
 
 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT 

CAZAREA STUDENȚILOR se va realiza direct la căminele Universității din 

București. 

Studenții care se regăsesc pe listele repartizării în cămine, vor merge direct 

la sediile acestora pentru a-și ocupa locul în zilele de 23, 24, 25, 26, 27 și 28 

septembrie 2022 (între orele 08.00 – 16.00) cu următoarele documente: 
 

- Cartea de Identitate (original și o copie); 

- Carnetul de student/legitimație de student (original și o copie; excepție fac studenții 

înmatriculați în anul I licență și master); 

- Adeverință care să ateste calitatea de copil al unui cadru didactic/didactic auxiliar în 

activitate (unde este cazul); 

- Documente doveditoare a gradului de handicap/calității de orfan/plasament familial; 

- 2 fotografii tip C.I. 3/4 (pentru legitimația de cămin); 

 

Studentul care nu a ocupat locul primit în cămin în aceasta etapă până la finalul 

zilei de 28 septembrie 2022, il va pierde și nu va mai putea cere/primi un alt loc 

în etapa a II-a de cazare. 

Locurile nerepartizate/neocupate de studenți în această etapă, vor fi distribuite în 
etapa a II-a. Atunci vor fi eligibili pentru a beneficia de un loc în căminele 
Universității din Bucureștii studenții care nu au primit loc în prima etapă, precum 
și cei admiși în sesiunea din septembrie la ciclurile de licență/master/doctorat care 
depun cerere până pe data de 24 septembrie 2022. 

 

Link-urile de depunere de studenții admiși în septembrie (ciclurile 
licență/master/doctorat) rămân aceleași: 



Anul I licență:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefdNdbVsU_0fUl0sUYW19jhTIDjs4
7v0FylmT9ZtJH2eM_cw/viewform?usp=sf_link 

 

Anul I master: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsN6kVLTJRTCcEiBvf2Yni50BxYtx_
HQzeD6JJtJx4hJ9mqw/viewform?usp=sf_link 

 

Doctorat: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC9VBzH0GzAZr0aKEqIYr1VYwvQf
vDXZfvNBQdFaezWMCJew/viewform?usp=sf_link 

 

Link-ul de depunere a cererii de studenții care nu au primit loc în prima etapă de 
distribuiri este: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD1RMARZwW6tLJ7nHJCsw86deaf
qOZuxWPB9iHvU2X2yXjLQ/viewform?usp=sf_link 

 

De asemenea, vă facem cunoscute următoarele: cazarea fizică a studenților 
repartizați în căminul Grozăvești B, respectiv Theodor Pallady 1, se va face cel mai 
târziu pe data de 3 noiembrie 2022, dată la care va fi finalizată instalarea 
mobilierului. Toți studenții care au primit loc în unul din căminele menționate, vor 
fi contactați de comisia de cazare pentru detalii organizatorice. 

Președinte Comisia de Cazare, 
Lect. univ. dr. Mioara CLIUS, 

Prodecan cu probleme studențești 
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