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Dispoziții generale
1. Prezentul Regulament de ordine internă privind funcționarea căminelor din subordinea Școlii
Profesionale nr.9, mun. Chișinău este elaborat în conformitate cu Codul Educației al Republicii
Moldova și Regulamentul-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de
învățământ de stat .
2. Căminele, spațiile verzi ce le înconjoară, căile de acces ce le deservesc și amenajările adiacente
sunt unităţi în administrarea şi folosinţa Școlii Profesionale nr.9, mun. Chișinău, în care se asigură
condiţii de trai şi studiu pentru elevii ce studiază în instituția respectivă.
3. Cazarea și repartizarea locurilor pentru elevi în cămin, în limita locurilor disponibile, se
efectuează de către administratorul căminului și pedagogii sociali în coordonare cu Comisia de
cazare și maiștrii-instructori, în baza cererii depuse de către elev. Aceste norme se impun
obligatoriu în fiecare an de studiu.
4. În vederea unei bune colaborări a locatarilor căminelor de elevi cu
administrația Școlii
Profesionale nr.9, mun. Chișinău, elevii cazați se organizează, fără personalitate juridică, întrun Consiliu al locatarilor căminului.
5. Consiliul locatarilor rezolvă problemele legate de organizarea odihnei, participarea elevilor la
reparația în cămin, la lucrările de salubrizare și amenajare a teritoriului aferent școlii, activități
sportive, controlul periodic a stării sanitare a căminului, a disciplinei și ordinii în cămin, de
stimulare a locatarilor căminului, de evidență a consumului energiei electrice, evidența achitării
taxelor de cazare etc.
6. În scopul distribuirii spațiului locativ din cămin se crează comisii speciale de cazare. Comisia de
cazare se constituie din: preşedinte – directorul Școlii Profesionale nr.9, mun. Chișinău, membri–
directori adjuncți, şefi de secţii, pedagogi sociali, administrator ai căminelor şi reprezentanţi ai
organelor de autoguvernare ale elevilor.
7. Comisia de cazare se obligă să mediatizeze, cu suficient timp înainte de începerea procesului de
cazare, numărul de locuri de cazare, criteriile aplicate la repartizarea spaţiului locativ şi alte
condiţii ale procedurii de cazare.
8. Pentru obținerea locului în cămin, la sfârșitul anului de studii elevul va depune cerere de cazare,
pe numele directorului Școlii Profesionale nr.9, mun. Chișinău, pentru următorul an de
învățământ. Locurile în cămin se repartizează pentru un an de studii.
9. Candidaţii la admitere solicită loc de cazare în cămin, în baza cererii (Anexă), depusă concomitent
cu cererea de participare la concursul de admitere. Comisia de admitere va repartiza locurile
anului I pe specialități, după ce le va transmite comisiei de cazare .
10. Pe tot parcursul procesului de cazare se va respecta transparenţa. Repartizarea finală a locurilor
în cămin, va fi reflectată pe panoul de avize .
11. La distribuirea locului elevul va lua cunoștință cu Regulamentul de ordine internă a căminului.
12. Căminele activează pe baza principiilor de autodeservire parţială: locatarii menţin ordinea şi
curăţenia în camerele în care locuiesc, la balcoane şi în spaţiul de uz comun (participă la curăţirea
şi spălarea chiuvetelor, robinetelor, meselor; măturarea şi transportarea deşeurilor la gunoi etc.).
13. În timpul anului de studii elevii pot fi transferați dintr-o odaie în alta numai cu acordul directorului
instituției.
14. La repartizarea elevilor în odăi pedagogii sociali și administratorul căminului vor ține cont de
particularitățile psihologice și de vârsta elevilor.
15. Elevii cu statut de copil orfan beneficiază de cazare gratuită în cămin pe întreaga durată a studiilor.
16. Fiecărui locatar se eliberează contractul ce oferă dreptul la ocuparea locului în care este specificat
numărul camerei şi termenul pentru care este repartizat locul.

17. Se permite cazarea rudelor de gradul întâi (mama, tata, fratele, sora) a beneficiarului de loc în
cămin, în cazul existenţei locurilor disponibile, în coordonare cu conducătorul instituţiei de
învăţămînt şi ministerul de resort. Cazarea elevilor, studenţilor din alte instituţii de învăţămînt se
face în baza acordului ambelor instituţii.
18. Blocurile căminelui din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat, utilajul şi inventarul pus la
dispoziţia locatarilor constituie patrimoniul statului.
19. Elevii cazați în cămin sunt responsabili de bunurile materiale primite în folosință. În caz de
deteriorare a acestora, elevul este obligat să restituie bunul material sau să achite integral costul.
În cazul în care nu se depistează vinovatul obligația de plată revine întregului colectiv.
20. În cazul în care o persoană cazată n-a achitat plata pentru cămin și lipsește din cameră pe o
perioadă mai mare de 5 zile, ceilalți locatari ai camerei sunt obligați să anunțe acest fapt
administratorului.
21. Vizitarea copiilor în cămin de către părinți/tutore legal și rudele acestora se permite după
încheierea orelor de studii până la orele 2000 cu acordul pedagogului social și al personalului de
la recepție prin verificarea actului de identitate.
22. Administrația căminului nu poartă răspundere pentru sănătatea și viața elevului atâta timp cât
acesta se află în afara teritoriului instituției, chiar dacă în prealabil a informat Administrația
căminului. Administrația căminului nu asigură paza personală a elevului cât timp acesta se află în
afara teritoriului.
23. La plecarea în vacanță (iarnă, primăvară) pedagogii sociali vor cere elevilor și părinților ca
încăperile locative să fie aduse în ordine. La sfârșitul fiecărui an de studii administratorul
căminului va cere de la elevi de a repara spațiile lor locative.
24. În timpul orelor de curs și practică elevilor li se interzice accesul în cămin ( cu excepția celor,
care motivează o problemă de sănătate, prezentând certificat medical eliberat de medicul
instituției).
25. În cazul transferării în altă instituţie de învăţământ, elevul pierde dreptul la spaţiul locativ în
cămin.
26. Persoanele care au primit în folosinţă obiecte din patrimoniul căminului sînt responsabile de
menţinerea în stare funcţională a acestora.
27. Nu vor fi cazaţi în cămine levii care:
a. au înstrăinat locul de cazare;
b. au găzduit, neautorizat, persoane străine în camerele unde au fost cazaţi;
c. au fost sancţionaţi în anul de studii anterior;
d. au comis abateri de la normele regulamentare de comportare în cămin.
28. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat la decizia Administrației.
II. Organele de administrare a căminelor instituţiilor de învăţămînt
29. Administraţia Școlii Profesionale nr.9, mun Chișinău este obligată:
a) să aloce, în condiţiile legii, mijloacele financiare necesare pentru întreţinerea căminelor;
b) să repare comunicaţiile inginereşti, inventarul căminelor și spaţiile auxiliare;
c) să asigure, prin contracte cu agenţii economici respectivi, prestarea serviciilor comunale
pentru locatarii căminelor;
30. Personalul căminului este constituit din administratorul căminului şi pedagogul social.
31. Administratorul căminului este numit în funcţie de către administraţia instituţiei de învăţămînt,
conform legislaţiei în vigoare.
32. Administratorul căminului are următoarele atribuţii:
a) Cazează elevilor în cămin, conform deciziei Comisiei de cazare, la prezentarea
contractului de locațiune;
b) creează, pentru locatari, condiţii favorabile de trai, studii, odihnă;
c) repartizează inventarul conform normelor stabilite;

d) asigură şi verifică menţinerea ordinii în cămin şi pe terenul aferent căminului, respectarea
normelor de securitate şi antiincendiare, conform legislaţiei în vigoare;
e) asigură eliberarea camerei în termenul indicat, în caz de exmatriculare, de absolvire a
instituţiei de învăţămînt, de transfer la o altă instituţie de învăţămînt, de privare de dreptul
de a locui în cămin;
f) organizează participarea locatarilor la lucrări de amenajare şi întreţinere a spaţiilor
căminului şi terenului aferent;
g) soluţionează litigiile vizînd problemele convieţuirii în cămin.
33. Pedagogul social este numit în funcţie de către administraţia școlii, conform legislaţiei în vigoare.
34. Pedagogul social are următoarele atribuţii:
a) planifică şi organizează, în comun cu consiliul locatarilor căminului, activităţi culturale,
sportive, educative cu elevii;
b) participă, în comun cu administratorul căminului, la cazarea în cămin a elevilor;
c) coordonează organizarea serviciului la etaje şi în cămin, organizează controlul sanitar al
camerelor;
d) supraveghează respectarea regimului zilei;
e) pregăteşte informaţiile necesare pentru şedinţele locatarilor căminulu iau pentru şedinţele
cu părinţii acestora.
35. În scopul respectării principiilor de autoadministrare, în cămine se alege, prin simpla majoritate
de voturi ale locatarilor prezenţi, consiliul locatarilor căminului.
36. Consiliul locatarilor căminului, compus din preşedinte, locţiitor, şefi de etaje, alţi membri,
activează în baza Regulamentului de ordine internă al căminului respectiv.
37. Consiliul locatarilor căminului are următoarele atribuţii:
a) adoptă decizii de stimulare şi de sancţionare, stabilite de prezentul Regulament;
b) organizează, în comun cu pedagogul social, activităţi sportive şi de agrement;
c) organizează, în comun cu administratorul căminului, activităţi de amenajare şi întreţinere
a spaţiilor din cămin şi a celor aferente căminului;
d) organizează controale de verificare a menţinerii ordinii şi stării sanitare în cămin;
e) înaintează propuneri pentru eficientizarea activităţii căminului.
38. Deciziile consiliului locatarilor căminului, adoptate conform prezentului Regulament, sînt
obligatorii pentru toţi locatarii.

III.

Drepturile elevilor cazați în cămin

Elevii au dreptul:
39. Să beneficieze de bunurile materiale care li se acordă în cămin.
40. Să fie asigurați cu asistență medicală și psihologică.
41. Să beneficieze de programele culturale extrașcolare organizate de pedagogii sociali.
42. Să primească vizitele părinților și a rudelor conform orarului stabilit de pedagogii sociali și
administrația căminului.
43. Să utilizeze aparatele de radio și casetofoane de intensitate medie până la ora 2100.
44. Să-și amenajeze estetic și curativ camera doar cu acordul Administrației căminului.
45. Să reclame orice situație care vine în contradicție cu normele obligatorii, sociale și morale de
conviețuire în cămin.
46. Să aleagă şi să fie ales în componenţa Consiliului locatarilor;
47. Să participe la şedinţele Consiliului locatarilor căminului şi la discutarea problemelor ce ţin de
organizarea condiţiilor de trai în cămin;
48. Să sesizeze Consiliul locatarilor căminului sau administratorul privind neregulile care afectează
viaţa de cămin;
49. Să participe la activităţile social-culturale şi sportive;
50. Să apeleze la administratorul căminului şi/sau la pedagogul social pentru aplanarea sau rezolvarea
unor neînţelegeri cu colegii de cămin.

51. Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportament exemplar pot
fi recompensați cu bunuri materiale, burse de merit, premii, diplome, excursii , reieșind din
posibilitățile financiare ale Școlii Profesionale nr.9, mun. Chișinău.
IV. Obligațiunile elevilor cazați în cămin
Elevii sunt obligați:
52. Să cunoască şi să respecte cu stricteţe prezentul Regulament, regulile de ordine internă ale
căminului;
53. Să dea dovada de o ţinută şi un comportament decent;
54. Să păstreze şi să întreţină în ordine exemplară spaţiile din interiorul şi de pe teritoriul aferent
căminului;
55. Să păstreze bunurile materiale din cămin;
56. Să mențină curățenia în camerele de locuit, pe culoare, WC-uri, în sala de odihnă și în spațiul din
jurul Școlii Profesionale nr.9, mun. Chișinău;
57. Să dea dovadă de un comportament civilizat cu locatarii căminului, cadrele didactice, pedagogii
sociali, funcționarii de serviciu în cămin etc;
58. Să consume raţional energia electric şi apa;
59. Să achite în termen plata pentru cazare în cămin, calculată conform legislaţiei în vigoare;
60. Să nu aducă prejudicii materiale căminului; să compenseze, în cazul deteriorării, daunele
materiale aduse căminului;
61. Să respecte regulile de securitate antiincendiară, de utilizare corectă a instalaţiilor electrice, de
gaze etc;
62. Să participe la lucrările de utilitate publică în cămin;
63. Să elibereze locul ocupat la data stabilită şi să predea administratorului căminului utilajul,
mobilierul avut în folosinţă provizorie;
64. Să respecte normele igienico-sanitare a locurilor de dormit, fiind obligați să-și schimbe
cearșafurile și prosoapele de baie în fiecare săptămână;
65. Să lase cheia de la odaie la recepție la ieșirea din cameră și o cheie de rezervă de la odaie să se
păstreze la administratotul căminului ;
66. Să păstreze în frigider produsele alimentare ușor perisabile nu mai mult de 3 zile (obligatoriu
trebuie să fie în containere pentru alimente);
67. Mașina de spălat va fi folosită conform graficului;
68. Să dețină trusa personală de igienă și să dețină haine curate de schimb;
69. Să se asigure cu o pernă, plapumă și câte un set curat de lenjerie de pat pe săptămână;
70. Să facă curățenie generală în cameră până la plecarea în vacanță. Să-și ia toate bunurile materiale
personale la plecarea în vacanța de vară;
71. Să restituie integral și în bună stare bunurile din cameră primite conform Actului de predareprimire;
72. Elevul care va distruge intenționat bunurile primite sau cele de folosință comună, pe lângă
repararea acestora și achitarea prejudiciului adus, va fi privat de dreptul de a fi cazat în cămin.
73. Plecând acasă sau la rude, elevii vor înscrie obligatoriu în Registrul de evidență a căminului,
indicând persoana la care pleacă, adresa, telefonului (informația în cauză, în mod obligatoriu va
fi verificată de pedagogul social).
74. Să asigure și să verifice utilizarea rațională a energiei electrice, a apei și a materialelor puse la
dispoziție.
75. Să facă baie în fiecare zi conform programului stabilit de Administrație.
76. Să păstreze liniștea în orele de odihnă. După ora 2200 se interzice orice activitate care ar perturba
liniștea și ordinea în cămin. Orice abatere disciplinară este sancționată. Sancțiunile vor fi aplicate
în dependență de gravitatea cazului, ajungându-se până la excluderea elevului din cămin.

77. Să nu se deplaseze pe coridoarele căminului după ora 2300.
78. Să cunoască și să respecte actualul Regulament. Modul în care se execută obligațiunile mai sus
menționate constituite unul dintre criteriile de acordare a calificativului la purtate.
V. Interdicții
Elevilor li se interzice:
79. Să folosească pe timp de iarnă instalații portabile de încălzire electrică în cameră, decât în cazuri
excepționale și doar cu acordul Administrației căminului.
80. Să utilizeze lumânări sau obiecte cu flacără deschisă, pentru evitarea incendiilor.
81. Depozitarea, expunerea oricăror obiecte, produse alimentare pe pervazul exterior al ferestrei
căminului.
82. Să intervină în instalațiile electrice (prize, întrerupătoare). În cazul deteriorării instalațiilor
electrice pedagogul social va apela la intendant sau la directorul adjunct pe gospodărie, acesta
urmând să înlăture problemele apărute.
83. Să utilizeze reșourile electrice.
84. Să consume în exces energia electrică și apa.
85. Să asculte muzică cu volum mare după ora 2100.
86. Să se afle în odăile colegilor după ora 2200.
87. Să intre în odăile colegilor în lipsa acestora. Intrarea în camerele colegilor se face cu acordul
acestora. Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu mustrare la prima abatere, iar la a doua
pierderea dreptului de a locui în cămin.
88. Să părăsească teritoriul instituției fără înștiințarea Administrației.
89. Să consume băuturi alcoolice, substanțe toxice, narcotice sau psihotrope.
90. Să joace cărți sau să participe la jocuri de noroc.
91. Să fure sau sa-și atribuie lucruri străine.
92. Să aibă un comportament amoral față de colegi, personal didactic și auxiliar.
93. Să deterioreze bunurile materiale din incinta căminului.
94. Să introducă în cămin spray-uri colorate, lacrimogene, paralizante, materiale pirotehnice (petarde,
pocnitori, artificii) care ar pune în pericol sănătatea sa și a celorlalți elevi.
95. Să practice prozelitism religios și ocult.
96. Să aducă persoane străine în odaie (excepții: membrii familiei).
97. Să fixeze cuie în perete pentru atârnarea oricărui element decorativ pe perete (ceas de perete,
oglindă, covoare, etc.) fără acordul administrației căminului.

VI. Sancțiunile aplicate elevilor din cămin
Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile stipulate în actualul Regulament vor fi
sancționați în funcție de gravitatea acestora. Sancțiunile ce se pot aplica elevilor sunt următoarele:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Observația individuală;
Avertizare;
Mustrare;
Mustrare aspră;
Privarea de loc în cămin (după gravitatea cazului și exmatricularea din școală);
Suportarea cheltuielilor pentru pagubele materiale produse în odăi, pe holuri, în bucătărie, în
lavoare, în WC-uri, în sala de calculatoare și în sala de odihnă.

Acordarea sancțiunilor va fi efectuată de către Administrația căminului, Comisia de cazare,
Administrația școlii în baza demersului pedagogilor sociali în coordonare cu maiștrii-instructori:

Nr. ABATEREA
SANCȚIUNEA I
SANCȚIUNEA II
1.
Ieșirea din instituție la oră târzie fără
- Mustrare aspră;
- Mustrare;
aprobate
- Privarea de cămin.
2.
- Avertisment;
- Mustrare aspră;
Utilizarea reșourilor electrice
- Mustrare.
- Privarea de cămin.
3.
Repararea de sine stătător a prizelor - Avertisment;
- Mustrare aspră;
întrerupătoarelor
- Mustrare.
- Privarea de cămin.
4.
Introducerea și consumul băuturilor - Exmatricularea din cămin.
alcoolice
5.
- Convocarea părinților. Anunțul
Introducerea consumului de droguri
serviciului ”Droguri” de la
în cămin.
Poliția Municipală Chișinău.
- Privarea
de
cămin
și
exmatricularea din școală.
6.
- Anunțarea poliției;
Introducerea/folosirea în cămin a
- Privarea de cămin și
oricărui tip de armă albă
exmatricularea.
7.
Introducerea/folosirea în cămin a
spray-uri colorate, lacrimogene,
- Mustrare aspră;
- Mustrare.
paralizante, materiale pirotehnice
- Privarea de cămin.
(petarde, pocnitori, artificii).
8.
- Mustrare;
Să practice prozelitism religios și - Avertisment.
- Mustrare aspră;
ocult
- Privarea de cămin.
9.
- Mustrare;
Să participe la jocuri de noroc
- Avertisment.
- Mustrare aspră.
10.
- Anunțarea poliției;
Furtul din avutul căminului sau de la
- Exmatricularea din
- Privarea de cămin;
colegi.
școală.
- Exmatricularea din colegiu.
11.
- Mustrare;
Folosirea limbajului și gesturilor
- Avertisment.
- Mustrare aspră;
vulgare.
- Privarea de cămin.
12.
- Plata tuturor lucrărilor necesare - Mustrare aspră;
reparațiilor sau a cheltuielilor - Convocarea părinților;
pentru înlocuirea bunurilor - Plata tuturor lucrărilor
Să deterioreze bunurile materiale
deteriorate. În cazul în care
necesare reparațiilor sau
din incinta căminului
vinovatul nu se cunoaște,
a cheltuielilor pentru
răspunderea materială devine
înlocuirea
bunurilor
colectivă.
deteriorate;
- Mustrare.
- Privarea de cămin.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Fixarea cuielor în perete pentru
atârnarea oricărui element decorativ
pe perete (ceas de perete, oglindă,
covoare,
etc.)
fără
acordul
Administrației căminului
Intrarea nemotivată în cămin în
timpul lecțiilor
Nerespectarea sarcinilor de serviciu
pe odăi, în cămin și teritoriul aferent
acestuia.

- Mustrare;
- Plata tuturor lucrărilor necesare
reparațiilor.
- Avertisment.
- Avertisment.

Consumul în exces a energiei
electrice și apei (stingerea ora 2300).

- Avertisment.

Audierea muzicii cu volum mare
după ora 2100

- Avertisment.

Aflarea în odăile colegilor după
ora 2200

- Avertisment.

Deplasare prin cămin după orele
2300.

- Avertisment.

Invitarea persoanelor străine în odăi
- Mustrare.
și în curtea căminului

- Mustrare aspră;
- Plata tuturor lucrărilor
necesare reparațiilor;
- Privarea de cămin.
- Mustrare;
- Mustrare aspră.
- Mustrare;
- Mustrare aspră;
- Privarea de cămin.
- Mustrare;
- Mustrare aspră;
- Privare de cămin.
- Mustrare;
- Mustrare aspră;
- Privarea de cămin.
- Mustrare;
- Mustrare aspră;
- Privarea de cămin.
- Mustrare;
- Mustrare aspră;
- Privarea de cămin.
- Mustrare aspră;
- Privarea de cămin.

