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Anunţ 

 

În atenţia studenţilor bugetati care vor fi repartizaţi în căminele studenţeşti 

pentru anul universitar 2016/2017 

 

Repartizarea în căminele studenţeşti se face de catre Comisiile de cazare 

constituite la nivelul facultăților Universităţii Politehnica din Bucuresti, tinând cont de 

numărul studenţilor bugetaţi si de prevederile Regulamentului de cazare al 

facultăţiilor, pe baza cererilor de precazare facute de studenti in baza de date 

www.studenti.pub.ro. 

 

Cazarea studenţilor în cămine se face in perioada: 29 septembrie - 3 

octombrie 2016. 

 

Studentii care nu se cazeaza in intervalul mentionat mai sus isi pierd repartitia 

in camin. 

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2016, locurile neocupate se vor redistribui 

studentilor care nu au fost cazati in prima etapa de repartitie. 

 

Studenții repartizati in caminele universitatii se vor prezenta la administratia 

caminului pentru cazare cu urmatoarele documente primite de la comisia de cazare:  

- cererea de cazare aprobată de președintele comisiei de cazare (in original); 

- contractul generat de baza de date (2 exemplare originale); 

- dovada achitării contravalorii cazării pentru luna octombrie (chitanta in 

original)ş 

- timbru fiscal in valoare de 5 lei. 

 

Studenții care se incadreaza intr-o categorie care beneficiaza de 

gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de 

cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii parinti, studenti cu handicap 

grav și sever, etc) vor prezenta urmatoarele documente in original la Comisia de cazare 

a facultatii, care vor fi pastrate de comisie:  

 

- adeverinţă fiu cadru didactic vizata de Inspectotatul Scolar Judetean sau 

Universitate; 

 

- certificat de urmaş al eroilor-martiri ai Revolutiei din Decembrie1989; 

 

 

http://www.studenti.pub.ro/


- adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  

art.16 alin.(8)); 

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

 

Taxele percepute de universitate pentru luna octombrie sunt urmatoarele: 

 

(1) Pentru studenţii Universității Politehnica din București (licență, master, 

doctorat români și străini pe cont propriu valutar):  

a) pentru luna octombrie: vor achita la cazare suma de 250 de lei; 

b) pentru lunile noiembrie-iunie tariful se stabileste în funcție de consumul 

lunilor anterioare; 

(2). Studenții Universității Politehnica din Bucuresti, copii de cadre didactice:  

a) pentru luna octombrie vor achita la cazare suma de 100 de lei, iar pentru 

restul lunilor vor beneficia de gratuitate la plata regiei de camin conform 

prevederilor Legii 1/2011. 

  

 Studentii care din diferite motive nu prezinta documentele prin care 

dovedesc ca beneficiaza de gratuitate/reducere a taxei de cazare in ziua ridicarii 

repartitiei,  au posibilitatea sa aduca aceste documente pana la data de 5 octombrie 

2016, insa vor achita taxa integral, urmand ca apoi sa li se restituie suma achitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


