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d) Studenți proveniți din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe 

membru de familie inferior venitului minim pe economie) 

c) Studenți 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 

b) Studenți orfani de un părinte, al căror venit net pe membru de familie este inferior venitului 

minim pe economie 

a) Studenți orfani de ambii părinți și cei proveniți din case de copii sau din plasament familial 

CERERE 
 

pentru obţinerea unui loc de cazare în cămin pe criterii sociale 
Anul universitar 2022-2023 

 
Subsemnatul(a),   , student(ă) la buget/ taxă al (a) 

Facultăţii de      , specializarea 
     în anul , grupa , media 
ponderată ,  număr de credite 
restante  , CNP ,  BI/ CI seria___nr. _____ 
nr. matricol _, vă rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar 2022- 2023, a 
unui loc de cazare în cămin pe criterii sociale, în condițiile indicate în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a căminelor studenţeşti ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca: 

 

 
Nr. crt. Elemente de stabilire a situației 

financiare (doar pentru categoriile 
b) și d) indicate anterior) 

Documentul justificativ anexat Valori medii1 
(lei/lună) 

A. Venituri nete realizate 
(total: A=1+2+3+4+5+6+7+8) 

  

1. Venituri nete totale   
2. Pensii   
3. Alocația de stat pentru copii   
4. Alte ajutoare primite de la stat   
5. Venituri din spații proprii închiriate   
6. Venituri din agricultură   
7.    
8.    
9.    
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1Valoarea (suma) mediei lunare se calculează prin însumarea veniturilor nete obținute pentru fiecare lună (mai, 
iunie, iulie) și împărțirea acestei sume la trei (3). 

 
 

10.    

11.    

B. MEMBRII FAMILIEI   
  Numele și prenume  
 1. Tata   
 2. Mama   
 3. Frați/elevi   
    
    
 4. Frați/studenți   
    
    
 5. Frați/preșcolari   
    
    

 6. Alți membrii ai familiei aflați în 
întreținere legală 

  

    
    

C. Venit net mediu/ membru de familie 
C=A/B 

  

 
 
Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Data Semnătura, 
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