REPARTIȚII IN CĂMIN
pentru anul universitar 2018 – 2019
Sala L022
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor asigură cazarea studenţilor, care au domiciliul
într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 30 km faţă de municipiul Bucureşti, in caminele
P1 şi P2 din complexul Regie.
Cazarea se va face conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi
cantinelor, dupa urmatorul program:
Joi, 20.09.2018
– ora 9.00 – 10.00 – Anul II - Studenţii integralişti;
– ora 10.00 - 11.00 – Anul III - Studenţii integralişti;
– ora 11.00 - 12.00 – Anul IV - Studenţii integralişti;
– ora 12.00 – 13.00 – Anul II Master + Doctoranzi;
Vineri, 21.09.2018
– ora 9.00 – 11.00 – Anul I Licenta (studentii admisi in sesiunea iulie-septembrie 2018);
– ora 11.00 – 12.00 – Anul I Master (studentii admisi in sesiunea iulie-septembrie 2018);
– ora 12.00 – 14.00 – Anul II, III si IV - Studenţii Facultăţii CASM care au restanţe: n-1, n-2
etc. – in limita locurilor disponibile;
Sambata, 22.09.2018
– ora 9.00, sala L022 – cazuri speciale - in limita locurilor disponibile;
Fiecare student trebuie sa se prezinte personal pentru a-si ridica repartitia la camin in ziua
corespunzatoare anului de studiu (an universitar 2017-2018) avand asupra sa urmatoarele:

- carte de identitate (original + copie - pe copie sa fie scris CITET numarul de telefon mobil al
studentului);

-

250 RON reprezentand chiria pentru luna octombrie (100 RON fond de reparatii pentru
camine + 150 RON regie camin)

- pentru urmatoarele categorii de studenti, chiria pentru luna octombrie este 100 lei (DOAR
DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII REPARTITIEI LA CAMIN conform
programului de mai sus):
- studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza
certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);
-studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de
învățământ (pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de
Inspectoratul Scolar);
-studentii orfani de ambii parinti (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de
deces ale ambilor parinti);
-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa
deovedeasca faptul ca provin dintr-un centru de plasament);
-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca
faptul ca sunt bursieri ai statului roman);
-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza
certificatului de nastere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este
considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989).
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