CAZARE 2021 - 2022
Componența comisiei de cazare și repartizarea anilor de studiu pentru fiecare membru al comisiei:
Președintele Comisiei de cazare
Prodecan Claudia Constantinescu
claudia.constantinescu@sas.unibuc.ro
Popescu Sabrina
sabrina@as-sas.ro
0735082222
Sociologie anul III, Master Sociologie anul I și II
Stoica Simona
simona@as-sas.ro
0761535351
Resurse Umane anul I, II, III
Ivașc Alexandra
ivasc@as-sas.ro
0753482646
Master Asistență Socială anul I și II
Petre Alexandru
alexandrupetre@as-sas.ro
0728318385
Sociologie anul II, Antropologie anul II
Sociologie Engleză anul III
Bălănescu Ștefania
stefania@as-sas.ro
0787558 378
Asistență Socială anul I, Asistență Socială anul III, Antropologie anul III
Bere Dumitru Alexandru
alexandrualien2001@gmail.com
0728173670
Sociologie anul I, Antropologie anul I
Diaconescu Leia
leia@as-sas.ro
0729013 039
Asistență Socială anul II, Sociologie Engleză anul I și II
!!! Comisia de Cazare va avea programul 10:00-16:00 începând cu data de 20 septembrie‼️
Metodologia de cazare în căminele Universității din București:
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/07/Metodologie-privind-cazarea-in-caminele-Universitatii-dinBucuresti.pdf
Procedura de cazarea
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/10/procedura-cazare_an-univ.-2020-2021.pdf
Va rugam sa parcurgeti Metodologia si Procedura de cazare inainte de completarea cererilor de cazare si
a datelor solicitate pentru inscrierea pe platforma de cazare.
‼️ ATENȚIE ‼️
Orice modificare apărută, va fi postată pe website la această rubrică.
CALENDAR:
30 august - 20 septembrie -> Completarea cererilor de cazare.
25-26 septembrie -> Afișarea listei cu repartizarea studenților în cămine.
Cererile* pentru cazarea în căminele Universității din București – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
vor fi depuse online, începând cu data de 30 august și până pe 20 septembrie.
‼️ Link-ul de depunere al cererilor de cazare: https://as-sas.ro/cazarecamin !!

Continuitate
În cazul studenților care au fost cazați în căminele Universității și în anul universitar anterior, pentru justificarea
continuității, aceștia vor încărca pe platformă o fotografie cu legitimația/contractul de cămin/cerere de decazare.
În cazul în care aceștia nu vor încărca niciunul dintre documentele doveditoare, continuitatea menționată nu va fi
luată în considerare.
Ridicarea cererilor se va face exclusiv online. Lista cu repartizarea studenților în cămine va fi afișată pe websiteul FSAS în perioada 25-26 septembrie.
•După afișarea listei cu repartizarea studenților, beneficiarii locurilor vor solicita ridicarea cererilor de cazare
online printr-un email către comisia de cazări (cazari@sas.unibuc.ro) menționând: Nume, prenume, program și
an de studiu (anul pe care îl încep) și căminul în care au fost repartizați.
Exemplu: Popescu Ion, licență, anul I (anul pe care îl încep), cămin Grozavești A.
•Camera în care a fost repartizat fiecare student va fi comunicată prin e-mail acestuia.
•Confirmarea locului pentru cazarea în căminele UB se va face de către studenți printr-o solicitare la
adresa de email cazari@sas.unibuc.ro menționând după caz: Da, doresc să ridic cererea de cazare/Nu,
nu doresc să ridic cererea de cazare.
*Persoanele care nu trimit solicitarea vor pierde locul alocat.
•În urma solicitării fiecare student o să primească pe email o cerere semnată și ștampilată pe care o va printa și
cu care se va prezenta la cămin pentru cazarea efectivă așa cum este menționat în noul calendar de cazare.
Pentru cazarea efectivă veți avea nevoie de următoarele acte: cerere de cazare (primită pe email și printată); 2
fotografii tip CI; copie a actului de identitate; adeverința care sa ateste calitatea de copil de cadru didactic sau
didactic auxiliar in activitate; documente doveditoare a gradului de handicap/ calității de orfan sau plasament
familial, unde este cazul.
•Studenții care nu sunt mulțumiți cu locul repartizat și își doresc distribuirea în primele trei opțiuni, vor accesa
contul creat pe platforma (linkul platformei o să fie postat ulterior împreună cu informațiile necesare) urmând ca
în cea de-a doua etapă să fie repartizați în una dintre cele trei opțiuni fie în același loc repartizat inițial.
•Studenții care nu au obținut un loc de cazare în prima etapă și își doresc să aplice în continuare, vor accesa
contul creat pe platforma (linkul platformei o să fie postat ulterior împreună cu informațiile necesare) urmând ca
în cea de-a doua etapă să aibă posibilitatea să obțină un loc de cazare.
•Studenții care, din motive justificate își doresc o audiență, pentru a discuta cu Președintele Comisiei de Cazare
FSAS, trebuie să trimită o solicitare prin e-mail la adresa: cazari@sas.unibuc.ro. Solicitarea este necesara pentru
a fi programați, astfel încât interacțiunea să se desfășoare în condiții optime de siguranță.
•Studenții care nu obțin un loc de cazare nici în cea de-a doua etapă, trebuie să se adreseze Comisiei Centrale
de Cazare pentru a le fi soluționate cererile prin e-mail la adresa: cazare@rectorat.unibuc.ro.

