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 Conform art. 14 din Regulamentul de organizare și Funcționare a căminelor și cantinelor 

studențești ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca “ Cazarea se face la cererea studenților, în funcție de 

gradul de confort al fiecărui cămin și de numărul de locuri repartizate pentru fiecare cameră.” 

Solicitarea de cazare se face online la adresa : http://websinu.utcluj.ro până la data de 31 august 2022. 

În mod excepțional, cererile de cazare vor fi depuse la Secretariatele facultăților, de următoarele categorii:  

- Studenții căsătoriți; 

- Studenții doctoranzi; 

- Angajații tineri ai UTCN (până la vârsta de 35 ani); 

- Cazurile sociale. 

Observație!: Studenții familiști și angajații tineri ai UTCN pot beneficia de cazare în camere cu două locuri, 

în limita locurilor disponibile, în conformitate cu Regulamentul de organizare și Funcționare a căminelor 

și cantinelor studențești ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Cererea de cazare va fi însoțită de : 

- Adeverința de student sau dovada de angajat UTCN; 

- Copie după cartea de indentitate; 

- Copie după certificatul de căsătorie; 

- Fișa de confirmare a studentului doctorand; 

- Adevreința de masterand. 

Actele doveditoare pentru întocmirea dosarului de cazare pe caz social pentru anul universitar 2022-2023 

sunt aceleași cu cele pentru burse sociale și trebuie depuse la Secretariatul facultății până la data de 16 

septembrie 2022. 

Pot beneficia de cazare pe caz social și următoarele categorii de studenți bugetari: 

1. Studenții orfani de ambii părinți; 

2. Studenții orfani de un părinte, al căror venit pe membru de familie este mai mic decât venitul 

minim pe economie; 

3. Studenții proveniți de la casele de copii/plasament familial; 

4. Studenții aflați în evidență cu anumite boli, conform HG 558/1998; 

5. Studenții al căror venit pe membru de familie este mai mic decât venitul minim pe economie. 
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