REGULAMENT
PRIVIND ACCESUL ȘI CIRCULAȚIA RUTIERĂ ÎN INCINTA
Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
din București

Dispoziții generale
Art. 1. Regulamentul privind accesul și circulația rutieră (denumit în continuare Regulament)
reglementează accesul controlat și circulația pietonilor și autovehiculelor în incinta Universității
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (denumită în continuare USAMV B) în
vederea creșterii securității și asigurării unui climat social optim.
Art. 2. Prezentul Regulament vine în completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
195/2002 Republicată privind circulația de drumurile publice, iar termenii folosiți au aceeași
semnificație.
Art. 3. Prevederile prezentului Regulament au caracter obligatoriu asupra tuturor persoanelor
ce solicită acces în incinta USAMV B.

Accesul în incinta USAMV B
Art. 4. (1) În incinta USAMV B au acces doar persoanele ce dețin asupra lor un act de identitate.
(2) Persoanelor ce solicită acces în incinta USAMV B li se poate solicita din partea
reprezentanților universității să se legitimeze. În caz contrar acestora li se poate refuza accesul.
Art. 5. Accesul în incinta USAMV B este permis numai autovehiculelor ai căror posesori dețin
permis de acces, au numerele de înmatriculare înscrise în baza de date a universității sau au
achitat taxa de acces.
Art. 6. Accesul autovehiculelor în incinta USAMV B se realizează numai prin Punctele de Control
Acces (denumite în continuare PCA), după cum urmează:
1) Campus Herăstrau
a) Prin PCA nr. 1 din Bd. Mărăști nr. 59 se va face accesul doar pe sensul de intrare tuturor
persoanelor ce desfășoară activități didactice, administrative sau profesionale în incinta
USAMV B (denumite în continuare persoane îndreptățite) precum și vizitatori și
autovehiculelor acestora.
b) Prin PCA nr. 2 din Bd. Expoziției (din dreptul Căminului A2) accesul este restricționat și se
va face doar pentru activități administrative, cu aprobarea Conducerii USAMV B.
c) Prin PCA nr. 3 din Bd. Expoziției (din dreptul Cantinei Studențești) se va face accesul
strict pe sensul de intrare în incinta USAMV B, doar studenților cazați în caminele din
Campusul USAMV B și persoanelor îndreptățite, precum și a autovehiculelor acestora
dacă sunt înscrise în baza de date a USAMV B.
d) Prin PCA nr. 4 din Bd. Expoziției (din dreptul Caminului A9) se va face accesul strict pe
sensul de ieșire din incinta USAMV B tuturor persoanelor și autovehiculelor.
e) Prin PCA nr.5 din Aleea Constantin Sandu‐Aldea se va face accesul pe ambele sensuri
doar pentru angajații USAMV B cât și pentru activități administrative, cu aprobarea
Conducerii USAMV B.
f) Prin PCA nr. 6 din str. Mărăști nr. 59, se va face accesul strict pe sensul de ieșire din
incinta USAMV B tuturor persoanelor și autovehiculelor.

2) Campus Splai
a) Prin PCA nr. 1 din str. Splaiul Independenței nr. 105 se va face accesul pe ambele
sensuri tuturor persoanelor îndreptățite precum și ale autovehiculelor acestora.
b) Prin PCA nr. 2 din str. Dr. Nicolae D. Staicovici se va face accesul pe ambele sensuri
tuturor persoanelor îndreptățite precum și a aparținătorilor de animale ce solicită
acces la serviciile medicale și autovehiculelor acestora .

Circulația autovehiculelor și pietonilor
Art. 7. (1) Circulația autovehiculelor în incinta USAMV B se realizează cu respectarea strictă a
tuturor regulilor de circulație rutieră, a indicatoarelor și marcajelor de circulație, precum și a
indicațiilor personalului USAMV B.
(2) Viteza maximă de deplasare în incinta USAMV B este de 5km/h
Art. 8. Parcarea autovehiculelor în incinta USAMV B se va realiza numai în locurile special
amenajate prin marcaj și numerotare.
Art. 9. Autovehiculele care, deși au acces în incinta universității, nu pot fi parcate pe locuri
amenajate sunt obligate sa părăsească în cel mai scurt timp incinta USAMV B
Art. 10. Parcarea pe trotuar, pe spațiul verde, sub incidența indicatorului ”Oprirea interzisă”, în
intersecții precum și în dreptul barierelor de acces este strict interzisă.
Art. 11. (1) Conducătorii autovehiculelor parcate în alte locuri decât cele special amenajate prin
marcaj și numerotare vor fi sancționați cu amendă, iar autovehiculul va fi blocat cu sistem de
blocare a roților.
(2) Deblocarea autovehiculului se va face doar după ce conducătorul auto face dovada plății
amenzii.
Art. 12. (1) În cazul în care autovehiculul parcat îngreunează circulația pietonilor sau a celorlalte
autovehicule cuantumul amenzii aplicate se va dubla.
(2) Cuantumul amenzii se va dubla și în cazul în care autovehiculul va fi parcat pe spațiul verde.
(3) În cazul în care autovehiculul parcat blochează traficul, acesta va fi ridicat și evacuat cu
ajutorul Poliției Municipiului București.
Art. 13. Parcările din incinta USAMV B delimitate cu bariere sunt strict pentru autovehiculele
personalului USAMV B, cu aprobarea Conducerii universității.
Art. 14. Circulația pietonilor se va realiza numai pe trotuare, iar în lipsa acestora, pe partea
stângă a sensului de mers a aleilor din incinta USAMV B și cât mai aproape de acostament.
Art. 15. Se interzice circulația pietonilor în zona destinată accesului autovehiculelor.

Sancțiuni
Art. 16. Nerespectarea prevederilor art. 4, art. 5, art. 14 și art. 15, referitor la circulația și
accesul pietonilor se sancționează cu amendă în cuantum de 50 lei.
Art. 17. (1) Nerespectarea prevederilor art. 4, art. 5, art. 6 și art. 9, referitor la accesul
autovehiculelor în incinta USAMV B se sancționează cu amendă în cuantum de 50 lei.
(2) Cu amendă în cuantum de 50 lei se sancționează și pierderea permisului de acces sau
înmânarea acestuia unei ale persoane în scopul utilizării.
Art. 18. Nerespectarea prevederilor art. 7, referitor la circulația autovehiculelor în incinta
USAMV B se sancționează cu amendă în cuantum de 100 lei.
Art. 19. Nerespectarea prevederilor art.8, art. 10 și art. 13 referitor la parcarea autovehiculelor
în incinta USAMV B se sancționează cu amendă în cuantum de 100 lei și blocarea
autovehiculului cu sistem de blocare a roților.
Art. 20. 1) Nerespectarea prezentului Regulament de către posesorii autovehiculelor de 2 ori
atrage totodată și pierderea dreptului de acces în incinta USAMV B pentru o perioadă de 30 de
zile calendaristice consecutive.
2) Repetarea unei abateri de 3 ori în decursul a mai puțin de 6 luni atrage pierderea dreptului
de acces cu autovehiculul în incinta USAMV B pentru o perioadă de un an de zile.
Art. 21. Amenzile pot fi achitate în termen de 48 de ore la caseriile USAMV B sau la personalul
desemnat de Conducerea USAMV B în acest sens.
Art. 22. Prezentele abateri pot fi constatate și sancționate pe bază de proces‐verbal de către
personalul desemnat de Conducerea USAMV B.
Art. 23. Împotriva procesului‐verbal de constatare a nerespectării prezentului Regulament se
poate face contestație în termen de 3 zile de la data întocmirii, la Rectoratul universității.

Dispoziții finale
Art. 24. Este interzis accesul în incinta USAMV B a persoanelor aflate în stare de ebrietate, sub
influența substanțelor stupefiante sau psihotrope sau a persoanelor ce manifestă un
comportament ce contravine normelor sociale.
Art. 25. USAMV B își asumă de asemeni dreptul de a limita sau refuza accesul persoanelor sau
autovehiculelor în incinta universității pe perioada desfașurării de evenimente planificate.
Art. 26. Conducerea USAMV B poate suspenda temporar anumite reguli de acces și circulație,
pe perioada desfășurării unor activități administrative de întreținere și mentenanță.
Art. 27. (1) Accesul autovehiculelor în incinta USAMV B se va face numai după achitarea taxei
de acces, sau în baza unui “Permis de acces” acordat în urma unei cereri către Rectoratul
universității și înscrierii datelor solicitanților în baza de date a USAMV B.

(2) Cuantumul taxei de acces se va stabili de către Conducerea USAMV B și este prevăzut în
Anexa 1 a Regulamentului.
Art. 28. În vederea asigurării unui climat social optim și unei acces facil, accesul în incinta
USAMV B este permanent monitorizat video.
Art. 29. USAMV B nu își asumă răspunderea pentru eventualele incidente suferite ca urmare a
neatenției sau folosirii inadecvate a infrastructurii de către utilizatori sau ca urmare a
nerespectării prezentului Regulament.
Art. 30. Aducerea la cunoștință a prezentului Regulament se realizează prin afișarea acestuia în
toate punctele de control acces, la intrarea în fiecare clădire a USAMV B, precum și la intrarea
în fiecare cămin din Campusul Studențesc, iar accesul în incinta universității reprezintă
acceptarea prevederilor prezentului Regulament.
Art. 31. Termenul “amendă” folosit în prezentul Regulament reprezintă o sancțiune
administrativă și constă în obligația de plată a unei sume de bani ca urmare a încălcării unei
norme prevăzută în Regulament.

ANEXA 1

Art. 1 Categorii de utilizatori și drepturi de acces
În incinta USAMV B este permis accesul următoarelor categorii de utilizatori, după cum
urmează:
a) Angajați – reprezintă tot personalul universității, precum angajații societăților comerciale ce
desfășoară activități în incinta USAMV B și dețin acces pe tot perimetrul incintei în baza
“Permisului de acces” sau a înscrierii în baza de date electronică a universității, fiind scutiți
de plata taxei de acces;
b) Oficiali ‐ reprezintă invitații universității, precum și persoanele cu funcții de conducere sau
atribuții de control din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și dețin
acces pe tot perimetrul incintei USAMV B în baza “Permisului de acces”, fiind scutiți de plata
taxei de acces;
c) Studenți ‐ reprezintă studenții USAMV B și dețin acces în zona academică a incintei USAMV
B în timpul orelor de program, precum și în zona de campus studențesc, în baza “Permisului
de acces” și legitimației de student, fiind scutiți de plata taxei de acces;
d) Vizitatori ‐ reprezintă terțele persoanele ce solicită acces și își declară scopul vizitei în incinta
USAMV B, fiind obligați la plata taxei de acces. USAMV B își rezervă dreptul de a permite sau
refuza accesul unui vizitator în baza scopului declarat de către acesta.

Art. 2 Taxa de acces
1) USAMV B permite accesul în incintă, categoriilor de persoane menționate la art. 1 din
prezenta anexă (dacă nu este altfel reglementat), după achitarea unei taxe de acces în valoare
de 5 (cinci) Lei.
2) Cuantumul taxei de acces poate fi revizuit și aprobat de către Conducerea USAMV B, în
funcție de diverși factori financiari și administrativi, fără o notificare prealabilă.

ANEXA 2

MODELE DE “PERMIS DE ACCES”

Permis acces angajați

Permis acces oficiali

Permis acces student

ANEXA 3

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII “PERMISULUI DE ACCES”

În vederea eliberării “Permisului de acces” solicitanții trebuie să depună cerere‐tip la
Compartimentul Securitate în care să specifice numărul de înmatriculare pentru care se
solicită accesul, funcția deținută și serviciul în care este încadrat sau facultatea la care este
student, număr de telefon și să atașeze o copie dupa certificatul de înmatriculare.
Pentru angajați pot fi eliberate maxim două permise de acces, pentru autovehicule
distincte, iar pentru studenți poate fi eliberat un singur permis de acces.
Permisele de acces “Oficial” sunt eliberate fără obligativitatea depunerii
documentelor justificative, însă se înscriu în baza de date a universității și sunt valabile doar
însoțite de legitimația de serviciu.

