
ANUNT  privind  CAZAREA  in  CAMIN

pentru anul universitar 2015 - 2016

Repartizarea locurilor de cazare, aferente facultatii de INGINERIE AEROSPATIALA,
pentru anul universitar 2015 – 2016 se va face dupa urmatorul program:

LUNI, 28 septembrie 2015, ora 9:30 – se repartizeaza locurile rezervate pentru toti
cei  admisi  in  2015  in  anul  I,  studii  universitare  de  licenta.  Cazarea  se  face  in
ordinea descrescatoare a mediei de admitere.

LUNI, 28 septembrie 2015, ora 15:30 – se repartizeaza locurile rezervate pentru
toti cei  admisi in anul 2015 in anul I, studii universitare de master (au prioritate
studentii care au fost admisi in anul 2015 pentru prima data). Cazarea se face in
ordinea descrescatoare a mediei de admitere.

MARTI, 29 septembrie 2015, ora 9:30 - se repartizeaza in ordine descrescatoare a
mediei anilor de studiu anteriori locurile rezervate pentru studentii anilor IV, III si
II, studii universitare de licenta, in aceasta ordine. Sunt eligibili in aceasta etapa
numai  studentii  promovati  integralisti  (cu  minim  180,  120  si  respectiv  60  pc
obligatorii).

MARTI, 29 septembrie 2015, ora 15:30 - se repartizeaza in ordine descrescatoare
a mediei anilor de studiu anteriori  locurile rezervate pentru  studentii  anului II,
studii  universitare  de  master.  Sunt  eligibili  in  aceasta  etapa  numai  studentii
promovati integralisti (60 pc obligatorii).



MIERCURI,  30  septembrie  2015,  ora  9:30 -  se  repartizeaza  in  ordine
descrescatoare a pc obtinute locurile ramase disponibile pentru  studentii  de la
master anul II si licenta (IV, III, II) cu o singura restanta. Apoi, se repartizeaza in
ordine  descrescatoare  a  pc  locurile  ramase  disponibile  pentru  studentii  de  la
master anul II si licenta (IV, III, II) cu doua restante, s.a.m.d.

Studentii  interesati  sunt  rugati  sa  se  prezinte  la  ora  indicata  in  sala  F024 din
campusul  POLIZU,  corp  F,  pentru  primirea  informatiilor  si  completarea
formularelor  necesare.  Apoi,  alocarea  locului  in  camin  se  face  la  secretariatul
facultatii  din  Localul  POLIZU,  corp A,  dupa programul  afisat.  Dupa repartizarea
locului de cazare si achitarea taxelor, studentii se pot deplasa la caminul P27 din
campus Regie pentru preluarea locului de cazare.  Preluarea locului in camin se
realizeaza pana cel tarziu duminica, 04 octombrie 2015.

In vederea cazarii sunt necesare urmatoarele:

 CI si copie;

 Doua fotografii tip CI (cu numele scris pe verso)

 Formularele tipizate (disponibile in F024) completate conform model;

 Taxele de 250 lei  si  timbrul  fiscal  de 5 lei  (se poate procura si  la  camin).
Pentru luna octombrie toti studentii platesc taxa de cazare;

 Daca este cazul, adeverinta care atesta ca cel putin unul dintre parinti este
cadru didactic in invatamantul preuniversitar.

Secretariat,

Prodecan responsabil cazari


