
Anunt referitor la cazarea in 
caminele studentesti 

pentru anul universitar  2021-2022 

Studenții din anii I, II și III care doresc cazare în căminele Universităţii în 
anul universitar 2021-2022, pe baza mediei de admitere sau a mediei anului 
anterior, vor depune cerere în perioada 1 septembrie – 13 septembrie 2021, ora 23:59,  
pe site-ul https://forms.gle/mYJqaaZRBVrN2C3u9 

Cererea se va complete în sistemul electronic. 

Depunerea solicitarilor pentru acordarea caminelor pe caz social sau medical se 
va face în perioada 01.09.2021- 13.09.2021, conform anunțului postat pe site-ul 
facultatii. 

Cazarea va fi posibilă pentru studenții care se vor afla in următoarele situații: 
1. Care sunt vaccinati împotriva virusului SRAS-CoV-2  ș i au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 
2. Care se afla în perioada cuprinsă intre a 15-a zi  și a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu SARS-Co-V-2 
3. Care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;
4. Care prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de
24 de ore; 

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 adresa de e-mail 
iulia.crisan@ubbcluj.ro  în perioada menționată. 
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