Regulament de distribuire a locurilor de parcare
Parcare Complex Studențesc Observator UTC-N

Capitolul I – Dispoziții Generale
Art.1. Serviciul Social Cămine Cantine a Universității Tehnice din Cluj-Napoca
împreună cu Comitetele Studențești de Cămin gestionează și administrează locurile
de parcare în parcările destinate exclusiv studenților cazați în căminele UTC-N,
studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
Art.2. Studenții cazați în Complexul Studențesc Observator și Mărăști, beneficiză
contracost de locuri de parcare în limita locurilor disponibile, acestea fiind
repartizate după prezentul regulament, de către comitetele studențești de cămin,
astfel la nivelul fiecărui cămin formăndu-se o comisie de alocare a locurilor de
parcare formată de președintele de comitet de cămin și un vicepreședinte.
Art.3. Locurile de parcare se acordă pe perioada fiecărui an universitar, conform
structurii anului universitar în vigoare.
Art.4. Perioada de închiriere a locurilor de parcare este:
1.Perioada activității didactice – Luna Octombrie – Luna Iulie;
2.Perioada de vacanță – Luna Iulie – Luna Semptembrie.
Art.5. Taxa de parcare este taxa prevăzută în Regulamentul de Taxe al UTC-N.
Capitolul II – Beneficiarii locurilor de parcare
Art.1. Categoriile de studenți beneficiari ai locurilor de parcare sunt:
a) Studenții cu rezultate deosebite la învațătură în anul precedent de
școlarizare (pentru anul I se ia în calcul media de admitere), cei care au
avut activități în cadru organizat, al universității, la diverse manifestări
științifice;
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b) Studenții implicați în acțiuni de voluntariat în cadrul asociațiilor
studențești în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca;
c) Studenții membrii ai Comitetelor Studențești de Cămin;
d) Studenții membrii în structurile de reprezentare la nivel de Consiliu și de
Senat în cadrul UTC-N.

Capitolul III – Modul de acordare a locurilor de parcare
Art.1. Studenții care doresc ocuparea unui loc de parcare vor depune cererea de
solicitare (cerere Tip Anexa 1) către Comitetele Studențești din căminul în care
este cazat.
Art.2. Cererile vor fi semnate de studenți, vor fi însoțite de documentele justificative
care atestă proprietatea vehiculului și împlicarea în activitățile extracuriculare.

Art.3. Punctajul fiecărui beneficiar se calculează astfel:
- media pe anul universitar precedent (pentru anul I Licență media de
admitere, iar pentru anul I Master media de la admitere) cu o pondere de 50%;
- studenții membrii în Comitete Studențesti de Cămin cu o pondere de 25%;
- studenții împlicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești,
manifestări culturale, științifice realizate în cadrul asociațiilor stundețești din UTCN, recunoscute de către Conducerea UTC-N cu o pondere de 15%;
- studenții familiști cu o pondere de 5%;
- studenții membrii în structurile de reprezentare Consiliu sau Senat în cadrul
UTC-N cu o pondere de 5%.
Art.4. Locurile de parcare se vor împărți pe cele 3 cicluri de studiu:
- 60% nivel licență, un loc pentru anul I;
- 35% nivel master;
- 5% nivel doctorat.
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Art.5. După încheierea perioadei anunțate de depunere a cererilor, comitetele
studențești vor întocmi lista cu studenții beneficiari, conform punctajului mai sus
menționat.
Art.6. După întocmirea listelor mai sus menționate în termen de 72 de ore, listele
vor fi afișate la avizierele căminelor cât și pe platforma www.camin.utcluj.ro
Art.7. După afișarea rezultatelor studenții nemulțumiți pot depune eventualele
contestații privind selecția beneficiarilor în termen de 24 de ore către președintele
de comitet studențesc din care face parte.
Art.8. După soluționarea contestațiilor se vor întocmi listele finale cu studenții
beneficiari de locuri de parcare, iar studenții beneficiari vor contacta comitetul de
cămin din care fac parte pentru detaliile ulterioare.
Art.9. Studenții beneficiari de locuri de parcare au la dispoziție 15 zile calendaristice
să achite taxa de parcare aferentă locului de parcare obținut, către caseria aferentă
fiecărui Compus Studențesc, în caz contrar aceștia își pierd dreptul de parcare.

Capitolul IV – Redistribuiri
Art.1. În cazul în care un student renunță la locul de parcare sau își pierde dreptul
de parcare din diferite motive locul sau locurile libere se redistribuie la următorul
din lista de solicitări din căminul aferent celui care renunță la loc, iar în cazul în
care în căminul din care se renunță la locul de parcare nu mai sunt solicitări locul
de parcare se va distribui căminului cu cele mai multe solicitări de parcare.
Art.2. Redistribuirea se va face de către comisia de alocare a locurilor de parcare la
nivel de complex studențesc, formată din 2 președinți de comitet, aceștia fiind
numiți de către Șef Serviciul Social Cămine Cantine.
Capitolul V – Dispoziții finale
Art.1. Intrarea în parcare se face prin apel telefonic la un număr stabilit, fiecare
student parchează pe locul nominal alocat. Locurile se vor distribui unitar pentru
fiecare cămin studențesc, încercâdnu-se a se distribui echitabil din punct de vedere
al poziționării acestora în parcare.
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Art.2. Studenților le este interzis înstrăinarea locului de parcare, cei în cauză își
pierd acest loc și pot fi excluși din cămin.
Art.3. Este interzis ca un beneficiar de parcare să permită accesul altor vehicule în
parcarea UTC-N, indiferent de motiv/situație.
Art.4. În cazul în care studenții sunt nemulțumiți de ditribuirea locurilor de parcare
și a procesului de repartizare aceștia pot să depună contestație și sugestii la adresa
de mail cămin@utcluj.ro având la dispoziție 3 zile de la afișarea listelor finale cu
beneficiarii de locuri de parcare, primind un răspuns în termen de 72 de ore de la
trimiterea contestațiilor.
Art.5. Președinții de comitete studențești vor controla periodic respectarea
regulamentului de parcare, iar eventualele nereguli vor fi transmise Directorului
General Administrativ, care împreună vor dispune sancțiunile prevăzute. De
asemenea aceștia vor controla și monitoriza intrarea mașinilor din parcare.
Art.6. Prezentul regulament va fi afișat la începutul anului universitar la avizierul
fiecărui cămin de către președinții de comitet studențesc, de asemenea fiind
promovată și platforma pentru studenții căminiști www.camin.utcluj.ro
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