ANUNȚ IMPORTANT DIN PARTEA COMISIEI DE CAZĂRI
FSAS 2021
Va transmitem mai jos informatiile care sperăm să lămurească anumite
aspecte cu privire la procesul de distribuire al locurilor în cămine de
anul acesta, in scopul de a asigura transparenta deplina a modului de
repartizare a locurilor in caminele U.B.
Astfel, vă prezentăm informațiile pe care le-am avut și pe care le-am
luat în considerare pentru a realiza o serie de criterii, in acord cu
Metodologia si Procedura de cazare a Universitatii din Bucuresti,
afisata pe websit-ul FSAS:
• a existat un număr mic de locuri repartizate de catre Comisia
Centrala de Cazare raportat la numarul de formulare pe care leati completat si transmis (vaccinat/nevaccinat), conform
informatiilor postate pe unibuc.ro si transmise de catre Comisia
de Cazare FSAS individual, prin e-mail, fiecarui student inscris
pe platforma de cazare FSAS
• au fost luate în considerare mediile aritmetice dinainte de
sesiunea de măriri/restanțe. Acestea au fost verificate integral în
concordanță cu situația primită de la Secretariat si UMS
• anul acesta am avut un număr foarte mare de cazuri prioritare
(cazuri sociale/medicale/venit) și un număr semnificativ de
doctoranzi pe care a trebuit să îi repartizăm (aproximativ 1/3 din
numarul total de locuri repartizate facultatii noastre)
• căminul Leu C este destinat studentilor straini care vor fi
repartizati direct de catre Rectorat
• in temeiul formularelor pe care doar o parte dintre studentii care
au aplicat pentru un loc in camin le-au completat, am primit locuri
in camine pentru vei vaccinati si cei nevaccinati, astfel ca nu s-a
putut tine cont de fiecare data de optiunea studentului cata vreme

nu corespundea cu locurile primite (informatia expusa mai sus,
dar pe care insistam)
• au fost repartizați studenții de la licență cu medii foarte mari în
limita locurilor primite si a situatiei in care se aflau;
vaccinati/nevaccinati, întrucât ei vor începe seminarele fata in
fata
• pentru studenții de la master situația a fost asemănătoare: au fost
repartizați cei cu medii foarte mari în limita locurilor primite si a
situatiei in care se aflau; vaccinati/nevaccinat
• băieții cu medii foarte mari sau care se incadrau in cazuri
sociale/mediacale au fost cazați și împreună cu aceștia au fost
cazat și alti baieti cu note mari pentru a ocupa camerele de baieti,
nefiind posibil sa cazam fete cu baieti in aceiasi camera
• cu excepția criteriilor care vizeaza cazurile prioritare și media
anului de studio ori a mediei de admitre, a apărut și factorul ce
ține de condiția studenților (vaccinat/nevaccinat). Au fost date o
serie de cămine și camere speciale pentru studenții vaccinați și
pentru cei nevaccinați, numărul lor nefiind distribuit în mod egal,
cum am mentionat mai sus
• de cele mai multe ori, opțiunile la capitolul continuitate nu au fost
în concordanță cu alocarea locului respectiv pentru o anumită
categorie.
Exemplu: Studentul X VACCINAT a cerut continuitate pe
camera 304 din Grozăvești C, cameră repartizată celor
NEVACCINAȚI.
În acest sens, dacă doresți să îți ocupi locul care ți-a fost repartizat te
poți duce în intervalul 27 septembrie - 01 octombrie direct la căminul
unde ai fost alocat cu o serie de documente (găsești mai jos lista) FĂRĂ
a mai transmite un e- mail pentru ridicarea cererii din partea comisiei

facultății întrucât aceasta nu mai este necesară anul acesta pentru
cazare.
Intervalul orar în care te poți caza este 08:00-16:30.
‼️Dacă nu dorești să îți păstrezi camera care ți-a fost repartizată acum
poți trimite cererea în așteptare. Va exista pe platformă butonul
"Așteptare" începând de mâine.
‼️Dacă nu ai primit un loc în această primă etapă poți aplica pentru
redistribuire. Începând de mâine, butonul "Redistribuire" pe care îl vei
găsi pe platformă va fi activat și vei intra automat în etapa următoare.
‼️ATENȚIE‼️
Dacă ai primit în această etapă de distribuiri un loc la cămin și dorești
să intrați la redistribuiri, nu vei putea sta în camera inițial alocată.
Aceasta va deveni una dintre opțiuni la redistribuiri, existând șansa ca
în această etapă să primească altcineva camera respectivă.
Pentru orice întrebări ne puteți oricând contacta la adresa
oficială: cazari@sas.unibuc.ro.

