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ANUNȚ REDISTRIBUIRE  
CAZARE 2021-2022 
Facultatea de Biologie 

În atenția tuturor studenților 
 

Tabelul cu studenții care vor primi cazare după redistribuiri 
va fi afișat astăzi, 22.09.21 până la ora 20:00. 
 

Eliberarea dispozițiilor de cazare, după redistribuire se va 
desfășura după următorul calendar, pe care, în contextul actual, vă 
rugăm să îl respectați: 

Data Ora Anii de studiu Sala 
23 septembrie 12:00-14:30 toți anii 468 (decanat) 
24 septembrie 10:00-12:00 toți anii 468 (decanat) 

 

Adresă de contact: asf.bio@uaic.ro  

 

 

 

Comisia de cazare 
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Vezi aici care sunt documentele necesare pentru cazare la 
cămin: 

• dispoziția de cazare (se ridică de la facultate); 
• contractul de cazare, completat în două exemplare; 
• legitimația de cămin; 
• o fotografie tip legitimație (2×2,5); 
• cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea 

reședinței; 
• două copii după cartea de identitate,  pentru cetățenii români; 
• copie pașaport pentru cetățenii străini; 
• copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este 

cazul), pentru studenții familiști; 
• adeverință părinți care fac parte din personalul didactic și didactic auxiliar, 

pentru gratuitate/reducere la cazare (dacă este cazul); 
• dovada achitării tarifului de cazare. 

Gratuitate / reducere la cazare 

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvențiilor 
alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, 
categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu 
taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13: 

• studenți români- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar; 
• studenți orfani de unul sau ambii părinți; 
• studenți aflați în regim de protecție specială ; 
• studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, 

cu sau fără bursă; 
• studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul). 

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin 
cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție. 

 

Mai multe detalii privind locurile de cazare, plata taxelor de 
cazare, adresa căminelor, etc., găsiți aici: 

https://www.uaic.ro/studenti/cazare/ 

https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

