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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE LITERE 

 
Regulament de cazare a studenţilor Facultăţii de Litere  

în căminele Universităţii din Bucureşti 
 în anul universitar 2010-2011 

 
 

CAPITOLUL I 
COMISIA DE CAZARE 
Art. 1. Comisia de cazare este compusă din: 
 Preşedinte - prodecanul cu probleme studenţeşti; 
 Membri – alte cadre didactice, studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii, studenţi 

care doresc să ajute comisia de cazare sau care doresc să fie observatori la procesul 
de cazare. 

Art. 2. Comisia de cazare va fi validată de Consiliul Facultăţii. 
 
CAPITOLUL II 
DEPUNEREA ŞI EVALUAREA CERERILOR 
Art. 1. (a) Perioada de înscriere (depunere a dosarului) pentru obţinerea unui loc în cămin 
este: 19 mai – 18 iunie a.c. pentru studenţii din anii II şi III, masteranzii din anul II şi 
doctoranzii din anii II şi III.  
(b) Formularele de cazare se ridică de la Secretariat (secretarul de an), între orele 11 .00 și 
14.00. Formularele completate corect şi integral cu fotografie lipită/capsată se depun la 
secretarul de an în perioada 18 mai – 18 iunie inclusiv, între orele 11.00 și 14.00. Nu se va 
mai accepta niciun formular după încheierea perioadei menţionate.  
(c) Studenţii din anul I vor depune cererile de cazare în perioada 6 – 10 septembrie la 
Decanat, între orele 10.00 şi 14.00. 
(d) Masteranzii din anul I vor depune cererile de cazare la secretarul de la programele de 
masterat, odată cu înscrierea la concursul de admitere, în perioada 8 -15 iulie, de luni până 
vineri, între orele 9.00 și 14.00, sâmbătă și duminică, între  orele 9.00 și 12.00 . 
(e) Doctoranzii din anul I vor depunde cererile de cazare la secretarul Școlii Doctorale, odată 
cu înscrierea la concursul de admitere, în perioada 1-10 septembrie, de luni până joi, între 
orele 9.00 și 14.00, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 9.00 și 12.00. 
(f) Media anului absolvit se va trece pe formularul de cazare de către personalul de la 
Secretariat, după încheierea sesiunii din vară pentru studenţii din anii II şi III, pentru 
masteranzii din anul II şi pentru doctoranzii din anii II şi III, iar pentru studenţii, masteranzii şi 
doctoranzii din anul I se va trece media de la concursul de admitere. 
Art. 2. Cererile de cazare sunt evaluate de către întreaga Comisie de cazare. 
Art. 3.  Cererile de cazare pot fi aprobate doar de Preşedintele Comisiei de cazare. 
 
CAPITOLUL III 
PRINCIPIILE DE CAZARE 
Art. 1. Categoriile de solicitanți care pot fi cazați sunt următoarele:  
 studenţii români; 
 studenţii etnici români, bursieri ai statului român pentru care Universitatea din 

Bucureşti s-a angajat să asigure cazare; 
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 personalul didactic şi didactic auxiliar al Facultăţii de Litere.  
Obs.: Doctoranzii etnici români și străini, precum și studenții bursieri ai statului român, alții 

decât cei etnici români, precum și persoanele venite la specializare primesc cazare de la 
Serviciul Social al Universității din București.  

Art. 2. La evaluarea şi aprobarea cererilor de cazare, Comisia de cazare va avea în vedere 
performanţele profesionale ale studentului şi/sau situaţia socială/materială a acestuia. 
Art. 3. Media minimă pentru a obţine un loc de cazare este stabilită de Consiliul Facultăţii de 
Litere la propunerea Comisiei de cazare. Ea este valabilă inclusiv pentru cazurile sociale. 
Art. 4. Dat fiind numărul de locuri distribuit Facultăţii de Litere, de obicei sub numărul 
cererilor, doar studenţii integralişti pot beneficia de un loc în căminele Universităţii din 
Bucureşti; restanţierii pot beneficia de cazare doar în limita locurilor eventual rămase 
disponibile pentru redistribuiri. 
Art. 5. Repartizarea locurilor în cămin se va face în ordinea descrescătoare a mediilor  și în 
funcție de gravitatea cazurilor sociale; se are în vedere situaţia şcolară din vară (numărul 
mare de studenţi cu restanţe pentru toamnă şi al celor care solicită măriri de notă  face 
imposibilă finalizarea situaţiei şcolare în perioada dintre încheierea sesiunii de toamnă şi 
momentul în care are loc repartizarea locurilor în cămine).  
Art. 6. (a) La criteriul social se încadrează studenţii:  
 orfani de ambii părinţi; 
 proveniţi din centrele de plasament; 
 cazuri medicale speciale*; 
 cu situaţii sociale dificile (venitul net pe membru de familie sub/egal cu venitul minim 

pe economie). 
(b) Studenţii cu situaţii sociale vor depune, odată cu formularul de cazare, un dosar care să 
cuprindă documentele edificatoare astfel: 
 numărul de membri ai familiei, demonstrabil prin:  

- copii după certificatele de naştere ale fraţilor şi surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor 
(preşcolari, elevi sau studenţi); 
- copii după certificatele de deces ale părinţilor sau unuia dintre părinţi;  
- copii după eventuale hotărâri de divorţ etc. 
 veniturile familiei, care să nu depăşească venitul minim pe economie, demonstrabile 

prin: 
- adeverinţe cu venitul net realizat pe ultimele trei luni; 
- taloane de pensie sau fotocopii ale acestora pe ultimele trei luni;  
- adeverinţe de şomaj pe ultimele trei luni; 
- talonul pensiei de urmaş pe ultimele trei luni;  
- alte venituri realizate (ajutoare sociale, pensii suplimentare etc.).  
 Ancheta socială. 

(c) Comisia de cazare a stabilit alocarea, din numărul total de locuri repartizate Facultății de 
Litere, a 15% pentru cazurile sociale. Acest procent privește toate cazurile sociale, indiferent 
de specializare și de anul de studiu al studenților, și se repartizează în funcție de gravitatea 
cazului social. 
(d) Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. 
Art. 7. Cererile studenţilor etnici români (din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Albania,  
F.R.I. Macedonia etc.) vor fi evaluate separat. La evaluarea şi aprobarea acestora, Comisia de 
cazare are în vedere criteriul rezultatelor profesionale. 
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Art. 8. Principiul continuităţii se aplică în sensul menţinerii locului de cazare din anul 
precedent. Nu beneficiază de continuitate studenţii a căror medie este sub media minimă 
stabilită de către Comisia de cazare pentru obţinerea unui loc în cămin. 
Art. 9. (a) Repartizarea numărului de locuri în cămine se va face proporţional cu numărul 
studenţilor din fiecare an de studiu. 
(b) Pentru anul universitar 2010-2011, Comisia de cazare va repartiza procentual numărul  
total de locuri după cum urmează: 
 15% pentru cazurile sociale; 
 60% pentru studiile universitare de licenţă; 
 15% pentru studiile universitare de masterat; 
 5% pentru studiile universitare de doctorat; 
 5% pentru personalul didactic şi didactic auxiliar al Facultăţii de Litere şi pentru 

studenţii străini şi etnici de origine română. 
(c) În interiorul programelor de licenţă, de masterat şi de doctorat, repartizarea locurilor în 
cămin se va face procentual (cu modificări datorate corelării numărului de locuri rezultat cu 
numărul de cereri). 
Art. 10. Repartizarea locurilor în cămin se va face după următorul program:  
 Luni, 20 septembrie, ora 10.00, Amf. Odobescu – Cazurile sociale, indiferent de an și 

specializare 
 Marți, 21 septembrie, ora 10.00, Amf. Odobescu – Română – limbă străină (anii III şi 

II), LUC (anul II), Etnologie (anul III); 
 Miercuri, 22 septembrie, ora 10.00, Amf. Odobescu CRP (anii III şi II), SE (anii III şi II); 
 Joi, 23 septembrie, ora 10.00, Amf. Odobescu – Biblioteconomie (anii III şi II), AMS 

(anii III şi II), Masterat (anii I şi II), Doctorat (anii I, II şi III);  
 Vineri, 24 septembrie, ora 10.00, Amf. Odobescu – Anul I (toate specializările) şi 

Redistribuiri. 
 
CAPITOLUL IV 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Art. 1. Comisia de cazare va anula cererile care conţin date sau acte false şi va suspenda 
dreptul de a beneficia de cazare persoanei în cauză. 
Art. 2. Locurile în cămine se vor repartiza, pe baza buletinului/cărţii de identitate; 
neprezentarea la repartizare atrage după sine pierderea dreptului de a mai solicita un loc în 
căminele Universității din București. 
Art. 3. În cazuri bine motivate, pe baza unei cereri la comisia de cazare, studentul care nu se 
poate prezenta la repartizarea camerelor poate delega un coleg să îi ridice repartiţia. 
Art. 4. La repartizarea camerelor, studenţii vor prezenta buletinul /cartea de identitate şi vor 
semna într-un tabel, angajându-se astfel că nu vor înstrăina camera primită. 
Art. 5. Cu repartiţia primită de la comisia de cazare studenţii se vor prezenta la cămin pentru 
încheierea contractului de închiriere.  
 
 
* STUDENŢII BOLNAVI DE TBC aflați în evidenţa unităţilor medicale, CEI CARE SUFERĂ DE DIABET, BOLI 

MALIGNE, SINDROMURI DE MALABSORBŢIE GRAVE, INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ, ASTM BRONŞIC, 

EPILEPSIE, CARDIOPATII CONGENITALE, HEPATITĂ CRONICĂ, GLAUCOM, MIOPIE GRAVĂ, BOLI IMUNOLOGICE, 

CEI INFESTAŢI CU HIV SAU BOLNAVI DE  SIDA, SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ SAU REUMATISM ARTICULAR, în 
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baza documentelor medicale eliberate sau vizate de medicii de specialitate și de cei ai Spitalului Studenţesc din 

Bucureşti. 


