FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ
Str. Arany János nr. 11, Cluj-Napoca, RO-400028 Tel.:
0264-59.38.33; Fax: 0264-59.08.18
www.chem.ubbcluj.ro; chem@chem.ubbcluj.ro

Nr.

Criterii complementare,
ale Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică privind repartizarea locurilor
pentru cazarea studenţilor în cămine studenţeşti
-

avizate de către Consiliul facultății în 19 ianuarie 2016
actualizate cu prevederile Regulamentul – cadru privind cazarea în căminele studențești
și Hotărârea Comisiei de cazare a FCIC nr. 570/ 16 septembrie 2014.

Capitolul I - Generalităţi
Art. 1. Locurile de cazare din căminele studenţeşti se află în proprietatea, administrarea şi
folosinţa Universităţii Babeş-Bolyai şi sunt repartizate facultăţilor cu aprobarea Comisiei
de Cazare pe Universitate la propunerea Direcţiei Generale Administrative a Universităţii
și a prefectului studenților, ţinând cont de efectivul studenţilor bugetați cu domiciliul
stabil în afara municipiului Cluj-Napoca.
Art. 2. Repartizarea locurilor de cazare atribuite facultăţii se face în conformitate Regulamentul
cadru al Universităţii Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti - aprobat
prin Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr. 15698 din
08.06.2015, completat cu prezentele criterii complementare, specifice Facultăţii de Chimie
şi Inginerie Chimică.
Art. 3. Locurile atribuite Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică sunt repartizate studenţilor de
către o Comisie de cazare constituită în cadrul facultăţii.
Art. 4. În conformitate cu Art. 22. Paragraful 1) din Regulamentul cadru al Universităţii
Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti – aprobat cu Hotărârea Senatului
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr. 15698 din 08.06.2015, comisia de cazare de la
nivelul facultății este formată din:
- Prodecanul responsabil cu problemele studenţeşti – Președinte;
- Secretarul şef;
- Cancelarul studenţilor;
- Studentul sau studenții senatori;
- un student din Consiliul Facultății
- la propunerea membrilor comisiilor pot intra în componența acesteia și alte cadre didactice și studenți
În cazul în care studentul cancelar și/sau senator, din motive obiective, nu pot face parte din comisie,
atunci aceștia pot fi înlocuiți de către studenți membri ai Consiliul Facultății de Chimie și Inginerie
Chimică stabiliți de către Consiliul studenților.
Capitolul II - Repartizarea locurilor în cămine
Art. 5. În prima etapă se repartizează locurile pentru cazurile care se califică pentru priorităţile
prevăzute la Art. 8. punctele a), b), c), d) și e) din Regulamentul cadru al Universităţii
Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti - aprobat prin Hotărârea
Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr. 15698 din 08.06.2015, în ordinea în
care sunt enumerate.
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Art. 6. În etapa a doua, se repartizează 10 locuri, în ordinea de prioritate de mai jos, pentru:
1. studenţi membri ai Consiliului facultăţii, integraliști în anul precedent, care au solicitat
cazare în cămin studenţesc;
2. studenţi care s-au remarcat prin activitatea de voluntariat (în anul universitar
precedent) în cadrul Organizaţiei Studenţilor Chimişti și care au realizat în anul
universitar precedent minim 40 de credite (exceptând creditele aferente modulului
pedagogic); acești studenţi sunt propuşi de Organizația Studenților Chimiști şi aprobaţi de
Comisia de cazare pe facultate.
Art. 7. Locurile rămase se împart în conformitate cu Art. 9. din Regulamentul cadru al
Universităţii Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti - aprobat prin Hotărârea
Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr. 15698 din 08.06.2015, după cum urmează:
- 90% în funcţie de media anului universitar anterior datei cazării;
- 10% funcţie de criteriul social şi medical (maximum 20% dintre locurile aferente criteriului
social şi medical se vor acorda pe criteriu medical).
Adeverinţele care documentează situaţia medicală vor conţine şi confirmarea – de către medic –
privind încadrarea în categoriile de boli enumerate la Art. 9., punctul (3) din Regulamentul
cadru al Universităţii Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti - aprobat prin
Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr. 15698 din 08.06.2015.
Art. 8. << Priorităţile privind cazarea studenţilor sunt următoarele:
a) Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
b) Studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza Legii nr. 448/2006;
c)
Familiile de studenţi (ambii soţi studenţi);
d)
Studenţii necăsătoriţi care au în întreţinere copii şi locuiesc împreună cu aceştia;
e)
Studenţii şi doctoranzii străini cu frecvenţă, bursierii statului român.
f)
Studenții nominalizați de către Comisia de admitere în Colegiul Profesional de
Performanță Academică>>
(acest aliniat f) a fost adaugat pt ca acest document sa fie in concordanta cu Regulamentul cadru
UBB)
(1) Locurile destinate repartizării pe criteriul mediei se împart proporţional cu efectivele de
studenţi bugetaţi - pe categoriile fete respectiv băieţi - pe fiecare an al fiecărei
specializări şi linii de studiu. Locurile de la o categorie (fete respective băieţi) nu pot fi
transferate celeilalte categorii.
(2) Locurile care revin fiecărei specializări din fiecare an de studiu se atribuie, până la
epuizarea lor, studenţilor cu cele mai bune rezultate academice luaţi în ordinea
descrescătoare a mediilor anuale obţinute în anul precedent de studii, în ordinea:
a) studenți integraliști bugetați,
b) studenți integraliști cu taxă.
(3) Ierarhizarea se va face pe baza mediei anuale din anul precedent.
Media generală se calculează ca medie a notelor, ponderată cu creditele aferente, obţinute
la disciplinele obligatorii şi opţionale aflate în programul anului universitar precedent.
Disciplinele facultative nu se iau în considerare.
În caz de medii egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în
considerare în ordinea următoare:
- nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă se va lua în
considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va
aplica până la realizarea departajării. În situaţia în care există mai multe discipline cu
acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste materii;
- media pe anul precedent;
- notele obţinute la materiile facultative.
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(4) Locurile disponibile studenţilor anului I nivel licenţă, se vor calcula în conformitate cu
efectivele tuturor specializărilor din anul I. Locurile nu se vor împărţi pe specializări.
Studenţii anului I vor fi ierarhizaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
În caz de medie egală, departajarea se face conform criteriilor de departajare de la
admitere.
(5) Locurile din căminele mixte vor fi împărţite pe categoriile „fete” respectiv „băieţi”,
respectând proporţionalitatea celor două categorii, în efectivele de studenţi bugetați ai
facultăţii.
(6) Locurile din căminele mixte se repartizează – în funcţie şi de preferinţele exprimate în
cererea de cazare – studenților cu rezultate academice notabile, în ordinea în care sunt
enumerate, în limita locurilor repartizate facultăţii:
i.
studenţilor din anii II nivel master (M2);
ii.
studenților din anii terminali nivel licenţă;
iii.
studenților din anii I nivel master (M1);
iv.
studenților din anii II și III (ani neterminali) nivel licenţă.
(7) Locurile rămase neatribuite la un an/ specializare din lipsa cererilor sau a
candidaţilor eligibili, se redistribuie după cum urmează:
i. cele din domeniul Inginerie chimică, altor specializări din cadrul domeniului, la nivelul
aceluiaşi an şi linii de studiu;
ii. cele din domeniul Chimie, altor ani de studiu din cadrul specializării, la aceeaşi linie de
studiu;
iii. în cadrul liniei de studiu, între specializări diferite;
iv. între liniile de studiu, la acelaşi nivel de studii (licenţă respectiv master) începând cu
specializarea/ domeniul de la care provin locurile;
v. între nivelele de studii (licenţă respectiv master) începând cu aceeaşi linie de studii de la
care provin locurile.
(8) În cazul în care la una dintre categorii (fete respectiv băieţi), în urma atribuirii
de locuri de cazare tuturor solicitanţilor integralişti rămân locuri neatribuite, ele
se vor repartiza – până la epuizarea lor - studenţilor neintegralişti ierarhizaţi în
baza unei medii de ierarhizare, calculată cu nota 0 (zero) pentru fiecare examen
nepromovat. Studenţii neintegralişti vor fi ierarhizaţi fără a se mai ţine cont de
anul şi specializarea de la care provin.
Art. 9. (1) Dacă la finele primei perioade de cazări, unele dintre locurile atribuite nu se ocupă,
acestea se atribuie următorilor studenţi de pe lista de cereri, la anul şi specializarea la care
au rămas locurile neocupate. Dacă la anul şi specializarea în cauză nu mai există solicitări,
locurile neocupate se atribuie conform criteriilor de la Art. 8. punctele (7) şi (8) ale
prezentului document.
(2) După fiecare etapă de cazare se anunţă termenul de afişare a listei locurilor reatribuite
ca şi termenul limită de ocupare a locului reatribuit.
(3) Pentru procedura de reatribuire nu este necesară completarea unei noi cereri.
Art. 10. (1) Lista preliminară cu persoanele cu drept de cazare se afişează cu 9 zile calendaristice
înainte de data începerii anului universitar şi se pot contesta în cel mult două zile de la
afişare, răspunsul la contestaţii comunicându-se în 24 ore de la încheierea perioadei de
depunere a acestora (Art. 13 din Regulamentul – cadru privind cazarea în căminele
studenţeşti aprobat prin Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr.
15698 din 08.06.2015).
După comunicarea răspunsului la contestaţii, se afişează listele finale.
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