
 

                                   

 

                                        Calendar cazare în căminele USAMV  

 

                                                 Anul universitar 2019-2020 

 

 10.09 - 15.09.2019 – ora 15:00 - Depunere acte la decanatele facultăților pentru următoarele cazuri: 

 Studenții familiști (copie certificate căsătorie); 

 Studenții proveniți din centrele de plasament familial (adeverință doveditoare); 

 Studenții orfani de ambii părinți (certificate deces); 

 Studenții cu probleme medicale deosebite conform ordinului numărul 3392/2017 (adeverință 

medicală de la medicul specialist); 

 Studenții necăsătoriți care au în întreținere copii și locuiesc împreună cu aceștia (certificat de 

naștere al copilului/copiilor); 

  

18.09.2019 – ora 15:00 Afișare liste preliminare cazare  la decanate și pe site-ul USAMV Cluj-Napoca; 

18.09 – 20.09.2019 – ora 15:00 Depunere contestații la decanatele facultăților; 

23.09.2019 – ora 15:00 Afișare liste finale cu studenții beneficiari de cazare la decanate și pe site-ul 

USAMV Cluj-Napoca; 

 

28.09 -29.09.2019  - Orar cazare în cămine:  9:00 – 13:00 

                                                                       14:00 – 18:00 

 

 

 

 

 



 

Program cazare pe facultăți și zile: 

 

Căminul VIII  

-  28.09.2019 – între orele 9:00 -13:00 - Facultatea de Medicină Veterinară, 

                                                        anii de studiu I, II, III         

                      – între orele 14:00 -18:00 – Bursierii Statului Roman 

                     

- 29.09.2019 – între orele 9:00 -13:00  – Facultatea de Medicină Veterinară,  

                                                      anii de studiu IV, V, VI 

                      – între orele 14:00 -18:00 – Facultatea de Horticultura 

 

  Căminul XII 

 - 28.09.2019 – între orele 9:00 -13:00  - Facultatea de Zootehnie –  anii de studiu - I, II, III 

                                   – între orele 14:00 -18:00 – Facultatea de Zootehnie –  Anul IV+Master 

- 29.09.2019 - între orele 9:00 -18:00  - Facultatea de Horticultură 

                                    Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor 

 

 Căminul XV 

  - 28.09.2019 – între orele 9:00 -13:00  - Facultatea de Horticultura, anii de studiu I, II, III     

                       – între orele 14:00 -18:00  - Facultatea de Horticultura, Anul IV+ Master 

 

  - 29.09.2019 – între orele 9:00 -13:00  – Facultatea de Agricultura, anii de studiu I, II, III     

                       – între orele 14:00 -18:00 - Facultatea de Agricultura, Anul IV+ Master 

 

Căminul Agronomia I  

 - 28.09.2019 – între orele 9:00 - 18:00 - Facultatea de Agricultura Master  

                                                                  Facultatea de  Horticultura – Anul IV+Master 

- 29.09.2019 - între orele 9:00 -18:00  - Facultatea de Stiinta si tehnologia Alimentelor        

                                                                Facultatea de Horticultura, anii de studiu I, II, III.     


