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Precizări privind cazarea studenţilor FPSE în căminele Universităţii din
Bucureşti (anul universitar 2017/2018)

CAPITOLUL I. Comisia de cazare
Art. 1. Comisia este compusă din:
♦ Preşedinte (Prodecanul cu probleme studenţeşti)
♦ Cadre didactice desemnate de catre Presedintele Comisiei
♦ Membri (studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii) desemnaţi în funcţie de experienţa
dobândită în procesul de cazare şi de disponibilitatea acestora.
Art. 2. Comisia de cazare va fi validată de Consiliul Facultăţii.
CAPITOLUL II. Depunerea şi evaluarea cererilor.
Art. 1. Cererile de cazare se pot ridica de la o locaţie hotarâtă de Comisia de cazare.
Art. 2. Studenţii din anii I, II (în curs) pot depune cererile de cazare tip până, cel mai târziu, la
sfârşitul sesiunii de vară (luna iunie). Nedepunerea cererii până la acest termen poate duce la
pierderea dreptului de candidare pentru un loc de cazare in caminele UB.
Art. 3. Studenţii declaraţi admişi la masterat pot depune cereri de cazare în termen de două zile de
la afişarea rezultatelor la concursul de admitere. Nedepunerea cererii până la acest termen poate
duce la pierderea dreptului de candidare pentru un loc de cazare in caminele UB.
Art. 4. a) Studenţii declaraţi admis în anul I pot depune cereri de cazare la inceputul lunii
septembrie, dupa afisarea anuntului de depunere a cererilor de cazare. De regula, anuntul se face in
data de 3 septembrie. Depunerea cererilor se deruleaza in prima saptamana a lunii septembrie.
Nedepunerea cererii până la termenele afisate poate duce la pierderea dreptului de cazare.
b) Documentele care atestă situaţia socială deosebită (orfanii de ambii părinţi, cazurile
medicale deosebite, venituri minine) vor fi ataşate la cererea tip până la o dată stabilită de Comisie.
Art. 5. Cererile de cazare sunt evaluate de către întreaga Comisie.
Art. 6. Dreptul de a aproba cererile revine numai Preşedintelui Comisiei.

CAPITOLUL III. Principiile de cazare
Art. 1. La evaluarea şi aprobarea cererilor de cazare, criteriul principal al repartizarii locurilor de
cazare este cel al performantei in activitatea academica studenteasca.
Art. 2. Media minimă pentru a obţine un loc de cazare din partea Facultăţii, stabilită de Consiliul
Facultăţii la propunerea Comisiei de cazare este 6,00 (șase). Această medie trebuie obţinută până
la sfârşitul sesiunii din iunie, in cazul anilor universitari II, III si master II. In mod special, se
recomanda tuturor studentilor care depun cereri de cazare sa aiba evidenta clara a situatiei
academice personale de la finalul semestrului I, precum si al semestrului II (note, restante).
Art. 3. a) La criteriul social se încadrează studenţii:
♦ orfani de ambii părinţi;
♦ proveniţi din centrele de plasament;
♦ cu situaţii sociale dificile – cazuri medicale sau cu venituri familiale reduse (venit lunar net
mediu pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie).
b) Studenţii cu situaţii sociale dificile vor depune (după caz) actele necesare edificatoare,
conform anexei nr. 1 din Metodologia cazarii studentilor in Universitatea din Bucuresti, până la
sfârşitul sesiunii de vară. În cazul în care aceste situaţii sociale survin în timpul vacanţei de vară,
studenţii pot depune actele până la sfârşitul sesiunii de restanţe din luna septembrie.
Art. 5. Cererile studenţilor etnici români (din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Albania,
Macedonia etc.) vor fi evaluate separat. La evaluarea şi aprobarea cererilor acestora, Comisia va
avea în vedere rezultatele profesionale ale acestora.
CAPITOLUL IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 1. Comisia de cazare va aprecia oportunitatea luării în calcul a notelor obţinute la reexaminări
şi va lua toate măsurile necesare pentru a împiedica înstrăinarea locului de cazare obţinut de către
studenţi.
Art. 2. Comisia de cazare va anula cererile care conţin date sau acte false şi va suspenda dreptul de
a beneficia de cazare persoanei în cauză.
Art. 3. Comisia de cazare va transmite Rectoratului Universităţii din Bucureşti, până la data de 20
septembrie a.c., următoarele date: numărul de cereri depuse pentru evaluare pe anii de studiu
corespunzători anului universitar, numărul de cereri primite din partea studenţilor etnici români,
precum şi programul sesiunii de cazări.

