ANUNȚ CAZARE 2019-2020
Studenții, inclusiv candidații declarați admiși în Facultatea de Matematică şi Informatică la concursul
din luna iulie 2019, pot depune cereri de cazare:
•
•

în perioada 04.09.2019 - 20.09.2019, la Secretariatul Facultății, în programul de lucru al
Secretariatului;
prin e-mail, la adresa cazare@fmi.unibuc.ro, permanent până pe 20.09.2019.

Cazarea va avea loc la sfârşitul lunii septembrie, pe baza punctajului de clasificare (respectiv a mediei
de admitere) si în limita numărului de locuri. Data exactă de repartizare a locurilor pentru fiecare an de studiu
în parte va fi anunțată pe site-ul Facultății: http://fmi.unibuc.ro/.
Studenții cu situații sociale deosebite / situaţii speciale vor depune un dosar la Secretariatul Facultății,
în perioada 03.09.2019 - 20.09.2019, în programul de lucru al Secretariatului.
Au dreptul să depună dosare pentru cazare socială / situaţii speciale următoarele categorii de studenți,
inclusiv candidați declarați admiși:

a) orfani de unul sau ambii părinți (vor fi prezentate certificatul/certificatele de deces în original şi
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

copie);
proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial (vor fi depuse acte doveditoare);
familiile de studenți (ambii soți studenți la Universitatea din București);
necăsătoriți care au în întreținere copii și locuiesc împreună cu aceștia;
cu handicap grav sau accentuat, conform legii 448/2006;
care suferă de bolile cronice enumerate în HG 558/1998, anexa II, art. 8, lit. C, pentru criteriul
medical (vor fi depuse acte doveditoare vizate de Dispensarul Medical Universitar);
cu situații sociale dificile (venitul mediu lunar net pe membru de familie mai mic decât salariul
minim net pe economie), pentru care dosarul va conține (pentru ei, părinți sau alți membri ai
familiei):
1. adeverință de venituri (taloane de pensie, adeverințe de salariu, adeverințe de somaj, etc.) pe
lunile mai, iunie şi iulie 2019;
2. adeverință fiscală pentru cei care realizează venituri din alte surse decât cele de la punctul 1;
3. adeverință de venituri agricole (pentru cei din mediul rural);
4. declarații notariale pentru cei ce nu realizează nici un fel de venituri;
5. adeverințe de elevi/studenți, pentru frați si/sau surori;
6. copii după certificatele de naștere pentru frați şi / sau surori școlari sau preșcolari;
7. alte documente justificative, după caz (adeverinţe judecătoreşti, certificate de căsătorie, etc.)
studenții și doctoranzii străini cu frecvență, bursieri ai statului român sau etnici români
(începând cu anul II de studiu)*.

Studenții care nu pot aduce la Secretariat documentele solicitate, în original, până pe data de
20.09.2019, pot transmite până la această dată prin e-mail (la adresa cazare@fmi.unibuc.ro) documentele
scanate, urmând să le aducă în original la ședința de repartizare a locurilor pentru cazuri sociale.
Notă:
*Studenții și doctoranzii străini cu frecvență, bursieri ai statului român sau etnici români admiși în anul I 20192020 care doresc să locuiască în căminele Universității din București sunt rugați să descarce, să completeze și să
trimită scanat, la adresa oana.barbu@externe.unibuc.ro, până la data de 10 septembrie 2019, ora 16:00,
formularul de cazare. Cazarea se face în limita locurilor disponibile, în ordinea transmiterii cererilor. Mai multe
informații se găsesc pe site-ul Universităţii: https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/

