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 Prin prezentul raport, justificăm distribuirea locurilor în căminele Universității Babeș-Bolyai 

a studenților care au depus cerere de cazare în acest sens. Tabelul următor cuprinde totalul locurilor 

care ni s-au alocat de la Serviciul Social UBB, precum și locurile primite de la alte universități pentru 

regimul pandemie.  

 

 Regim pandemie Primite de la alte universități 

pentru pandemie 

Regim non-pandemie 

D
o
ct

o
ra

t 

Căminul Nr. 

locuri 

Căminul  Nr. locuri Căminul  Nr. 

locuri 

A2 6   A2 4 

C17 6   C17 4 

    C14 4 

 

L
ic

en
ță

/m
as

te
ra

t 

A3 4   A3 2 

Sport XXI 1   A2 2 

C17 4 C17 4 Sport XXI 6 

Economica 2 7 Economica 2 16 C17 4 

Economica 1 3   C14 13 

    C6 35 

    C16 23 

Total  31  20  97 

 

 Dintre locurile de mai sus, în regimul pandemie au fost distribuite toate locurile, adică 51 

(doctorat + licență/masterat). Acestea au fost distribuite după următoarele criterii:  

1. Media studenților aplicanți.  

2. În cazul căminelor de confort superior (C17, Economica 1și 2), s-a luat în calcul și necesitatea 

prezentării frecvente la cursurile/seminarele/cursurile practice față în față, care atrage nevoia 

proximității atât a sediului central FTF, cât și a sălii Radu Stanca față de căminul respectiv.  

3. Pentru cazurile medicale, s-au luat în calcul confortul căminului, dotările cu lift și cu rampe, 

proximitatea facultății. 



4. În cazul studenților străini, cu toții au fost cazați în cămine. Confortul căminului a depins de 

anul și de media studentului respectiv. 

5. Locurile rămase vacante de la doctorat au fost distribuite la nivel licență/masterat în funcție 

de criteriile 1 și 2. Astfel, 6 locuri în C17 și 1 loc în A2 au fost trecute la licență/masterat.  

6. La doctorat au fost distribuite 5 locuri din 6, deoarece sunt 4 aplicanți, dintre care unul solicită 

2 locuri pentru studenți familiști, conform Regulamentului – cadru privind cazarea în căminele 

studențești, litera B., Art.7, alineatul 3). 

 

 În cazul regimului non-pandemie, au fost distribuite toate locurile alocate în căminele A2, A3, 

C17, C14, Sport XXI. În căminul 6, conform cererii, au fost distribuite 22 de locuri, iar din totalul de 

35 alocate, 13 au rămas vacante. În căminul 16, conform cererii, au fost distribuite 19 locuri, iar din 

totalul de 23 alocate, 4 au rămas vacante. Prin urmare, din totalul de 97 alocate pentru regim non-

pandemie, am îndeplinit toate cererile studenților și am rămas cu un total de 17 locuri vacante.  

 

 În cazul regimului non-pandemie, locurile au fost distribuite după următoarele criterii:  

1. Media studenților aplicanți.  

2. În cazul căminelor de confort superior (SportXXI, C17, C14), unde a existat posibilitatea, 

studenților li s-a acordat același cămin ca și în regimul pandemie, astfel încât să nu mai fie 

nevoie de mutare, sau li s-a acordat un cămin în același campus, astfel încât, la trecerea în 

regimul non-pandemie, studenții să se mute mai ușor. 

3. Cazurile medicale au avut prioritate în a rămâne în același cămin ca și în regimul pandemie. 

4. Toți studenții străini au fost cazați în cămine, confortul acestora depinzând de anul și de media 

fiecărui student. 

5. 1 loc din căminul A2 de la nivelul licență/masterat a fost distribuit la nivelul doctorat, astfel 

încât să fie îndeplinite toate cererile în mod egal, în cazul doctoranzilor neexistând 

posibilitatea unei departajări pe baza mediei.  

6. La doctorat au fost distribuite 5 locuri în căminul A2, deoarece sunt 4 aplicanți, dintre care 

unul solicită 2 locuri pentru studenți familiști, conform Regulamentului – cadru privind 

cazarea în căminele studențești, litera B., Art.7, alineatul 3). 

7. Locurile din C17 și C14 de la nivelul doctorat rămase vacante au fost distribuite la nivel 

licență/masterat.  

 

  

 



 

 

 

 Comisia de cazare își asumă poziția neutră față de toate cererile depuse pentru cazare în 

căminele Universității Babeș-Bolyai. Menționăm că toate criteriile de distribuire a locurilor în cămine 

au fost gândite astfel încât acestea să fie potrivite doar pentru studenții de la Facultatea de Teatru și 

Film.  

 

Data,  

20.09.2020 

Veronica Isailă, student Senator 

 

Dorin Filimon, student Cancelar 

 

 

 


