
ANUNȚ 

 Studenții din anul I se vor caza joi 30 septembrie 

 

Consiliu de Administrație al UPB a hotărât ca în 

cămine să se cazeze studenți imunizați împotriva 

COVID-19. Vor fi cazate următoarele categorii de 

studenți: vaccinați cu schema completă; Vaccinați 

cu prima doză; studenți trecuți prin boală. 

 

Studenții vaccinați cu schema completă trebuie să 

prezinte certificatul verde ce conține codul QR! 

 

Studenții băieți se cazează în căminul P14.  

În căminul P14 se vor caza două persoane în cameră. 

Studentele se cazează în căminul P10. 

În căminul P10 se vor caza trei persoane în cameră. 

 

COMISIA DE CAZARE STABILESTE REPARTIZAREA 

STUDENTILOR IN CAMERE 

 

Repartizarea camerelor se face la sediul Facultății de Transporturi, în 

sala JA 103 cu respectarea strictă a normelor de distanțare fizică , 

purtare obligatorie a măștii si triaj epidemiologic, conform 

programului afișat. 



Fiecare student/ă trebuie să se prezinte personal (sau prin 

împuternicit/ă NOTARIAL) pentru a-și ridica repartiția la 

cămin CONFORM PROGRAMARII, Repartiția  este valabila 24 de ore 

începând cu ora la care a fost programat (în acest interval trebuie 

să preia camera) 

Studenții care nu se prezintă la repartiție timp de 24 de ore pierd locul 

în cămin și acesta devine vacant. Excepție de la această prevedere 

fac studentii/tele care au motive justificate, dovedite prin 

documente. 

 

Studenții trebuie să aibă asupra lor următoarele documente 

(original și copie): 

 

- Carte de identitate (original + copie -pe copie să fie 

scris CITET numărul de telefon mobil al studentului/ei-); 

 

- Copie după dovada imunizării împotriva COVID-19 (Certificat 

care atestă schema completă de vaccinare sau vaccinare cu 

prima doză sau dovada trecerii prin boală). OBS. Comisia de 

cazare va verifica veridicitatea documentelor. 

 

- Ordinul de plata prin care să se justifice plata regiei de cămin. 

La detalii plată trebuie menționat, obligatoriu Nume și prenume 

..., regia de cămin luna octombrie, cămin P14, P15/P10 cu 

valoarea de 250 lei. 

Observație: studenții din anul 1  începând cu ziua de 29 

septembrie   vor putea plăti din conturile de pe studenti.pub.ro 

atribuite  la admitere 

 

- Documente care să justifice că studentul beneficiază de 

gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare. 

 



Categoriile de studenți cazați scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii 

nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, 

HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt: 

1.      copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflați in activitate sau 

pensionați, 

2.     bursieri ai statului roman, 

3.     studenți străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, 

4.     orfani de un părinte sau ambii părinți, 

5.     studenți cu dizabilități si studenți aflați in regim de protecție 

speciala. 

 

Studenții cazați care se încadrează într-o categorie care beneficiază de 

gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se 

vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a 

facultății, care vor fi păstrate de comisie: 

-         adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru 

didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate; 

-         certificat de deces părinte/părinți 

-         adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 

448/2006,  art.16 alin.(8)); 

-         adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces. 

 

 

 

Regia de cămin se va achita prin ordin plată  în următoarele conturi: 

 

1) Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199 

Banca Comerciala Romana - COD IBAN 

RO96RNCB723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU 

 

2) Banca Romana pt. Dezvoltare: COD IBAN 

RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU 

 

La detalii plată trebuie menționat, obligatoriu, următoarele: Nume 

prenume........., regie cămin luna octombrie, camin ...., camera .... 

 

 

 

 

 



Observații:  

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. 

 

Conturile  bancare ale universității sunt aceleași ca anul trecut. Dorința 

Comisiei Centrale de Cazare  este sa se utilizeze facilitatea oferită de platforma 

și sa se facă plățile astfel încât sa se urmărească mai ușor încasările pentru a 

identifica mai ușor plătitorii. 

 

 


