
ANUNȚ CAZĂRI 

pentru anul universitar 2020-2021 

Studenții din anii I, II și III care doresc cazare în căminele Universităţii în anul 

universitar 2020-2021, pe baza mediei de admitere sau a mediei anului anterior, vor depune 

cerere in perioada 8 septembrie – 15 septembrie 2020, ora 23:59,  pe site-

ul  https://forms.gle/8Ur5Q7pr9ucmvihc7 

  

* Dosarele medicale şi sociale pentru cazare trebuie încărcate, după cum urmează: 

 

Cererile pe considerent Social: https://forms.gle/RYz2QyAgJWZBTAdS8 

 

Cererile pe considerent Medical : https://forms.gle/i4bbKsS5FjybcSxt6  

 

  Între   8 septembrie – 15 septembrie 2020, ora 23:59.  

 

Locurile în cămin se acordă următoarelor categorii de studenți: 

● Studenţii bugetaţi, cursuri învăţământ cu frecvenţă, care nu au domiciliul stabil în limita a 20 

km de Cluj-Napoca 

● Studenţii familişti, cu condiţia ca ambii soţi să fie studenţi 

● Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial 

● Studenţii cu handicap grav şi accentuat 

● Studenţii în regim cu taxă, cursuri cu frecvenţă, care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km 

de Cluj-Napoca, în limita locurilor disponibile. 

Repartizarea locurilor în cămin: 

-90% din locuri în funcţie de media anului universitar anterior datei cazării /media de 

admitere  

-10% din locuri în funcţie de criteriul social şi de criteriul medical. Studenţii trebuie să facă 

dovada cazului social/medical prin depunerea unui dosar PE PLATFORMA INDICATĂ MAI 

SUS,  în perioada menționată. 
 

In criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni 

consecutive anterioare depunerii cererii (mai, iunie, iulie 2020)* un venit lunar net mediu pe 

membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie, (1346 lei/lună). Dosarul social 

trebuie sa conțină acte, (conform formularului de Cerere de cazare socială). 

 

https://forms.gle/8Ur5Q7pr9ucmvihc7


 In criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, 

anexa 2, pct. 8 lit. c şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând 

creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC 

(studenţii care se află în evidența unităților medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de 

malabsorbţie grave, insuficiență renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 

hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu HIV, SIDA, spondilită 

anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, 

scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal. 

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza criteriului medical, studenții trebuie să anexeze cererii 

Certificatul medical eliberat de medicul specialist - în copie scanata şi viza medicului de 

familie sau medicului dispensarului studenţesc. Dosarul de cazare pe considerent medical  

trebuie sa conțină acte, (conform formularului de Cerere de cazare pe considerent medical). 

 

 

 ATENŢIE: documentele pentru dosarele pentru obţinerea unui loc de cazare pe 

criteriul social/medical nu vor fi refolosite pentru dosarele de burse de ajutor social, conform 

normativelor de Audit. 

 

 Afişarea rezultatelor preliminarii: 22 septembrie 

 Depunerea contestaţiilor: 23 septembrie, prin e-mail pe adresa 

contestatii.cazare.fse@gmail.com şi la secretariat nivel licenţă şi master, între orele 9-12  

 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie   

 


