
Facultate de Inginerie Mecanică și Mecatronică 

Informații utile cazare studenți 2022 - 2023 
 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică oferă posibilitate de cazare în căminul P11. 
 
 

Toți studenții din anul I vor fi cazați în căminul P11. 
 

Toți studenții care solicită cazare în căminul P11 au obligația de a completa cererea 
de cazare pe portalul studenti.pub.ro (cu excepția studenților din anul I - admiși în 
anul 2022). În caz contrar, cazarea se va efectua în limita locurilor rămase libere. 
 

Joi 29 septembrie 2022, sala CD 006 ora 9.00 – 16.00 
- studenții de anul I Licență și Masterat (admiși și înmatriculați în anul universitar           
2022-2023). Studenții din anul I Licență și Masterat sunt rugați să se prezinte pentru a 
primi repartiția, conform programului de mai jos. Menționăm că, toți studenții din anul I 
care au solicitata cazare, vor fi repartizați în căminului P11. Dacă nu ați optat pentru 
cazare în timpul înscrierii la FIMM, vă rugăm sa vă prezentați în timpul zilei de 29.09.2022 
în sala CD 006 și comisia de cazare vă va repartiza un loc. Studenții care doresc să 
locuiască în aceeași cameră sunt rugați să vină împreună chiar dacă sunt 
programați la ore diferite. 
 

Programare cazare studenți anul I aici 
 

Vineri 30 septembrie 2022, sala CD 006 ora 9.00 – 16.00 
- studenții FIMM din anii II-IV și Master anul II, cu n-0, n-1 restanțe  
Studenții sunt rugați să se prezinte pentru a primi repartiția, conform unui program ce 
urmează a fi stabilit. În acest sens, cererile de cazare se vor efectua până în date de 
24.09.2022. Studenții care nu au făcut cerere de cazare până în data de 24.09.2022 nu se 
vor regăsi în program și se vor prezenta spre sfârșitul zilei de cazare. Studenții care 
doresc să locuiască în aceeași cameră sunt rugați să vină împreună chiar dacă sunt 
programați la ore diferite. 
 
 

Programare cazare studenți II-IV și Master anul II, cu n-0, n-1 restanțe 
Se va afișa în data de 26.09.2022 pe baza cererilor de cazare efectuate pe platforma 

studenti.pub.ro 
 

Sâmbătă 01 octombrie 2022, sala CD 006 ora 9.00-16.00 
- studenții FIMM din anii II-IV și Master anul II, cu n-2, n-3, n-4 ... restanțe  
Studenții sunt rugați să se prezinte pentru a primi repartiția, conform unui program ce 
urmează a fi stabilit. În acest sens, cererile de cazare se vor efectua până în date de 
24.09.2022. Studenții care nu au făcut cerere de cazare până în data de 24.09.2022 nu se 



vor regăsi în program și se vor prezenta spre sfârșitul zilei de cazare. Studenții care 
doresc să locuiască în aceeași cameră sunt rugați să vină împreună chiar dacă sunt 
programați la ore diferite.  
 
 

Programare cazare studenți II-IV și Master anul II, cu n-2, n-3, n-4..... restanțe 
Se va afișa în data de 26.09.2022 pe baza cererilor de cazare efectuate pe platforma 

studenti.pub.ro 
 
Studenții care nu au fost repartizați în căminul P11 în prima etapă vor primi repartiție 
în alte cămine din Complexul Regie, în etapa de redistribuire. 
 

Studenții trebuie să respecte programul de cazări al fiecărei facultăți. Studenții care nu 
s-au prezentat la cămin cu documentele de cazare până la data limită stabilită de facultate își 
pierd repartiția în cămin. 

 
 
Pentru cazare este nevoie de: 
 
– carte de identitate (original + copie – pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al 
studentului); 
– dovada achitării regiei de cămin pentru luna octombrie după cum urmează: 
- 250 RON / lună dacă plata se face pentru trei luni de cazare (octombrie, noiembrie și 
decembrie – 750 RON); 
- 275 RON dacă plata se efectuează lunar; 
- 400 RON pentru studenții cu taxă dacă plata se face pentru trei luni de cazare (octombrie, 
noiembrie și decembrie – 1200 RON); 
- 425 RON pentru studenții cu taxă dacă plata se efectuează lunar; 
- studenții care repetă anul universitar vor plăti regia de cămin în aceleași condiții ca și studenții 
de la taxă. 

Tarifele de mai sus sunt valabile până la sfârșitul lunii decembrie 2022. Este posibil, ca 
începând cu luna ianuarie 2023 tarifele să suporte modificări.  

 
Regia de cămin se va achita din contul fiecărui student deschis în platformă 

http://studenți.pub.ro secțiunea plăți (cu excepția studenților din anul I) sau prin ordin de plată 
(valabil pentru toți studenții inclusiv anul I) cu următoarele detalii la plată - nume și prenume, 
cămin, luna pentru care se plătește, în următoarele conturi: 

 
a) Pentru studenții români (cont în lei)  
 Universitatea Politehnica din București CUI 4183199 
Banca Comerciala Romana - IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCB RO BU 
Banca Romana pt. Dezvoltare - IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU 

 
b) Pentru studenții străini (cont în EURO)  
Universitatea Politehnica din București CUI 4183199 
Banca Comerciala Romana, IBAN: RO49RNCB0723000506250338 
Banca Romana de Dezvoltare,  IBAN: RO32BRDE410SV59022704100 

 
  
 



Studenții care beneficiază de reducerea regiei de cămin sunt rugați 
să prezinte în ziua repartizării documentele doveditoare**.    
 

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.     copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați; 
2.     bursierii statului român; 
3.     studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare; 
4.     orfanii de un părinte sau de ambii părinți; 
(2) Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever) vor beneficia de reducere la plata 

regiei de cămin cu 50%, conform art.16 alin.(8) din Legea 448/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(3) Studenții cazați care se încadrează într-o categorie care beneficiază de 
gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta 
și 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. 

 
 
Comisia de cazare, 
Facultatea de Inginerie Mecanică ș Mecatronică 


