
 

ANUNŢ 

 

Cererile pentru cazare în căminele Universităţii în anul universitar 2019-2020 se depun între:    

2 septembrie – 13 septembrie 2019, la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9- 12, (pentru anii II şi III licenţă, 

2019-2020, respectiv anul II master  2019-2020). 

 

Cererile studenţilor din anul I care confirmă locul în iulie, respectiv septembrie 2019 - se depun la confirmarea locului. 

 

Sau on-line pe site-ul  
https://forms.gle/C7wKXGZh1S9WCofK6 

 

Cererile candidaţilor care vor confirma locul între 16 - 18 septembrie a.c. se depun la confirmarea locului.  

 

Cererile studenţiilor care vor confirma locul după data de 18 septembrie a.c. vor fi analizate la redistribuiri. 

 

* Dosarele medicale şi sociale pentru cazare se depun la secretariatul facultăţii între   2 septembrie – 13 septembrie 2019, între 

orele 9-12. 

 

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: 

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

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

social/medical prin depunerea unui dosar la secretariatul facultății până în data de 13 septembrie. 
In criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii 

cererii (mai, iunie, iulie)* un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie, (1263 

lei/lună). Dosarul social trebuie sa conțină următoarele acte, (conform formularului de Cerere de bursă socială, din Anunţuri Burse): 

 cererea de cazare, 

 declaraţii de venituri (adeverinţe ANAF) de la părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită loc de cazare, 

precum şi acte justificative/doveditoare/cupoane de pensie ale susţinătorilor legali pe respectivele 3 luni, 

 declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole , 

 adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii (dacă este cazul), 

 sentinţe judecătoreşti (dacă este cazul), 

 certificate de naştere ale fraţilor preşcolari (dacă este cazul), 

 certificate de deces ale susţinătorilor legali (dacă este cazul), 

 certificate de căsătorie (dacă este cazul). 

In criteriul medical se încadrează studenții bolnavi de 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 virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza 

hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal, 

 

studenți integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.  

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza criteriului medical, studenții trebuie să anexeze cererii o adeverinţa medicală de la 

medicul specialist vizată de către medicul de familie. 

 ATENŢIE: documentele pentru dosarele pentru obţinerea unui loc de cazare pe criteriul social/medical nu vor putea 

fi refolosite pentru dosarele de burse de ajutor social, conform normativelor de Audit. 


