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Repartiţii cazare
cazuri sociale (orfani, cazuri medicale, copii aflaţi în plasament)
şi studenţi bursieri ai statului român
02.10.2020
Din dorinta de respectare cu rigurozitate a normelor de conduita sanitara si de
prevenire a raspandirii noului coronavirus, Facultatea de Inginerie Electrica v-a
programat pentru ridicarea repartiţiilor de cazare în data de 02.10.2020, sala EA
002, astfel:
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Burtea Alexandru
Butuc Tiberiu Mareş
Buzu Elena
Chihai Alexandru
Chiru Vlad Mihai
Dankat Gideon
Diaconu Andrei
Draghici Cosmin Vasile
Drăghici Mihaela
Dumitru Dragoş Constantin
Gheorge Florian Lorin
Gumionii Florin Constantin
Idoko George
Ilie Octavian
Jambru Lucia Stefania
Kokoneshi Kristi
Luca Andrei Denis
Marin Ionela
Mircea Andrei Victor
Mirică Marius Ionel
Mititelu Mihaela
Oxanii Alexandru
Păun Cremona Maria
Păun Nicolae Marian
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Rusu Elena
Stefan Petru Tiberiu
Stroe Gheorghe
Toma Costin
Vlad Mihai Felix
Xega Vangjel
Zaid Saeh
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Fiecare student/a trebuie sa se prezinte personal (sau prin imputernicit/a NOTARIAL)
pentru a-si ridica repartitia la camin DOAR la ora programata, avand asupra lui/ei
urmatoarele:
- carte de identitate (original + copie -pe copie sa fie scris CITET numarul de telefon mobil al
studentului/ei-)
- dovada printata a platii sumei de 250 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie**
** 0 lei reprezentand chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare IN ZIUA RIDICARII
REPARTITIEI LA CAMIN conform programului de mai sus) pentru:
- studentii copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de invatamant
(pe baza certificatului de nastere si a unei adeverinte eliberata/vizata de Inspectoratul Scolar);
-studentii orfani de ambii parinti sau cu un parinte decedat (pe baza certificatului de nastere si a certificatelor de
deces ale ambilor parinti/certificatului de deces al parintelui decedat);
-studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca provin dintr-un
centru de plasament);
-studentii straini bursieri ai statului roman (pe baza documentelor care sa dovedeasca faptul ca sunt bursieri ai
statului roman);
-studentii copii ai eroilor-martiri ai Revolutiei Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de nastere si al
certificatului doveditor care atesta faptul că un parinte este considerat erou-martir al Revolutiei Romane din 1989);
-studenţii cu handicap grav si accentuat (pe baza unui/unei certificat/adeverinte care sa ateste incadrarea in grad si
tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din
03/01/2008).

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programării pentru ridicarea de
la facultate a repartiției duce la pierderea locului de cazare.
Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea
integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară
situația de stare de urgență și căminul se închide.

