
 

 

 

 

 CAZARE ÎN CĂMIN PE CRITERII SOCIALE 
 

 
Anul universitar 2022-2023 

 
 

 
Repartizarea locurilor de cazare pe criterii sociale se va face în ordinea de prioritate indicată de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti ale Universității Tehnice din Cluj-
Napoca. 
 
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 (1524 lei net conform HG nr.1071 din 4 octombrie 2021);  
- 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 membru de 

familie inferior venitului minim net pe economie - 1524 lei).  
 

Cererile pentru repartizarea locurilor de cazare pe criterii sociale/medicale, însoţite de documentele 
doveditoare (aceleași ca și în cazul burselor sociale), se trimit prin email la adresa 
kune.policsek@bel.utcluj.ro între 01.09-16.09.2022 ora 14:00. Fiecare student va pregăti documentele 



 

 

în format electronic, arhivate într-un singur fisier cu extensia rar sau zip. Toate documentele arhivate 
vor fi pregătite în format pdf. Dosarele incomplete vor fi respinse. 
 
 
 

ACTE NECESARE LUĂRII ÎN CONSIDERARE A DOSARULUI 
 

I. Studenți orfani de ambii părinți  
1. Cerere completată (formular tip - anexat).  
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 - anexat).  
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;  
b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial.  

 
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 - anexat).  
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 2022.   
4. Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe lunile  mai,  iunie,  iulie  2022,  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  2022, 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 2022, dacă este cazul.  
7. Declaraţia notarială pentru fiecare membru major al familiei privind  veniturile realizate în  
lunile mai, iunie, iulie 2022.  
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 2022.  
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 2022.  
16. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (formular tip - anexat). 
 
IV. Studenţi cu probleme medicale  



 

 

1. Cerere completată (formular tip - anexat).  
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. 
4. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (formular tip - anexat). 
 
 

Conf. dr. ing. Nicolae CRIȘAN, 

Prodecan 


