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 In formații  cu  privire  la  cazarea studenților  în  

cămin  
 

pentru perioada anului universitar 2016 – 2017 
 

Categoriile de studenţi ai Facultăţii de Construcții care pot beneficia de cazare în cămin sunt 
indicate în art.8 din  Regulamentul de organizare și funcţ ionare a  cămi n elor studenț ești ale 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca: studenți români ai UTCN (până la 35 de ani), care nu au 

domiciliul stabil în centrul universitar Cluj-Napoca şi care nu dispun de spații de cazare aflate în 
proprietate personală sau în proprietatea părinților lor, nici în municipiu, nici în zonele limitrofe (până la 

20 km); familii studenţeşti; cetăţeni străini aflaţi la studii în UTCN. 
 

Toți studenţii din anul 1, nivel licență sau master, admişi în urma concursului de 

admitere 2016 la forma de finanțare buget, care se încadrează în una din categoriile indicate mai 

sus și care și-au exprimat opțiunea pentru un loc în cămin în fișa de înscriere la concurs, vor beneficia 

de locuri de cazare, un număr limitat de studenți din anul I licență vor fi cazați în căminele liceelor 
partenere ale UTC-N. Mai multe informații vor apărea în curând.  

 

Studenţii din anul 1, nivel licență sau master, admişi în urma concursului de admitere 
2016 la forma de finanțare taxă, vor putea beneficia de cazare în cămin în limita locurilor rămase 
disponibile după cazarea studenţilor în ordinea de prioritate impusă de  Regulamentul de organizare și 

funcţ ionare  a  c ămi n elor studenț ești ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 
 

Solicitările de cazare pentru studenții din anii 2, 3, 4 (licență) și 2 master s-a realizat prin 

bifarea   online   la   adresa    https://depinfo.utcluj.ro/camin/default.asp   (conform  adresei   DGA   nr. 

13632/06.06.2016, data limită: 28.08.2016). 
 

Repartizarea locurilor în cămin pe baza performanțelor profesionale pentru studenţii din anii 2, 

3,4 (licenţă) şi 2 master se va face după sesiunea de consultații și restanțe de toamnă (01.09- 

07.09.2016), conform criteriilor de performanță definite în art.14.8 din Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenților utilizând sistemul ECTS, în limita locurilor alocate facultății. 

 

Listele nominale cu studenţii cu drept de cazare din fiecare an de studiu şi listele de aşteptare vor 
fi întocmite şi afişate după primirea de la conducerea universității a numărului de locuri repartizate 

facultăţii. 

 
Cazarea studenților se va face conform Regulamentul de organizare și funcţionare a căminelor 

studențești ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Cazarea, se realizează la sfârşitul lunii septembrie, 

cu 4 zile înainte de începerea anului universitar, după următorul program: 

 
Data Anul de studiu 
26 septembrie 2016 
orele 8:00 – 21:00 

Studenţii din anul I licenţă 

27 septembrie 2016 
orele 8:00 – 21:00 

Studenții la master, studenţi căsătoriţi, doctoranzi, angajaţi tineri 
Studenţii din anul IV, III şi II licenţă. Observație: studenţii se vor prezenta 
conform listei întocmite de către facultate, până la poziţia stabilită conform 

criteriilor de performanţă profesională) 

28 septembrie 2016 
orele 
8:00 – 11:00 

Studenţii care nu s-au putut prezenta din motive obiective în 
zilele anterioare şi au anunţat comisia de cazare din căminul în 
care au fost repartizaţi 

28 septembrie orele 
13:00 – 18:00 

Studenţii cu drept de cazare în urma glisării listelor în limita 
locurilor disponibile 

29 septembrie orele 

9:00 – 14:00 
Studenţii cu drept de cazare în urma unei noi glisări în limita 

locurilor disponibile din ziua anterioară 
 

- studenţii sunt obligaţi să se prezinte la data, ora şi locaţia fixată conform 

listelor întocmite şi afişate de comisia de cazare a facultăţii. În caz contrar 
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studenţii îşi pierd dreptul de cazare, conform art. 18. Cazarea studenților Facultății de Construcții 

se va realiza în Campusul Studențesc Observator, Căminul II, strada Observatorului nr. 34. 

- dacă din motive obiective prezenţa studentului nu este posibilă la data şi ora stabilită, pentru a 

nu-şi pierde locul din cămin, studentul va anunţa prin mesaj e-mail comisia de cazare din căminul unde 
a fost repartizat, până cu cel puțin o zi înainte de începerea cazărilor, adresa de mail fiind: 

constructii@staff.utcluj.ro . 
 

La cazare studenții vor avea asupra lor următoarele: 
1. act de identitate, în original și copie; sau, procură notarială (dacă este cazul); 

2. patru fotografii tip buletin (3/4), dintre care trei pentru contractul de închiriere şi una 

pentru legitimaţia de cămin; 
3. aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie sau de către medicul de la 

cabinetele medicale existente în complexele studențești ale U.T.C.N.; 

4. copie după certificatul de naștere. 

 
Studenții care solicită gratuitate la cazare, în calitate de fii de personal cuprins în 

sistemul de învăţământ, conform art. 277 al Legii Educației Naționale și art. 49 din Contractul colectiv de 

muncă, vor depune la administratorul căminului în care sunt cazați -în termen de 3 (trei) zile de la data 
cazării- un dosar care să cuprindă: 

1. cerere de gratuitate, înregistrată într-un registru special al căminului, în care solicitantul 
se va înscrie personal, semnând și paragraful: ”îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor cuprinse în 

actele prezentate în copie și cunosc faptul că prezentarea de acte cuprinzând date care nu corespund realității 
constituie infracțiune ce intră sub incidența legilor Statului român”; 

2. copie după actul de identitate al solicitantului; 
3. copie dupa certificatul de naștere al solicitantului; 

4. adeverința de salariat al părintelui/părinților; 
5. copii după alte acte, în cazuri speciale (de exemplu, sentința de divorț). 

 
Studenții care solicită cazarea în camerele de 2 persoane ale UTC-N, vor completa o cerere, 

specificând motivul pentru care dorește cazarea în cameră de 2 persoane, iar aceste cereri vor fi analizate 
și soluționate de către comisia de cazare pe facultate. Cererile vor fi depuse la secretariatul facultății până 

în data de 15 septembrie 2016 sau pe mail la adresa  constructii@staff.utcluj.ro. 
 

Pentru a putea beneficia de cazare în situațiile speciale prevăzute în art.8 din regulament 

- studenți orfani de ambii părinți și cei proveniți din case de copii sau din plasament familial; copii ai 
personalului din învățământul superior admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat; studenți cu 

rezultate deosebite obţinute în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizațională; studenți 

orfani de un părinte, al căror venit pe membru de familie este inferior venitului minim pe economie; 
studenţi cu probleme medicale (boli prevăzute de H.G. 558/1998, anexa II, art.8, lit. C), care au realizat în 

anul universitar anterior minim 40 (patruzeci) de credite ECTS; studenți proveniți din familii cu posibilităţi 

materiale scăzute (familii cu venit pe membru de familie inferior venitului minim pe economie)  - 

studenții trebuie să depună cereri însoțite de acte doveditoare la secretariatul facultății în perioada 

31.08-18.09.2016, ora 10:00. 

 
Conform art.8 din regulament pot beneficia de cazare pe criterii sociale următoarele 

categorii de studenţi: 

- studenți orfani de ambii părinți și cei proveniți din case de copii sau din plasament 
familial;  

- studenți orfani de un părinte, al căror venit net pe membru de familie este inferior 

venitului minim pe economie (925 lei); 

- studenţii cu probleme medicale (boli prevăzute de H.G. 558/1998, anexa II, art.8, lit. c), 
care au realizat în anul universitar anterior minim 40 (patruzeci) de credite ECTS; 

- studenții proveniți din familii cu posibilităţi materiale scăzute (familii cu venit net pe 
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membru de familie inferior venitului minim pe economie- 925; 

 
Acte necesare depunerii  Dosarului 

 
I. Studenți orfani de ambii părinți 

1. Cerere completată (formular tip - link). 
2. Copie a buletinului/ cărţii de identitate. 
3.   Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor. 

 
II. Studenți proveniţi din plasament familial 

1. Cerere completată (formular tip - link). 

2. Copie a buletinului/cărţii de identitate. 
3. Documente justificative privind situaţia în care se află: 

a)adeverinţă  din  care  să  rezulte  că  solicitantul  provine  dintr-un  centru  de 

plasament; 

 
familial. 

 
b)copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament 

 

III. Studenți (inclusiv orfani de un părinte) proveniți din familii cu posibilităţi materiale scăzute 
(familii cu venit net pe membru de familie inferior venitului minim pe economie) 

1. Cerere completată (formular tip - link). 

2. Copie a buletinului/ cărţii de identitate a studentului și copii ale buletinelor/ cărţilor de 
identitate ale părinţilor. 

3. Declaraţia notarială a studentului privind veniturile realizate în lunile mai, iunie, iulie 

2015.  
4. Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe lunile mai, iunie, iulie 2015, realizat de 

persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soţ, soţie, fraţi, studentul(a), dacă lucrează). 

5. Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesionale sau a alocaţiei 
de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru lunile mai, iunie, iulie 2015, dacă este cazul. 

6. Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi 

asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri pentru lunile mai, iunie, iulie 2015, dacă este 

cazul. 

7. Declaraţia notarială pentru fiecare membru major al familiei privind veniturile realizate 

în lunile mai, iunie, iulie 2015. 
8. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile 

realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi 

autorizate, în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea 
prezentării acestora. 

9. Procesul verbal de impunere şi/ sau Declaraţia de impunere privind impozitul agricol, 

conform Legii nr. 34/1994 pentru anul curent, dacă este cazul. 
10. Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor preșcolari aflaţi în întreţinerea părinţilor. 
11. Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/ sorei, dacă este cazul. 

12. Declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar 

sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără 
discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de 
învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii. 

13. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite de copiii minori cu probleme medicale. 

14. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte și 
adeverințe /cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia 
în lunile mai, iunie, iulie 2015. 

15. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi și adeverinţe/ 
cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student şi fraţii acestuia în lunile 

mai, iunie, iulie 2015. 
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IV. Studenţi cu probleme medicale 
1. Cerere completată (formular tip - link). 
2.   Copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3. Certificat medical eliberat de un medic specialist cu viza mediculului de familie. În 

certificatul medical se va menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în 
categoriile de boli incluse în H.G. 558/1998. 

 

 
 

*Vă sugerăm ca la obținerea declarațiilor notariale să faceți apel la ordinul nr. 46 din 06.01.2011, 

capitolul 4. 
 

 
Pentru orice alte nelămuriri vă rugăm să ne contactați la adresa:  constructii@staff.utcluj.ro 

 
 
 

Prodecan, Conf.Dr.Ing. 

Vasile FĂRCAȘ 
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