
Stimaţi colegi studenţi ai facultăţii SIM, 

 

Cazarea se va desfăşura la sediul căminului P21 din complexul studenţesc Regie după următorul program: 

 

Vineri 30 septembrie 2022, între orele 09:00 – 19:00 pentru anul I licenţă; 

Sâmbătă 01 octombrie 2022, între orele 09:00 – 19:00 pentru anii: I , II, III, IV licenţă şi anii: I, II master; 

Duminică 02 octombrie 2022, între orele 09:00 – 19:00 pentru anii: I , II, III, IV licenţă şi anii: I, II master. 

 

Pentru cazarea în cămin sunt necesare: 

- actul de identitate în original şi copie (pe care se trece numărul de telefon al titularului); 

- dovada pe suport hârtie a efectuării plăţii on-line în conturile UPB a regiei de cămin în sumă de: 275 lei/lună 

pentru luna octombrie 2022 sau 750 lei pentru 3 luni (adică 250lei/lună pentru plata anticipată pe lunile 

octombrie, noiembrie, decembrie 2022).  

 

Dacă este cazul (pentru scutirea sau reducerea regiei de cămin) pentru cazarea în cămin sunt necesare: 

- adeverinţă vizată (ştampilată) de inspectoratul şcolar judeţean/municipal (în original şi copie) pentru copiii de 

cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați; 

- certificat de naştere a studentului (în copie) şi certificat de deces părinte (în copie) pentru orfanii de un părinte 

sau de ambii părinți; 

- adeverință de la centrul de plasament (în original şi copie); 

- acte medicale doveditoare vizate de cabinetul medical UPB (în original şi copie) pentru studenții cu 

dizabilități. 

 

 

Prodecan, 

Prof.Dr.Ing. Ion CINCA 

 

 

Regia de cămin se va achita din contul fiecărui student deschis în platformă http://studenți.pub.ro secțiunea 

plăți sau prin ordin de plată cu următoarele detalii la plată:  

 

- numele şi prenumele, cămin, camera și luna pentru care se plătește, în următoarele conturi în lei: 

 

 

Beneficiar: Universitatea Politehnica din Bucureşti CUI 4183199 

 

Banca Comercială Română - IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU 

sau 

Banca Română pentru Dezvoltare - IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDE RO BU 

 


