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I. Dispoziţii generale 

 

1. Repartizarea pe facultăţi a locurilor de cazare  pentru studenţi se face de către 

Comisia de Cazare pe Universitate, în conformitate cu reglementările în vigoare 

şi ţinând cont de numărul studenţilor în afara municipiului Cluj-Napoca. 

2. Comisia de Cazare pe facultate are obligaţia de a repartiza toate locurile de 

cazare în cămine până în a 15-a zi calendaristică de la începerea anului 

universitar. 

3. Condiţii preliminare care trebuie îndeplinite de studenta(ul) care doreşte cazare: 

a. Să depună cererea de cazare în timp util (afişat la avizierul facultăţii) 

b. Să fie integralist – să aibă medie pe an ,  60 credite pe cele 2 semestre 

anterioare cazării 

c. Acte originale la dosar (diploma de Bac în original pentru studenţi şi 

diploma de Bac împreună cu diploma sau adeverinţa de licenţă pentru 

masteranzi). 

d. Solicitarea de cazare se ia în considerare doar dacă cel/cea care a   

făcut-o îndeplineşte următoarele condiţii: 

- să nu îşi fi vândut locul de cazare primit in anii anteriori 

- să nu fi provocat daune sau stricăciuni în cămin în anii anteriori 

 

II. Repartizarea locurilor în cămine 

 

În căminele studenţesti pot fi cazaţi studenţii de la învăţământul de stat, 

cursuri învățământ cu frecvență, locuri bugetate, care nu au domiciliul stabil în 

limita a 20 de km de Cluj-Napoca, precum şi cetăţenii străini aflaţi la studii în ţara 

noastră.(R. Moldova, etc.) 

  Au prioritate la cazare: studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din 

casele de copii sau plasament familial, studenţii cu handicap gr.I sau cu handicap motor gr.I, 

familiile de studenţi (ambii soţi studenţi – care pot primi cazare de la facultatea unde este 

soţul student), studenţii necăsătoriţi care au în întreţinere copii şi locuiesc împreună cu 

aceştia, precum şi studenţii străini- bursieri ai statului român. 

  Studenţii reprezentanţi în Senatul Universităţii beneficiază, la cerere, de la 

caz la caz, de loc de cazare în Căminul XIV. 

  

 

Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor menţionate mai sus, vor fi 

distribuite în felul următor: 

1. 90% - în funcţie de media anului universitar anterior cazării 

2. 10% - în funcţie de criteriul social şi medical. Comisia de cazare a facultăţii va decide 

procentele în interiorul acestui criteriu, în funcţie de numărul de cereri din fiecare 

categorie.  



Aceste două criterii- medical şi social- nu sunt afectate de  criteriul mediei. 

 

 În criteriul social se încadrează studenţii ale căror familii nu realizează pe ultimele 

3 luni ale anului în curs, un venit lunar  net mediu pe membru de familie, mai mare 

decât salarul minim pe economie (salariul minin NET pe economie este 1263 lei ) La 

cererea de cazare se vor anexa adeverinţe de venituri de la părinţi sau de la susţinătorii 

legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi alte acte justificative cum ar fi: 

declaraţii legalizate la notariat, cupoane de pensie, declaraţii de venituri extrabugetare, 

declaraţii de venituri agricole, sentinţe judecătoreşti, adeverinţe de elev/student ale 

fraţilor, după caz, certificate de deces, certificate de căsătorie, etc. 

 În criteriul medical se încadrează bolile  publicate de către Ministerul Sănătăţii în 

M.O. nr.209/12.05.2000, într-o hotărâre privind bolile pentru asiguraţii care beneficiază, 

în tratament ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuţie personală: ciroză 

hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, epilepsia, bolile şi tumorile maligne, 

diabetul zaharat, insuficienţa renală cronică, scleroză multiplă, glaucomul, ulcerul 

gastroduodenal, TBC, sindromuri de malabsorbţie grave, astm bronşic, boli 

imunologice, miopie gravă, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 

spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. 

 

 Criteriul de departajare  în cazul mediilor egale, va fi media de pe semestrele 

anterioare, iar pentru anul I va fi media cea mai mare din notele de la departajarea de la 

admitere. 

 În limita locurilor disponibile pentru doctoranzi, pot fi cazaţi doctoranzii cu 

frecvenţă sau cadrele didactice tinere care nu au rezolvată problema locuinţei. 

 

 Pe perioada vacanţelor de vară a studenţilor, căminele pot funcţiona în sistem 

hotelier, în funcţie de decizia Rectoratului. Cazarea se face la tarife negociabile, astfel 

încât să acopere cel puţin cheltuiala reală pentru un loc de cazare. Orfanii de ambii 

părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, au drept de cazare 

gratuită în cămin în perioada anului universitar cât şi pe perioada vacanţelor. Studenţii 

din anii terminali şi cei ce efectuează practica, pot fi cazaţi în căminele studenţeşti pe 

timpul practicii cu aprobarea nominală a prodecanului cu probleme studenţeşti şi numai 

în căminele stabilite pentru funcţionare pe timpul verii de conducerea Universităţii. 

 Comisia de cazare a facultăţii este formată din : prodecanul responsabil cu 

problemele studenţeşti, administratorul facultăţii, secretarul şef, reprezentanţi ai 

studenţilor în Consiliul Profesoral. 

 

Notă : Pentru cazare pe caz medical, studentul va depune o cerere însoţită de o adeverinţă 

medicală de la medicul specialist. Pentru cazare pe caz social, studentul va depune o cerere 

însoţită de actele care dovedesc venitul net pe membru de familie, acte pe lunile iunie, iulie, 

august 2019. 

 

 

Cererile de cămin se pot depune până în data de 

18.09.2019, ora 12,00, la secretariat, cam.203. 
 

          

 

 

 


