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23 septembrie 2021 
 

Nr. 
crt. 

Nr. matricol Specializarea Anul Motivul contestatiei  Solutionarea contestatiei 

1 439 Matematica 3 1. Am avut in anul universitar 
2020/2021 media generala 9.61 si 
am beneficiat de bursa de merit. 

2. Am terminat schema completa de 
vaccinare. 

3. Caminul 16 Hasdeu(in care am fost 
repartizat) nu era in primele 5 
optiuni din lista. 

Solutionat favorabil: Căminul Economica 1 

2 2040 Matematica informatica 
romana 

3 Nu a primit loc la camin. Respins, deoarece nu este integralist 

3 79 Sisteme informatice 
avansate 

1 Nu am primit loc la camin. Solutionat favorabil: Căminul 16 Hasdeu 
Cazarea se poate face de pe 27 
septembrie. 

4 2144 Matematica informatica 
romana, buget 

2 Media 7.3, nu a primit loc in camin. Solutionat favorabil: Căminul 16 Hasdeu 

5 13067 Informatica 1 Am schema completa de vaccinare Respins: Am acordat locuri doar pentru 
studenții la buget. 

6 106 Matematica informatica 
engleza 

3 Integralista(medie 7.43). Respins: S-a acordat deja un loc în 
Căminul 1 Hașdeu. 



7 533 Matematica 1 1. Nu imi afiseaza in platforma la ce 
camin am intrat. 

2. Distanta dintre facultate si 
domiciliu este de 350 km. 

3. Nu-mi permit sa platesc chirie. 

Respins: Nu s-a ajuns la media 
dumneavoastră. 

8 2865 Informatica engleza 2 1. Nu cunosc motivul pe baza caruia 
nu mi s-a atribuit un loc in camin, 
nici macar la caminul 16, avand 
media 8.4. 

2. Prezint o situatie familiala mai 
delicata. Orfan fiind locuiesc doar 
cu mama mea, care este 
profeasoara 

3. Doresc sa mentionez ca nu am 
preferinte legate de caminul la 
care voi fi redistribuit, dar ar fi 
ideal daca se poate unul dintre 
urmatoarele, in aceasta ordine: 
Economica 1, Economica 2, 
Hasdeu 14, Hasdeu 17, Hasdeu 16. 

Solutionat favorabil: Căminul 16 Hașdeu 

9 13074 Informatica romana 1 Cazurile sociale au prioritate 
(Regulamentul cadru de cazare, art. 9, 
b) 

Respingere: S-au oferit locuri doar pentru 
studenții bugetați. 

10 12878 Informatica romana 2 1. Tratamentul meu depinde de 
insulina, iar rezervele de insulina 
trebuie pastrate la frigider. 
Frigiderul din camera protejeaza 
insulina de personae necunoscute 
si imi ofera un access mai usor la 
ea, spre deosebire de frigiderul 
comun cu tot palierul. 

2. Pregatirea mancarii necesita 
cantariri repetate, acelasi lucru 
fiind valabil si pentru alimentele 

Solutionat favorabil: Căminul Economica 1 



deja preparate, iar un medium ai 
restrans ar fi mai potrivit pentru 
asta. 

3. Tratamentul diabetului zaharat de 
tipul 1, insulino-dependent necista 
socotirea numarului de glucide 
ianinte de fiecare masa si 
administrarea unei anumite 
cantitati de insulina in functie de 
glicemie si glucide. Asta inseamna 
pe zi minim 4 intepaturi(pentru 
verificarea glicemiei) si injectii pe 
care nu oricine este dispus sa le 
vada sau accepte.  

De aceea consider ca mi-ar fi benefic 
un loc in caminul Economica 2 pentru 
ca are frigider in camera, un numar 
mai restrans de colegi de camera si am 
2 prieteni care au loc acolo si inteleg 
tratamentul nefiind deranjati de 
actiunile enumerate mai sus. 

11 2281 Matematica informatica 
romana 

1 1. Imposibilitatea de a face naveta 
zilnic. 

2. Semnal slab la internet. 
3. Motive financiare( doar unul dintre 

parinti munceste si este bugetar). 

Respins: S-au oferit locuri doar pentru 
studenții bugetați. 

12 2877 Informatica engleza 2 Media 8.10, nu am primit camin. Am 
primit camin in anul 2020/2021. Am 
fost olimpic national in clasele 9-12. 

Respins: Nu s-a ajuns la media 
dumneavoastră. 

13 13083 Informatica romana 1 1. Media 7.57. Anul trecut am 
abandonat programul de studio pe 
care il incepusem din mai multe 
motive medicale intemeiate. 

2. Sunt in acelasi an, specializare si 

Soluționat favorabil: S-a oferit loc în 
Căminul 1 Hașdeu. 



grupa cu fratele meu, care va 
beneficia de un loc in C16. 

3. Familia mea depaseste cu foarte 
putin bugetul minim pe membru 
de familie, fiind 3 frati, dintre care 
unul minor, motiv pentru care nu 
am putut aplcia pentru camin si 
bursa pe baza sociala in acest 
semestru. Costurile unei chirii sunt 
astfel destul de mari in aceste 
conditii, mai ales avand in vedere 
incertitudinea felului in care se va 
desfasura anul, nestiind momentul 
in care se va trece la online si 
ajungand sa platesc degeaba acei 
bani timp de un an intreg. 

14 2289 Matematica informatica 
romana 

1 Orfan de ambii părinti Solutionat favorabil: Căminul 16 Hasdeu 

15 13088 Informatica romana 1 1. Am intrat la Caminul 16 Hasdeu, 
dar consider ca am avut medie 
sufficient de mare pentru 
Economica II. Sunt pe locul 30 la 
specializarea mea si pe locul 26 
strict pe nota de admitere.  

2. Nu am completat un tabel de 
optiuni si nu stiam sigur care este 
ordinea si de ce am fost repartizat 
la acest camin. Imi doresc sa intru 
la Economica II sau Economica I. 
Mi-ar placea sa primesc mai multe 
informatii despre repartizare. 

Respins: Nu s-a ajuns la media 
dumneavoastră pentru căminele 
menționate. 

16 494 Matematica 2 1. Distanta de aproape 400 km intre 
facultate si adresa de domiciliu. 

2. Detin schema completa de 

Soluționat favorabil: Loc în Căminul 1 
Hașdeu. 



vaccinare cu o vechime mai mare 
de 10 zile. 

3. Situatia financiara inconfortabila in 
care m-ar pune pretul unei chirii in 
Cluj fata de pretul camerei de 
camin. 

 

17 495 Matematica romana 2 Sunt orfana de ambii parinti si nu 
dispun de venitul necesar pentru a 
inchiria o locuinta. 

Soluționat: Căminul 1 Hașdeu 
Cazarea se poate face din 28 septembrie 
2021. 

18 12892 Informatica romana 2 Consider ca media pe care am avut-o 
in ultimul an ma incadreaza intr-un 
camin cu un mai mare confort 

Respins 

19 2053 Matematica informatica 
romana 

3 Din cauza faptului ca nu am reusit sa 
depun o cerere in termen util, solicit 
un loc intr-un camin studentesc pentru 
anul scolar 2021/2022. 

Respins 

20 12896 Informatica romana, buget 2 Media 8.47, am domiciliul la 400 km de 
Cluj-Napoca, nu am posibilitatea de a 
plati o chirie. 

 
Solutionat favorabil: Căminul 1 Hașdeu 
 

21 2299 Matematica informatica 
romana 

1 1. Imposibilitatea financiara pentru o 
chirie, incadrandu-ma in serviciul 
social de departajare 

2. Locuiesc la 300 km de Cluj-Napoca 
(in Neamt) 

3. Vreau sa fiu inconjurat de 
persoane care au interese 
commune cu mine 
 

Respins: s-au oferit locuri doar pentru 
studenții bugetați. 

22 32 Metode moderne in 
predarea matematicii 

1 1. Fiind la master, orele se 
desfasoara exclusive online si am 
nevoie de birou si liniste in camera 
pentru a putea fi atenta la ore. 

2. 2 ani am fost cazată în caminul 17 

Respins 



3. Deoarece suntem 5 in camera si 
cei de la facultate au ore in regim 
hibrid o sa fie greu sa nu ne 
deranjam una pe cealalta. 

23 13112 Informatica romana 1 Am fost repartizat in Caminul 16 
Hasdeu, iar asta nu permite o 
atmosfera ideala pentru studiu. Doresc 
loc in Economica 1. 

Respins 

24 2910 Informatica engleza 2 Fara sa imi dau seama intre caminele 
din cerere am pus si caminul pentru 
fete 

Respins: Nu s-a ajuns la media 
dumneavoastră, ultima medie a fost 8.30. 

25 218 Matematica informatica 
engleza 

2 Nu am incarcat la timp certificatul de 
vaccinare, prin urmare nu mi s-a luat in 
considerare cererea initiala. 

Respins, deoarece nu este integralist. 

26 2327 Matematica informatica 
romana 

1 Doresc loc in caminul C16 Respins: S-au oferit locuri doar pentru 
studenții bugetați. 

27 13131 Informatica romana 1 1.La admiterea din iulie 2021 am 
obtinut media 8,76 si sunt pe locul 29 
2.Sunt vaccinat cu o doza de vaccin 
PFIZER la data de 8 septembrie 2021 si 
a doua doza o voi face la data de 28 
septembrie 2021 
3.Locuiesc in Ploiesti, judetul Prahova 
si nu am posibilitatea sa platesc chirie 

Respins 

28 12730 Informatica romana 3 Distanta mare intre facultate si 
domiciliu(520 km), imposibilitatea de a 
plati o chirie. 

Respins, deoarece nu este integralist. 

29 2403 Baze de date 1 1. Solicit loc in Economica 1 sau 2 
deoarece pot ajunge mai repede 
de la locul de munca la camin 
pentru a participa active la 
cursurile si seminarele online din 
cadrul facultatii. 

2. Imi este mai usor sa particip active 

Respins 



la cursurile si seminarele online 
daca sunt mai putine persoane in 
camera de camin. 

3. Sunt vaccinate cu schema 
complete de vaccinare. 

30 3121 Informatica engleza 1 Nu am primit un loc in prima etapa de 
repartizare si as dori sa ocup un loc in 
caminele studentesti UBB. 

Respins: Am acordat locuri doar pentru 
studenții la buget. 

31 2338 Matematica informatica 
romana 

1 1. Ma incadrez in cerintele cazurilor 
sociale cu un venit de 800 de lei, 
reprezentand pensia de urmas de 
pe urma tatalui meu. 

2. Locuiesc in judetul Neamt si ma 
aflu la o distanta mare de Cluj si 
din cauza faptului ca nu am 
calculator/laptop mi-ar fi greu sa 
urmaresc cursurile doar prin 
intermediul telefonului. 

Respins: Lipsă dosar caz social 

32 12738 Informatica romana 3 1. Media 8.90 
2. Solicit cazare in unul din caminele 

Economica 2, Economica 1. 

Respins 

33 454 Matematica 3 Am depus adeverinta de vaccinare in 
timp util si nu mi-a fost alocata cazare. 

Respins, deoarece nu este integralist. 

34 13141 Informatica romana 1 1. Media 8.64, buget 
2. Sunt vaccinat complet impotriva 

COVID-19, din data de 17.09.2021. 
 

Solutionat favorabil: Căminul 16. Cazarea 
se poate face din 28 septembrie 2021. 

35 3136 Informatica engleza 1 1. Cred ca mi-a fost omis certificatul 
de vaccinare si nu am facut parte 
la repartizari. 

2. Din discutiile cu alti student, sunt 
unele persoane care au primit 
cazare cu o medie mai mica decat 
a mea. 

Solutionat favorabil: Căminul 16. 



3. Am bifat optiunea de cazare la 
camin la admitere, nfiind necesara 
o cerere la trimiterea formularului 
de vaccinare. 

36 12743 Informatica romana 3 Medical. As dori sa-mi faceti o alta 
repartizare de cazare. Va rog sa tineti 
cont de dosarul meu medical. Astmul 
meu imi creeaza o expunere mai mare 
in fata covid-19. M-as simti mai in 
siguranta intr-o camera cu mai putini 
colegi si cu baie pe care as putea sa o 
mentin dezinfectata. 

Respins 

37 2344 Matematica informatica 1 1. Am aplicat pentru caz social si 
conform venitului mic reprezentat 
de pensia permanenta de 
handicap a mamei, ar trebui sa ma 
incadrez. 

2. Am trimis toate documentele 
justificative, dar din greseala am 
trimis o parte din ele de pe o 
adresa veche de gmail, insa am pus 
in subiectul emailului numele 
intreg. Documentele justificative 
sunt adeverintele de la ANAF care 
demonstreaza ca nu exista alte 
venituri in afara de pensia mamei, 
certificatul meu de nastere din 
care reiese lipsa tatalui, extrasul 
din registrul agricol, actul de 
identitate al mamei, adeverinta 
care atesta faptul ca mama 
primeste pensie de handicap, 
certificatul de expertiza al 
mamei,8cererea pentru camera de 

Solutionat favorabil: Căminul 1 Hașdeu. 



camin, declaratia pe propria 
raspundere si certificatul de 
vaccinare. 

38 2346 Matematica informatica 
romana 

1 Am solicitat loc la camin pe criteriu 
social. 

Respins 

39 3143 Informatica engleza 1 Media obtinuta la examenul de 
admitere s-a aflat printre primele note. 

Respins 

40 13150 Informatica romana 1 1. Sunt admis la buget cu media 7.75 
si nu mi-a fost repartizat loc in 
camin. 

2. Perioada de 10 zile dupa 
finalizarea schemei complete de 
vaccinare se termina in 26 
septembrie. 

Solutionat favorabil: Căminul 16 Hașdeu. 
Cazarea se poate face din 27 septembrie 
2021. 

41 12760 Informatica romana 3 1.La data complectarii cererii de cazare 
(18.09.2021) nu eram vaccinat, deci nu 
am putut incarca adeverinta de 
vaccinare si nici un alt act care sa 
dovedeasca trecerea prin boala, decat 
o scrisoare medicala de la medical 
specialist prin care ceream 
continuarea facultatii in sistem online-
aceasta scrisoare am incarcat-o in alt 
loc. Am facut in data de 20.09.2021 
prima doza de vaccin. Vrea ore in 
online. Se poate caza incepand cu 
22.10.2021. 

Are aprobare pentru desfasurarea orelor 
online. Se respinge cererea pentru cazare. 

42 13156 Informatica romana 1 1. Distanta mare fata de domiciliu 
(300 km) 

2. Un parinte decedat 

Respins: Am acordat locuri doar pentru 
studenții la buget. 

43 280 Matematica informatica 
maghiara 

3 1. 180 de km distanta de facultate, 
nu pot sa platesc o chirie. As dori 
loc in caminul 16 Hasdeu sau 
oricare camin unde este loc. 

Respins, deoarece nu este integralist 



2. La Academic info cererea mea 
pentru camin este in statusul de 
asteptare. Oare nu a fost preluat? 

44 399 Informatica germana 2 Neacordarea unui loc in camin desi 
colege de la aceeasi specializare, 
acelasi an cu mine cu medie mai mica 
au primit unul. 

Solutionat favorabil: Căminul 1 

45 2200 Matematica informatica 
romana 

2 As dori un loc in caminul Economica 2, 
deoarece am colegi de grupa acolo si 
multi prieteni 

Respins 

46 550 Matematica romana 1 Doresc sa renunt la locul din camin. Solutionat favorabil 

47 2378 Matematica informatica, 
romana 

1 Respins la prima repartizare Respins 

 3190 Informatica engleza 1 1. Sunt vaccinat impotriva COVID-19 
cu schema complete de vaccinare. 
Am nevoie de cazare pentru a 
putea sustine cursurile facultatii, 
avand in vedere ca sunt domiciliat 
in orasul Husi, judetul Vaslui si din 
cauza distantei foarte mari intre 
orasul de domiciliu sic LUJ nu imi 
pot permite sa fac naveta intre 
cele doua orase pentru a putea 
participa la seminarii si 
laboratoare. 

2. Sunt in imposibilitate financiara de 
a ma caza in particular avand in 
vedere ca mi-am pierdut unul din 
parinti in data de 01.01.2021, fapt 
ce a determinat o ingreunare a 
situatiei financiare, mama mea 
fiind singura care ma ajuta sa 
sustin cursurile. 

Respins: nedepunere dosar caz social 

48 1941 Informatica maghiara 3 1. Distanta mare fata de Respins, deoarece nu este integralist. 



facultate(300 km). 
2. Nu-mi permit sa inchiriez un 

apartament.  

49 2557 Inginerie software 1 Solicit cazarea in camin pe baza dovezii 
trecerii prin boala incepand cu a treia 
saptamana a activitatilor didactice, 
luni, 11 octombrie, reprezentand a 28-
a zi ulterioara confirmarii cu Sars-Cov-
2. 

Respins 

50 2558 Inginerie software 1 Abia acum am intrat pe site și vad ca 
trebuia trimis si certificatul de 
vaccinare. Am facut vaccinul acum 
cateva luni.  
A trimis si certificatul. 

Solutionat favorabil: Economica 1 

51 13193 Informatica romana 1 1. Nu s-a tinut cont de ordinea 
mediilor de admitere la facultate 
conform art. 6 aliniatul 1 si 2 din 
Hotararea Senatului UBB. 
Totodata, nu s-a comunicat tabelul 
cu persoanele acceptate in camin 
si criteriile care s-au avut in vedere 
la repartizarea acestor persoane- 
criteriul principal fiind media de 
concurs, indiferent de 
specializarea la care se afla 
studentul. 

2. Doresc sa imi comunicati care este 
ultima medie de repartizare la 
camin privind anul 1 si daca am 
sanse sa fiu repartizat avand in 
vedere ca media mea a fost 7.33. 

3. In tabelul prezentat privind 
repartizarea ati include numai 
numarul de locuri bugetate, nu si 

Regulamentul a fost respectat. Beneficiarii 
locurilor in caminele studentesti au fost 
afisati in platforma AcademicInfo, in 
contul studentilor. Ultima medie la anul 1, 
Informatica romana, pe criteriul strict de 
medie si incadrarea in una din cele trei 
situatii din dipozitiile operationale pentru 
cazare nr. 11012/16.09.2021 a fost 7.48, la 
buget. 
Respins 



cele cu taxa, desi unele medii de 
admitere la facultate la cele cu 
taxa sunt mai mari decat la cele 
bugetate.  

52 2559 Inginerie software 1 1. Nu mi s-a alocat un loc in camin, 
pentru ca nu am avut acces pe 
academic info. 

2. Am facut rapelul pe 16.09.2021, iar 
in 26.09.2021 se vor face 10 zile de 
la rapel. 

Solutionat favorabil: Economica 1. Cazarea 
se poate face din 27 septembrie 2021. 

53 13195 Informatica romana 1 1. Sunt vaccinat cu schema complete. 
2. Provin din familie monoparentala. 

Solutionat favorabil: Căminul 16 Hasdeu 

54 3199 Informatica engleza 1 1. Am intrat pe locurile bugetate in 
prima etapa de repartizare. 

2. Sunt vaccinat cu schema complete 
din aprilie si am incarcat in 
platforma certificatul de vaccinare. 

3. Locuiesc in Satu Mare, la o 
distanta mai mare de 120 km de 
Cluj. 

Solutionat favorabil: Căminul 16 Hasdeu 

55 514 Matematica romana 2 Solicita acordarea unui loc in camin 
deoarece are venituri mici (1192 lei) si 
in imposibilitatea de a plati o chirie. 

Respins, deoarece nu este integralist. 

56 516 Matematica romana 2 1. Situatia financiara nu imi 
permite sa achit 
contravaloarea lunara a chiriei 
in locatii private. Locuiesc la 
240 km de orasul Cluj-Napoca. 

2. Imi doresc sa particip active la 
intreaga activitate didactica 
care se desfasoara cu prezenta 
fizica in cadrul facultatii. 

3. Sunt vaccinata cu schema 
completa de vaccinare. 

Soluționat favorabil: Loc în Căminul 1 
Hașdeu. 



57 2996 Informatica engleza 2 1. Doresc loc in Economica 1, 
deoarece doresc sa locuiesc cu un 
coleg care imi asigura transportul. 

2. Din orasul de domiciliu nu este 
foarte aproape de locul in care se 
va desfasura activitatea 
academica. 

Respins, ultima medie la care s-a acordat 
loc în Căminul Economica 1 la anul 
dumneavoastră  este 9.03. 

58 13001 Informatica romana, buget 2 1. Locurile in camine s-au acordat 
bugetatilor, conform si anuntului, 
insa in ierarhizarea provizorie 
eram la taxa, iar acum am fost 
mutata la budget. 

2. Consider ca conform ierarhizarii 
finale, a faptului ca am depus 
cererea si certificatul de vaccinare 
la timp, ar trebui sa fi prins loc in 
camin. 

Solutionat favorabil: Căminul 1 Hașdeu 

59 13003 Informatica romana 2 Doresc loc in Economica 1 sau 
Economica 2. 

Respins 

60 18 Metode modern in 
predarea matematicii 

2 Solicit transferul in caminul 1 Hasdeu. Solutionat favorabil: Căminul 1 Hașdeu 

61 13207 Informatica romana 1 1. As dori loc in Caminul 16 Hasdeu 
fiindca distanta dintre domiciliu si 
facultate nu permite naveta 
zilnica. 

2. Nota de la admitere este una 
destul de buna 7.35. 

Respins, s-au oferit locuri doar pentru 
studenții bugetați. 

62 13008 Informatica romana, buget 2 Consider ca deoarece s-a anuntat ca 
alte facultati cu locuri in camin alocate 
si distribuite studentilor(dar 
neocupate) vor trece in regim de 
functionare online in totalitate in acest 
an exista posibilitatea suplimentarii 
locurilor de camin astfel obtinand un 

Respins 



loc la una dintre optiunile pentru care 
optasem initial. 

63 3005 Informatica engleza 2 1. Distanta mare intre domiciliu si 
Cluj 

2. Bugetul nu imi permite sa stau in 
chirie 

Respins 

64 324 Matematica informatica 
engleza 

1 1. Pe 4 octombrie se vor implini 10 
zile de la vaccinarea complete.  

2. Sunt printre primii intrati de la 
specializarea Matematica 
Informatica, limba engleza si nu 
am primit loc in camin. 

Respins 

65 333 Matematica maghiara 2 1. Din anul 2021/2022 sunt 
transferata de la specializarea 
Matematica informatica maghiara 
la specializarea Matematica 
maghiara, buget. 

2. Am media 9.28. 
3. As dori loc in caminul Economica 2, 

Economica 1, Caminul 1 Hasdeu. 

Solutionat favorabil: Căminul Economica 1  

66 13218 Informatica romana 1 1. Distanta mare fata de facultate, 
avand momentat probleme la 
genunchi(anexez adeverinta 
medicala) 

2. Doresc cazarea in camin astfel: 
Economica 1, Economica 2, 
Hasdeu 1, Hasdeu 14 

3. Sa fiu luat in vedere la redistribuire 

Respins: s-a acordat deja un loc în Căminul 
16 Hașdeu. 

67 13220 Informatica romana 1 Media 8.47, olimpic la informatica, am 
fost repartizat in căminul 16 Hasdeu. 
Doresc loc in Economica 1, Economica 
2, Hasdeu 14, Hasdeu 17, Hasdeu 16. 

Respins: s-a acordat deja un loc în Căminul 
16 Hașdeu. 

68 3011 Informatica engleza 2 1. Bugetul familiei este deposit 
pentru cazarea in afara caminului 

Respins 



2. Avand in vedere distanta dintre 
Targoviste si Cluj, un loc de cazare 
stabil imi ofera mai multa 
siguranta 

3. Mediul academic creat de 
caminele studentesti este un mare 
avantaj pentru mine d.p.d.v. social 
si educational 

69 3233 Informatica engleza 1 1. Am depus cererea de cazare, unul 
dintre parinti fiind professor 
preuniversitar. 

2. Distanta dintre domiciliu si 
facultate este mare(110 km). 

Respins: s-au oferit locuri doar pentru 
studenții bugetați. 

70 13231 Informatica romana 1 1. Detin certificatul de vaccinare care 
a fost incarcat pe site in data de 
16.09.2021 

2. Nu am domiciliul stabil in limita a 
20 km de Cluj-Napoca. 

Respins 

71 2834 Informatica engleza 3 1. In anul 1, semestrul 1-media 9.80, 
semestrul 2 – media 10. In anul 2, 
semestrul 1- 10 si bursa de 
performanta, semestrul 2- 9.6. La 
sfarsitul anului 2 sunt a 7a I an, 
media 9.80. 

2. In anul 1, am fost cazata in 
Economica 1, iar in anul 2, in 
Economica 2, pe baza situatiei 
academice. In 09.06.2021, cand 
am depus cererea de cazare ati 
precizat ca se va face repartizarea 
in functie de rezultatele obtinute, 
saptamana trecuta, de la serviciul 
social, mi s-a spus ca va fi ok cu 
testare.  

Soluționat: Se oferă loc în căminul 
Economica 1 cu condiția prezentării la 
cazare a unuia dintre documentele din 
Dispozițiile operaționale pentru cazare nr. 
11012/16.09.2021, de la punctele 1, 2 și 3. 



3. Am trecut prin boala covid-19, 
incepand cu data de 15.04.2021, 
actele  au fost anexate cererii de 
camin. 

4. Sunt fiica de cadru didactic. 
 

72 561 Matematica romana 1 1. Recenziile caminului sunt 
cutremuratoare, iar conditiile 
deloc prielnice. 

2. Nu stiu care este motivul poreclei 
caminului care poate fi gasita atat 
in recenziile Google Maps cat si pe 
alte site uri Google referitoare la 
acesta. 

3. Spatiul pe care il ofera camera 
pentru 5 persoane este unul ce nu 
corespunde nevoilor unui student, 
fapt concretizat si de intimitatea 
limitata oferita de baile comune. 

Respins 

73 2432 Matematica informatica 
romana 

1 Doresc cazare in caminul Economica 2 
deoarece sora mea, studenta la 
specializarea matematica informatica 
anul 3 a fost repartizata in caminul 
Economica 2. 

Solutionat favorabil: Căminul Economica 2 

74 3244 Informatica engleza 1 1. Locuiesc in mediul rural, departe 
de Cluj-Napoca 

2. Nu am alte posibilitati de cazare in 
Cluj-Napoca 

Respins: Nu s-a ajuns la media 
dumneavoastră. 

75 2251 Matematica informatica 
romana 

2 Doresc loc in caminele Economica 1 
sau 2. 

Media este prea mică pentru obținerea 
unui loc în căminele Economica 1 sau 2. 
Respins 

76 2255 Matematica informatica 
romana 

2 1.  Fac parte din categoria student 
romani de pretutindeni din 
Republica Moldova. 

Solutionat favorabil: Căminul 16 Hasdeu 



2. Romanilor de pretutindeni nu li s-
au oferit locuri bugetate astfel am 
optat la studii cu taxa 

3. Cazarea in camin ar usura povara 
parintilor mei care imi achita 
studiile 

 

COMISIA DE ACORDARE A CAMINELOR: 

Presedinte: Conf.univ.dr. Crăciun Florin 

Membri: Secretar șef facultate/adm. șef facultate Pop Liliana 

                Student Cancelar : Coantă Rareş Valer 

                Student senator: Bălan Elena Nicoleta – reprezentant al liniei române 

                Student reprezentant în Consiliu: Atanasov Mihai-Răzvan  

                 


