CAZARE STUDENŢI
an universitar – 2020 - 2021

În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 5487/1494/2020 si măsurile propuse de
Universitatea POLITEHNICA din București, cazarea studenților FCASM se va face în căminele
P2, P8, P9, care dispun de camere cu grup sanitar propriu. Vor fi cazați 3 studenți în cameră.

Criteriile de cazare vor fi prioritizate după cum urmează:
-

cazurile sociale;

-

studenții de la licență anul I;

-

studenții integraliști de la licență anul II, anul III și anul IV.

-

studenții (licența, master, doctorat) admiși la studii pe locurile romanilor de
pretutindeni;

-

doctoranzi;

-

ceilalți studenți in limita locurilor disponibile;

PROGRAMUL de CAZARE
Vineri, 02.10.2020
– ora 9.00 – 11.00 – Anul I Licenta, seria A;
– Doctoranzi;
- ora 11.00 – 13.00- Anul I Licenta, seria B
- Anul I Licenta, IPA
- ora 14.00 – 15.00– -studenții (licenta, master, doctorat) admisi la studii pe locurile romanilor
de pretutindeni si cazurile sociale;
Sâmbătă, 03.10.2020
– ora 09.00 – 10.00 – Anul II Licenta - Studenţii integralişti;
– ora 10.00 - 11.30 – Anul III Licenta - Studenţii integralişti;
– ora 11.30 - 13.00 – Anul IV Licenta - Studenţii integralişti;
Studenții care nu se cazează în intervalul programat își pierd repartizarea în cămin –
excepție făcând cazurile de forță majoră.
In limita locurilor disponibile vom reveni cu noi informații privind programul de cazare.
Va rugam sa urmăriți periodic website-ul FCASM.

Cazarea se va efectua in cadrul facultății, Local Polizu, Corp L. Studenții se vor prezenta personal
la Comisia de Cazare, in ziua programata, cu următoarele documente:
– carte de identitate (original + copie);
– dovada achitării regiei de cămin (document imprimat) pentru prima luna de cazare (250 lei
pentru luna octombrie) sau actele doveditoare pentru scutire/reducere regie de cămin (original +
copie; copia se va depune la cămin). Plata nu se poate efectua în numerar la facultate ci trebuie
efectuată anterior prin transfer bancar în contul indicat in anunțul UPB.

Categoriile de studenți care beneficiază de scutire/reducere la regia de cămin sunt specificate in
anunțul UPB.
După depunerea documentelor la Comisia de cazare și primirea contractului de cazare, studenții
se vor prezenta la administrația căminului pentru semnarea contractului cu administrația și
cazarea efectivă. Actele necesare la camin:
•

cererea de cazare aprobată de președintele comisiei de cazare (in original);

•

contractul generat de baza de date;

•

dovada plății regiei de cămin pe prima lună sau actele doveditoare pentru scutire/reducere
regie de cămin (copie).

Comisia de cazare a FCASM

