În anul universitar 2015-2016, studenţii Facultăţii de Chimie
Aplicată şi Ştiinţa Materialelor vor primi repartiţia de cazare personal
de la Comisia de cazare la sediul facultăţii din strada Gh. Polizu nr. 1-7
(staţia de metrou Gara de Nord), în zilele 28 şi 29 septembrie, în
căminele Universităţii Politehnica din Bucureşti (Blocurile P1 şi P2,
complex “Regie”) după programul prezentat mai jos.
Cazarea

se

face

în

limita

locurilor

disponibile,

în

funcţie

de

performanţele şcolare.


Sala L022 (Corp L, Campus Polizu)

Luni, 28.09. 2015

Se vor prezenta doar studenţii integralişti din anii II-IV licenţă (în
ordinea descrescătoare a mediei din anul universitar precedent) şi
studenţii integralişti din anii I şi II master, după cum urmează:
Orele:
10:00-10:15 – studenţii integralişti membri în Asociaţia studenţilor
chimişti POLI;
10:15-11:15 – anul IV;
11:15-12:30 – anul III;
12:30-14:30 – anul II;
14:30-16:30 – anul I şi II Master;


Marţi, 29.09.2015

Sala L022 (Corp L, Campus Polizu)

Se vor prezenta studenţii din anul I (admitere 2015) care vor fi
cazaţi în ordinea descrescătoare a mediei de admitere între orele 9:3014:30.


Marţi, 29.09.2015

Sala L022 (Corp L, Campus Polizu)
Orele: 14:30-17:30

Se vor prezenta studenţii restanţieri care vor fi cazaţi ín limita
locurilor disponibile, ín funcţie de numărul de restanţe.

Pentru cazare sunt necesare urmatoarele acte:
•
•
•
•
•
•
•

contract de ínchiriere (va fi furnizat de către Comisia de cazare
şi va fi completat pe loc);
carte de identitate (original + copie);
chitanţa de plată pentru luna octombrie (se achita pe loc, în
numerar);
2 fotografii tip CI;
cererea pentru viza de flotant;
timbru fiscal de 5 RON sau contravaloarea acestuia;
declaraţie pe proprie răspundere pentru respectarea
metodologiei de cazare, a regulamentului de cazare, a condiţiilor
de cazare şi regulilor de locuire în căminul studenţesc.

Repartizarea locurilor de cazare va avea loc conform programului
de mai sus în sala L022 din corpul L, complex "Polizu", str. Gh. Polizu,
nr. 1-7.
După primirea repartiţiei de cazare (se închiriază un loc într-o
cameră destinată pentru maxim 5 persoane), studenţii trebuie să se
prezinte la căminul corespunzator şi să îndeplinească formalităţile de
cazare.
Repartiţia de cazare este valabila 24 de ore, apoi locul devine
vacant şi va fi redistribuit.
Suma de plata pentru luna octombrie este de 250 RON. Orfanii de
ambii parinţi şi asistaţii social (care vor aduce documente în acest
sens) nu vor achita taxa de cazare. Copiii cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar şi universitar vor achita taxa pe luna
octombrie. În urma verificării veridicităţii adeverinţelor de cadre
didactice în învăţământul preuniversitar/universitar de către Serviciul
social al universităţii, copiii cadrelor didactice vor beneficia de Art.
277 din Legea educatiei nationale 1/2011 din luna următoare, iar

cuantumul corespunzator chiriei (150 RON) pe luna octombrie va fi
restituit după 01.11.2015.
Studenţii care se decazează după prima sau a doua lună de cazare
pierd definitiv dreptul de a locui în caminul studenţesc.
Studenţii care au datorii la plata chiriei sau care au produs pagube
nu vor fi cazaţi.
Studenţii care
exmatriculaţi.

înstrăinează

locul

de

cazare

alocat

vor

fi

Repartiţia de cazare nu poate fi schimbată. Studenţii care refuza
locul de cazare repartizat nu vor fi cazaţi.
Restanţierii nu işi pot păstra camera din anul universitar anterior.
Programarea va fi strict respectată. Studenţii care nu respectă
regulile şi metodologia de cazare nu vor fi cazaţi.
Prodecan,
Prof. dr. ing. C. Secuianu

