Precizări cu privire la depunerea cererilor de cazare
pentru anul universitar 2021-2022
I. Depunerea cererii (dosarului) pentru obţinerea unui loc în cămin se va face online până la
data de 19 septembrie 2021 ora 23:59.
1. Formularele de cazare se trimit, la adresa cazari@fizica.unibuc.ro în perioada
menţionată.
2. Nu se va mai accepta niciun formular după încheierea perioadei menţionate.
3. Punctajul anului absolvit se va trece pe formular de către personalul de la Secretariat,
în urma încheierii perioadei de înscriere. Cazarea se va face în baza acestui punctaj,
excepție facând cazurile sociale.
II. Acte necesare pentru completarea dosarului de obţinere a unui loc în cămin:
1. Formularul-tip

completat

corect și

integral

și

trimis

la

adresa

cazari@fizica.unibuc.ro.
2. Pentru cazurile sociale se vor trimite scanate, în format PDF, următoarele documente:
2.1. Pentru cazurile sociale prioritare (orfani de ambii părinţi; proveniţi de la Casele de
copii; asistaţi social; cazuri medicale speciale*):
•

copii ale certificatelor de deces al părinţilor

•

adeverinţă eliberată de Casa de copii sau de serviciile de asistenţă socială

•

documente medicale eliberate sau vizate de medicii de specialitate şi de cei ai
Spitalului Studenţesc din Bucureşti
2.2. Pentru cazurile sociale ordinare (studenţi cu venitul net pe membru de familie

sub/egal cu venitul minim pe economie):
a) Pentru calcularea numărului de membri ai familiei:
1. copii după certificatele de naştere ale fraţilor şi surorilor aflaţi în întreţinerea
părinţilor (preşcolari, elevi sau studenţi);
2. adeverinţe de elev sau student pentru fraţii şi/sau surorile cu vârsta mai mare de 18
ani (persoanele cu vârsta mai mare de 26 de ani nu mai pot fi considerate ca fiind în
întreţinerea părinţilor);
3. copii după certificatele de deces al părinţilor sau al unuia dintre părinţi;
4. copii după eventuale hotărâri de divorţ etc.
b) Pentru determinarea veniturilor familiei:
1. adeverinţe cu venitul net realizat pe lunile iunie, iulie, august 2021;

2. taloane de pensie pentru lunile iunie, iulie, august 2021;
3. adeverinţe de şomaj pentru lunile iunie, iulie, august 2021;
4. talonul pensiei de urmaş pentru lunile iunie, iulie, august 2021;
5. alte documente referitoare la venituri realizate (ajutoare sociale, pensii suplimentare
etc.) în perioada iunie – august 2021.
c) Ancheta socială.
Notă:

Documentele

încărcate

vor

fi

denumite

În cazul în care trebuie să încarca
ți mai mult de 10 documente, arhivați

-le într-un fișier

NUME_PRENUME_[denumirea_documentului].pdf.

denumit NUME_PRENUME_dosar_social.zip

IMPORTANT
• Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.
• Locurile în cămine se vor repartiza, pe baza cărţii de identitate, la datele anunţate pe site și la
avizier, conform calendarului de cazări. Neprezentarea la repartizare atrage după sine
pierderea dreptului de a mai solicita un loc în căminele Universităţii din Bucureşti în anul
universitar 2021-2022. Studenţii care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta la cazare,
vor putea fi înlocuiţi de unul dintre colegi, pe baza unei declaraţii (trimisă de către titularul
cererii din email-ul personal pe adresa cazari@fizica.unibuc.ro) sau a unei procuri
scrise şi semnate de către titularul cererii / dosarului
• Vă rugăm să urmăriţi site-ul facultății pentru informaţii suplimentare ce vor fi furnizate după
ce facultatea va primi adresa oficială de la Rectoratul Universităţii din Bucureşti privind
numărul de locuri.
ATENŢIE!
• La repartizarea camerelor, studenţii vor prezenta cartea de identitate.
• Cu repartiţia primită de la comisia de cazare, studenţii se vor prezenta la administrația
căminelor cu sediul în căminul G2 etaj 1, pentru încheierea contractului de închiriere.
• La depunerea cererilor de cazare, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că situaţia socială şi
punctajul obţinut (în anul precedent sau media de admitere pentru studenţii din anul I/20212022) sunt criterii necumulative. Prin urmare, studenţii care depun dosar social vor candida
numai la cazările de tip social.

• Pentru orice alte informații, nelămuriri sau probleme întâmpinate, vă rugăm să vă adresați
prin email la cazari@fizica.unibuc.ro.
*Vezi Art. 18 din Metodologia privind cazarea în căminele Universității din București.
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