CAZĂRI CĂMINE 2021 – LISTE PRELIMINARE
!!VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ÎNTREAGA POSTARE – CONŢINE TOATE
INFORMAŢIILE NECESARE PENTRU CAZĂRI!!
Dragi colegi,
Ataşat acestei postări, puteţi găsi listele preliminare pentru cazarea în căminele Universităţii.
Distribuirea locurilor în cămin a fost efectuată automat, prin intermediul platformei dedicate
procesului de cazare.
!!! PENTRU PERSOANELE CARE NU AU CONSULTAT REGULAMENTUL PENTRU
CAZĂRI, MENŢIONĂM CĂ : STUDENŢII INTEGRALIŞTI AU PRIORITATE LA
CAZAREA ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂŢII.

Listele preliminare vizează următoarele categorii de studenţi :
-

Toţi studenţii care au efectuat precazarea prin intermediul platformei + studenţii din anul
I care au optat pentru cazare
Studenţii Bursieri ai Statului Român (BSR)
Dosare medicale şi sociale
Studenţii internaţionali (secţia Franceză şi secţia Engleză)

AICI PUTEŢI GĂSI LISTELE PRELIMINARE :
https://drive.google.com/drive/folders/1XgmyyGuFTYlzXp64HT5D3x5eHbKrvL9G?usp=sh
aring
!!! Menţionăm că distribuirea locurilor pentru STUDENŢII MASTERANZI SAU
DOCTORANZI (care au completat formularul pentru cazare) se va realiza după renunţarea
studenţiilor la cazare (în listele finale) sau în data de 27.09.2021 la Servicul Social Administrativ
(str. Victor Babes Nr. 8 camera 12) pe locurile rămase disponibile.

PROGRAM CAZĂRI :
13-14 septembrie – zi pentru CONTESTAŢII
15 septembrie – zi pentru TRANSFERURI
13-15 septembrie – RENUNŢĂRI la locul în cămin
16 septembrie – LISTA FINALĂ
23-26 septembrie – CAZĂRI ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂŢII (interval orar 08:00-16:00, la
Administraţia fiecărui cămin)

!! Menţiuni :
-

Depunerea CONTESTAŢIILOR se va realiza prin intermediul completării acestui
formular : https://forms.gle/TBsKofDXMAvbTFgV6

!!! IMPORTANT : VĂ RUGĂM SĂ NU VĂ COMPARAŢI MEDIA ŞI LOCUL PRIMIT ÎN
CĂMIN, CU MEDIA ŞI LOCUL PRIMIT DE ALT STUDENT DE LA ALT PROGRAM DE
STUDIU SAU AN – FIECARE CATEGORIE ARE UN NUMĂR DIFERIT DE LOCURI
ATRIBUIT.
-

-

TRANSFERURI – Transferurile se vor face în funcţie de medie şi de disponibilitate.
Dacă doriţi să faceţi o cerere de transfer, vă rugăm să completaţi acest formular :
https://forms.gle/CrLcM11E4xsU7XSr5
RENUNŢARE LOC ÎN CĂMIN – studenţii care doresc să renunţe la locul în cămin
sunt obligaţi să anunţe această decizie prin completarea acestui FORMULAR :
https://forms.gle/zHqPgWsL4WYdeFio7

!!! ÎN CAZUL ÎN CARE STUDENTUL NU ANUNŢĂ DECIZIA DE A RENUNŢA LA
LOCUL DE CAZARE, SAU NU SE PREZINTĂ LA CAZAREA ÎN CĂMINE,
ACESTA ÎŞI VA PIERDE DREPTUL DE A OCUPA UN LOC ÎN CĂMINELE
UNIVERSITĂŢII PE ÎNTREAGA PERIOADĂ A STUDIILOR.

PRECIZĂRI ŞI INFORMAŢII UTILE LEGATE DE CAZĂRI:
1. Atât studenţii vaccinaţi, cât şi studenţii nevaccinaţi au putut opta pentru cazare în
căminele Universităţii. Cu menţiunea că, conform cerinţelor conducerii Universităţii, în
cazul persoanelor nevaccinate este posibil să se aloce anumite camere special destinate
celor în cauză.
2. STUDENŢII DIN ANUL I – În cazul studenţilor înscrişi în anul I, distribuirea locurilor a
fost făcută în funcţie de media obţinută la examenul de admitere. Menţionăm că în cazul
următoarelor specializări : Medicină Generală, Medicină Dentară şi Farmacie, primii
studenţi cu media cea mai mare obţinută la examenul de admitere (se exclud studenţii
olimpici), au avut dreptul de a fi repartizaşi în căminele B13 sau B11, în funcţie de
disponibilitate.
3. LISTELE DE AŞTEPTARE – studenţii care au făcut cerere, dar nu au fost repartizaţi în
cămin şi nu apar pe listele preliminare, pot să primească un loc după reatribuirea locurilor
eliberate în urma încheierii perioadei de renunţare.
4. Criteriile repartiţiei au fost cele stipulate în REGULAMENTUL DE CAZARE ÎN
CĂMINELE U.M.F. – EXTRAS DIN CARTA UNIVERSITĂŢII, pe care îl puteţi
consulta accesând :

https://docs.google.com/document/d/11b17sL2rDGya1tuibfzNj6VcScX5upDGZHKIXDuuAAc/
edit?usp=sharing
5. REGULI GENERALE DE FUNCŢIONARE A CĂMINELOR + SANCŢIUNI
https://docs.google.com/document/d/1r2Uz-mPNpfEA0jjFi81pDISfSxQ7g6cXk6YbpqWVBc/edit?usp=sharing
6. CUANTUM REGIA DE CĂMIN – TAXE DE CAZARE – Menţionăm că tarifele de
cazare au fost majorate în anul universitar trecut şi se vor menţine şi pe perioada anului
universitar 2021-2022.
https://drive.google.com/file/d/1rzCZV_lZBmY0Si0Jm6cpwjLfjKbv60jv/view?usp=sharing
7. DOCUMENTE NECESARE LA CAZAREA ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂŢII
https://docs.google.com/document/d/1_nH34rxxiaCuWfD17yhCJoi9Vabs97ppTD5RBK4s2ZQ/e
dit?usp=sharing
!!!!Puteţi obţine avizul epidemiologic şi de la cabinetul Universităţii – aici găsiţi detalii cu
privire la programarea la cabinet :
https://docs.google.com/document/d/1e8RIhMl5f4QvP1xWW150BW_jzIwgDYSQ/edit?usp=sh
aring&ouid=112783814652593754486&rtpof=true&sd=true
8. DETALII REFERITOARE LA CAMPUSURILE UNIVERSITARE
Universitatea dispune de două campusuri :
-

-

CAMPUS HAŞDEU : căminele H9+H10 (regim de 4 paturi/cameră, grup sanitar comun,
bucătărie comună), respectiv căminele B11+B13 (regim de 2 paturi/cameră, grup sanitar
propriu, bucătărie proprie)
CAMPUS OBSERVATOR : căminele O1+O6 (regim de 3 paturi/cameră, grup sanitar
propriu, bucătărie comună)

!!! Pentru cei care doriţi să staţi în cameră cu anumiţi colegi care au primit loc în acelaşi cămin,
vă rugăm să menţionaţi acest aspect la administraţie în momentul cazării.

În cazul în care aveţi întrebări sau întâmpinaţi probleme, ne puteţi trimite un e-mail la adresa :
vpinterne@osmcluj.ro

COMSIA DE CAZARE

