Aprobat
la şedinţa Comitetului Sindical al Studenților
din 12.02. 2019

Concursul căminelor studenţeşti ale
Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă”
Căminul - Casa Noastră
-

-

1. Descrierea concursului.
Termenul realizării concursului: 2018-2019 pe întreg anul de studii.
2. Expunerea problemei şi argumentarea concursului:
Concursul presupune o analiză a căminelor studenţeşti pe parcursul întregului an
de studii care se va efectua în perioada 21-23 a fiecării luni, precum şi înfiinţarea
unei comisii care va implimenta şi monitoriza rezultatele acestui proiect.

Obiectivele concursului:
1. Educarea studenţilor-locatari în respectarea ordinii şi curăţeniei în odăile de
locuit, locurile publice, terenurile aferente căminelor şi păstrarea mobilierului şi a
inventarului.
2. Participarea activă a studenţilor în organele de autoguvernare în cămine.
Activităţi:
1. Lansarea concursului intern al orăşelului studenţesc Căminul - Casa Noastră
2. Organizarea zilelor uşilor deschise şi a altor activităţi cultural-educative în toate
căminele.
3. Organizarea zilelor sanitare şi evaluarea acestora.
4. Examinarea şi evaluarea odăilor şi locurilor publice.
5. Monitorizarea rezultatelor concursului.
Criterii de evaluare:
- Căminele propriu-zise vor fi apreciate după:
• ungheraşul căminelor
• locurile obşteşti
• camerele de locuit, dulapurile
• respectarea Regulamentului de funcţionare a căminelor
• contribuţii la economisirea resurselor energetice
• propuneri de implementate în regimul de activitate în cămin care
îmbunătăţesc condiţiile de trai
• activităţi culturale şi sportive desfăşurate în cămin.
•
-

Ungheraşele căminelor sunt apreciate conform criteriilor:
Originalitatea prezentării informaţiei ce ţine de ordinea interioară;
Autenticitatea şi actualizarea informaţiei;
Publicitatea tuturor activităţilor desfăşurate în cămin şi în cadrul
Universităţii, facultăţii.

• Locurile publice: (sală de lectură, de calculatoare, de odihnă, izolatoare
coridoare, bucătării, lavuare, duşuri, WC-uri, spălătorii etc.).
- Efectuarea curăţeniei în zilele sanitare şi păstrarea ei pe parcurs;
- Amenajarea şi crearea atmosferei de „acasă” în locurile publice;
- Respectarea normelor de securitate şi antiincendiare.
•
-

Camerele de locuit sunt examinate şi apreciate după următoarele criterii:
Amenajarea şi curăţenia în cameră și în dulapuri;
Păstrarea inventarului şi a mobilierului;
Participarea locatarilor camerelor respective la curăţenia generală,
amenajarea locurilor publice şi cele aferente, viaţa internă a căminului.

3. Evidenţierea şi premierea învingătorilor concursului
va fi efectuată pe 2 direcţii:
- Cel mai bun cămin (va fi stimulat printr-o diplomă)
- Camerele care servesc drept exemplu al întregului orăşel studenţesc şi a
fiecărui cămin în parte (locatarii acestor camere vor beneficia de locuri de trai în
aceleaşi camere pentru anul viitor de studii).

1.
2.
3.
4.

4. Componenţa comisiei:
Culea Uliana - Directorul Orășelului Studențesc, Președintele CSS.
Babei Radu - preşedintele comisiei locative din cadrul CSS,
preşedinţii consiliilor locatarilor căminelor,
comisiile sanitare din cămine.

• În fiecare cămin activează şi comisiile sanitare care verifică şi duc evidenţa
curăţeniei în camere de locuit, rezultatul influienţînd şi atestarea studenţilor pentru
dreptul de a locui în căminele Universităţii pentru anul viitor de studii.
5. Planul calendaristic al concursului
Start Concurs: 18 februarie 2019
Perioada de verificare (comisia): 21 februarie – 28 februarie 2019
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Căminul
5
4
3A
3B
6

Data
21 februarie
25 februarie
26 februarie
27 februarie
28 februarie

Ora
18:00 – 21:00
18:00 – 21:00
18:00 – 21:00
18:00 – 21:00
18:00 – 21:00

