant;
e) Primirea legitimaţiei de cămin;
f) Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal individual şi respectiv colectiv.
Art. 15. (1) Pe perioada vacanţei de vară a studenţilor, unele cămine stabilite de serviciul social
administrativ vor funcţiona în sistem de unităţi de cazare.
(2) Cazarea pe timpul vacanţei de vară se face la tarifele aprobate de către Consiliul de
Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
(3) Studenţii, masteranzii şi doctoranzii care lucrează şi doresc cazare pe perioada verii, vor depune
o cerere însoţită de adeverinţă de salariat la administraţia căminului unde sunt cazaţi.
(4) Decanatele vor transmite la serviciul social administrativ liste cu studenţii, masteranzii şi
doctoranzii care urmează să efectueze practică pe perioada verii.

CAPITOLUL III. TARIFE DE CAZARE
Art. 16. (1) Tarifele de cazare sunt aprobate anual de către Senatul Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti.
(2) Beneficiază de regimul gratuităţii următoarele categorii:
- Studenţii fără taxă orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii ori plasament
familial şi studenţii fără taxă, cu un părinte cadru didactic aflat în activitate sau pensionat
(cazare în căminul numărul 1).
- Doctoranzii şi studenţii străini bursieri ai statului român ( cazare în căminul numărul 1).
- Studenţii fără taxă cu afecţiuni foarte grave, atestate de medici sau clinici de specialitate, cu
cerere aprobată în Consiliul de Administraţie(cazare în căminul numărul 1).
- Studenţii fără taxă cu dizabilităţi, cu cerere aprobată de către Consiliul de Administraţie( cazare
în căminul numărul 1).
- Şefii de cămin;
- Directorii educativi, preşedintele şi vicepreşedintele de campus;
- Copiii angajaţilor UPG din Ploieşti, cu cerere aprobată de către Consiliul de Administraţie.
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(3) Se acordă reduceri de 50% pe baza cererii şi a documentelor justificative:
- Studenţilor posesori ai certificatului de handicapat gradul I sau II(Legea 448/2006, art.16, alin. 8),
cu cerere aprobată de Consiliul de Administraţie.
- Studenţilor aleşi în Senatul UPG, Consiliul de Administraţie şi Consiliile facultăţilor, cu cerere
aprobată în Consiliul de Administraţie.
- Şefilor de palier conform referatului întocmit la fiecare început de an universitar.
(4) Studenţii care doresc să beneficieze de gratuităţi sau reduceri de taxe în conformitate cu
aliniatele (2) şi (3) vor depune o cerere la Serviciul social-administrativ (Anexa 3), însoţită de
documente justificative.
(5) Pentru alte cazuri, Consiliul de Administraţie poate aproba reduceri de taxă conform
Regulamentului de Acordare a Burselor şi a altor forme de sprijin material.
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 17. Drepturile şi obligaţiile studenţilor precum şi cele ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
sunt stabilite de Regulamentul intern al căminelor studenţeşti.
Art. 18. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul UPG Ploieşti şi se
aplică începând cu anul universitar 2015-2016.
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ANEXA Nr.1

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE
DIN PLOIEŞTI

STUDENŢI ANUL I

FACULTATEA........................................................

Nr.înregistrare............../……………
Direcţia General Administrativă
Serviciul social-administrativ

CERERE DE PRECAZARE
Subsemnatul/subsemnata ............................................student/masterand la
Facultatea...................................................., specializarea.............................................,
anul......., grupa................, cu taxă/fără taxă de studii, cu domiciliul stabil în
localitatea........................................, strada....................................................................,
nr...........,bloc............, scara........., etaj........., ap........., judeţul......................................,
telefon.............................., posesor al actului de identitate seria...............,
nr........................., eliberat de................................................................................, la
data de......................................, CNP........................................................., vă rog să
aprobaţi cazarea mea în căminele studenţeşti în anul universitar .................................
Precizez că, doresc să locuiesc în căminul nr........................

COMISIA DE CAZARE
Repartizat la căminul nr.........camera.......

DATA

SEMNATURA STUDENT,

Cererea se depune la căminul nr.4 – Serviciul social-administrativ
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ANEXA Nr.2

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE
DIN PLOIEŞTI

STUDENŢI ANI MARI

FACULTATEA........................................................

AVIZ ADMINISTRATOR
Pentru studenţii care au locuit în cămin.......luni
DA/NU
Administrator
Nr.înregistrare............../……………
Direcţia General Administrativă
Serviciul social-administrativ

CERERE DE PRECAZARE
Subsemnatul/subsemnata ............................................student/masterand la
Facultatea...................................................., specializarea.............................................,
anul......., grupa................, cu taxă/fără taxă de studii, cu domiciliul stabil în
localitatea......................................., strada.....................................................................,
nr..........., bloc............, scara..........., etaj........., ap........., judeţul...................................,
telefon.............................., posesor al actului de identitate seria...............,
nr........................., eliberat de................................................................................, la
data de..................................., CNP..........................................................., vă rog să
aprobaţi cazarea mea în căminele studenţeşti în anul universitar .................................
Menţionez că în anul universitar ...............................................am locuit în
căminul........., camera........, în perioada...................................... şi nu (am) datorii la
plata regiei de cămin şi la energia electrică.
În anul universitar ....................................., doresc să locuiesc în căminul
nr..............., camera..................
DATA

SEMNATURA STUDENT,

COMISIA DE CAZARE
Repartizat la căminul nr.........camera.......

Cererea se depune la căminul nr.4 – Serviciul social-administrativ
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ANEXA Nr.3

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE
DIN PLOIEŞTI

Studenţi fără TAXĂ de studii

FACULTATEA........................................................

Nr.înregistrare............../……………
Direcţia General Administrativă
Serviciul social-administrativ

CERERE
DE REDUCERE/GRATUITATE LA TAXA DE CĂMIN
Subsemnatul/subsemnata .....................................................student/masterand la
Facultatea..............................................., specializarea..................................................,
anul......., grupa................, fără taxă de studii, cu domiciliul stabil în
localitatea........................................, strada....................................................................,
nr..........., bloc............, scara..........., etaj........., ap........., judeţul...................................,
telefon...................................., posesor al actului de identitate seria...............,
nr............................, eliberat de............................................................................, la
data de.................................CNP.......................................................... vă
rog să
aprobaţi reducerea/gratuitate la regia de cămin în
anul universitar
................................, semestrul........, deoarece.............................................................
Menţionez că în anul universitar ............................... am locuit în căminul.........,
camera........, în perioada.............................. şi nu (am) datorii la plata regiei de cămin
şi la energia electrică.
Anexez documentele prevăzute de Regulamentul de cazare în căminele
studenţeşti.

DATA

SEMNATURA STUDENT,

Cererea se depune la căminul nr.4 – Serviciul social-administrativ
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