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Metodologie de alegere a șefilor de cămin și de palier – UMFST Tîrgu Mureș 

 

CAPITOLUL I. NORME GENERALE 

Art 1.Prezenta metodologie cuprinde modalitatea de acordare a posturilor de șef de palier și șef de 

cămin, criterii de eligibilitate precum și drepturile și obligațiile acestora. 

CAPITOLUL II.CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Art. 2. Criterii Generale 

Sunt eligibili pentru a deține postul de șef de palier sau șef de cămin: 

1. Studenți care sunt locatari ai căminului în care doresc să ocupe postul. 

2. Studenți care nu sunt  în ultimul an de studiu. 

3. Studenți care nu au abateri disciplinare sau datorii  în cadrul căminelor studențești. 

4. Studenți care nu au fost demiși din postul de șef de palier sau șef de cămin din motive 

de neîndeplinire a funcțiilor aferente postului 

Art. 3. Criterii particulare 

1. Sunt eligibili pentru a deține postul de șef de cămin studenţi care au deţinut anterior 

postul de șef de palier 

CAPITOLUL III. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

Art. 4. Drepturile Șefilor de Palier și de Cămin  

1. Șefii de palier și de Cămin vor primi reducere la taxa de cazare în funcție de cuantumul 

subvenției acordate în respectivul an. 

Art 4. Obligațiile Șefilor de Palier și de Cămin 

Șefii de Palier și de Cămin trebuie : 

1. Să impună respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al căminelor și să 

atenționeze studenții care se abat de la aceste reguli, menționând sancțiunile care se 

aplică odată cu încălcarea acestuia. 
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2. Să medieze conflicte realizate la nivelul la care acesta este responsabil, în cazul în care 

nu se pot media conflictele se va anunța portarul care va anunța dispeceratul serviciilor 

competente, urmând ca reprezentantul studentului să asiste și să semneze în raportul 

portarului. 

3. Să realizeze ori de câte ori condițiile igienico sanitare nu sunt respectate  un raport 

verbal Ligii Studenților sau Administratorului de cămin  

4. Să realizeze lunar un raport scris cu privire la starea de funcționare a dotărilor oficiilor 

și băilor pe fiecare palier în parte precum și condițiile de igienă de pe palierul aferent, 

urmând ca acestea să fie centralizate pe cămin de către șeful de cămin. 

5. Să realizeze semestrial o intervievare a locatarilor palierului aferent fiecăruia cu privire 

la nevoile studenților, urmând ca acestea să fie centralizate pe cămin de către șeful de 

cămin aceasta realizându-se la în săptămâna a VII- a  a fiecărui semestru. 

6. Să atenționeze Liga Studenților  de existența persoanelor care figurează pe liste de 

locatari însă nu locuiesc  în cadrul căminelor studențești. 

 

CAPITOULUL IV. SANCȚIUNI 

Art. 5. În cazul în care șefii de palier sau de cămin nu își îndeplinesc obligațiile aceștia vor primi 

un avertisment scris, iar dacă în continuare nu își îndeplinesc obligațiile vor fi înlocuiți cu 

interimari desemnați de către Liga Studenților . 

CAPITOLUL V. METODOLOGIE DE ALEGERE 

Art. 6. Perioada de desfășurare a alegerilor studenților pe posturile de reprezentare în cămine este 

între data de 11 și 18 Octombrie 2019 după următorul calendar: 

• 12-16 Octombrie 2020 ora 12:00  – Depunerea dosarelor de candidatură online (prin 

completarea formularului de înscriere) 

• 16  Octombrie 2020 – Analizarea Dosarelor de către Consiliul Director al Ligii Studenților 

• 16 Octombrie 2020 ora 16:00 – Afișarea rezultatelor pe site-ul web al organizației, precum 

și pe canalele de socializare 

• 17-18 Octombrie 2020 ora 12:00 – depunerea contestaților – online pe 

candidaturi@lstgm.ro 

• 18 Octombrie 2020 – ora 20:00 – Afișarea rezultatelor finale 

• 1 Noiembrie 2019 – Intrarea in funcție a noilor aleși 

mailto:candidaturi@lstgm.ro
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Art. 7. Anunțul va fi vizibil pe toate avizierele din cămine, pe pagina web a Ligii Studenților 

precum și pe toate canalele de socializare ale Ligii Studenților. 

Art. 8 . Documentele necesare :  

1. Adeverință de la Administrator în care să fie prevăzut că studentul nu a avut abateri 

disciplinare sau nu este pe lista de rău-platnici a căminului. 

2. Completarea formularului online. 

3. Încărcarea pe formular a Carnetul de student, vizat la zi pentru anul universitar în curs, 

precum și copie după legitimația de cămin. 

Art. 9. Prioritate au studenții care au mai ocupat aceste posturi și au primit o evaluare bună de la 

Liga Studenților.  

Art. 10. Se definește Comitetul Studențesc de cămine după următoarea componență 

• Președinte: Președintele Ligii Studenților din Tîrgu Mureș 

• Membrii: Șefii de cămin si palier al căminelor studențești din cadrul UMFST Tîrgu Mureș 

• Secretar: Secretarul General al Ligii Studenților. 

 

Prezenta metodologie a fost aprobată astăzi, 10.10.2019, de către Președintele Ligii 

Studenților din Tîrgu Mureș, Cotoi Paul Sorin. 


