
CAZARE STUDENŢI 

2022 - 2023 
Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii asigură cazarea studenților, din provincie, in 

căminele P2 si P9, din Complexul Studențesc Regie, situat în Splaiul Independentei, nr. 290, sector 

6, București. 

Cazarea studenților în căminele facultății se efectuează în conformitate cu „REGULAMENTUL 

privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității 

POLITEHNICA din București” (https://upb.ro/regulamente-si-rapoarte/). 

Ridicarea repartițiilor de cazare pentru anul universitar 2022-2023 se face la Facultatea de 

Inginerie Chimica si Biotehnologii (Campus Polizu, corp L), respectând programul afișat. 

PROGRAMUL de CAZARE 

Anul I licenta – 30.09.2022 – 8.00 – 9.00 

Anul II licenta – 30.09.2022 – 9.00 – 10.00 

Anul III licenta – 30.09.2022 – 10.00 – 11.00 

Anul IV licenta – 30.09.2022 – 11.00 – 12.00 

Anul I master – 30.09.2022 – 12.00 – 13.00 

Anul II master – 30.09.2022 – 13.00 – 14.00 

Doctoranzi      – 30.09.2022 – 14.00 – 14.30 

 

Cererile de cazare vor fi prioritizate după cum urmează: 

- cazurile sociale; 

- studenții de la licență anul I; 

- studenții integraliști de la licență anul II, anul III și anul IV. 

- studenții de la master anul I si studenții integraliști master anul II. 

https://upb.ro/regulamente-si-rapoarte/


- studenții (licenta, master, doctorat) admisi la studii pe locurile romanilor de 

pretutindeni; 

- doctoranzi; 

- ceilalți studenți in limita locurilor disponibile; 

Fiecare student trebuie să se prezinte personal (sau prin împuternicit NOTARIAL) 

pentru a-și ridica repartiția la cămin in ziua corespunzătoare anului de studiu, conform 

programului, având asupra sa următoarele: 

– cartea de identitate (original + copie); 

– dovada plații, reprezentând chiria pentru luna octombrie sau actele doveditoare pentru a 

obtine gratuitate*; 

 

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

documentele doveditoare: 

– studenții români, copii ai personalului didactic si didactic auxiliar (pe baza certificatului de naștere 

și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar); 

Conform art. 277 alin (1) și (2) din LEN nr. 1/2011: (1) Copiii personalului didactic şi didactic 

auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în 

învățământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. (2) Beneficiază 

de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de 

învățământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de 

învățământ. 

– studenții orfani de unul sau ambii părinți (pe baza certificatului de naștere și a certificatelor de 

deces); 

Conform ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019 

– studenții aflați în regim de protecție speciala (pe baza documentelor doveditoare); 

Conform ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019 și art. 55 alin. (2) şi art. 123 alin. (2) din 

Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, persoane provenite din case de copii, centre de asistenţă 

sau plasament familial. 

– studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român (pe baza documentelor 

doveditoare); 

Conform ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019 și art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 844/2008. 

– studenții cu dizabilități (pe baza unui certificat/unei adeverințe care să ateste încadrarea în grad și tip 

de handicap) Acestia trebuia să aibă un dosar medical care va fi vizat la cabinetul medical al UPB; 



Conform ORDIN Nr. 3130/2019 din 5 februarie 2019 și art. 118 alin. (3) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

- studenții copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Romane din decembrie 1989 (pe baza certificatului de 

naștere si al certificatului doveditor care atesta faptul că un părinte este considerat erou-martir al 

Revoluției Romane din 1989). 

Comisia de cazare a FICBi 


