Cazare cămin 2022-2023.
Facultatea de Inginerie Aerospațială
Facultatea de Inginerie Aerospațială oferă locuri de cazare subvenționate în P27 Campus Regie,
într-o comunitate de 13.000 de studenți, cu dotări excelente privind accesul la Internet, precum și
cu numeroase posibilității de petrecere a timpului liber. Campusul are un grad înalt de siguranță,
fiind sub directa protecției a Poliției.
În vederea cazării sunt necesare următoarele:
•

CI și copie;

•

Completare cereri de cazare pe studenti.pub.ro (Anul I a completat automat la
inmatriculare)

•

Taxa stabilită de Consiliul de administrație al UPB.

•

reducere taxă de cămin (adeverința care atestă că cel puțin unul dintre părinți este cadru
didactic în învățământul preuniversitar sau universitar, certificat de deces al unui părinte
etc.).

•

Completarea chestionarului de tip google forms.(Se va lua in calcul doar primul chestionar
completat de către student.)

Prioritatea la cazare
Studenților cu aceeași prioritate li se vor repartiza locuri în ordinea descrescătoare a mediilor de bursă.

▪

Prioritatea 0 - Studenți străini, care nu repetă anul, bursieri ai statului român sau din
categoria fără taxă & fără bursă; Studenți care nu repetă anul, orfani de ambii părinți;
Studenți care nu repetă anul, proveniți din centre de plasament

▪

Prioritatea 1 - Studenți din anul 1, licență sau master ; Studenți cu venituri precare, care
nu repetă anul; Studenți care nu repetă anul, ce suferă de o condiție medicală ce limitează
mobilitatea sau care poate pune viața în pericol; Studenții membri ai senatului universității
sau ai consiliului facultății sau care fac parte din voluntarii activi ai Asociația Studenților
din Facultatea de Inginerie Aerospațială. , care nu repetă anul

▪

Prioritatea 2 - Studenți care nu repetă anul

▪ Prioritatea 3 - Studenți care repetă anul sau studenți de la alte facultăți sau universități.
Cazarea se face, în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine de prioritate:

Luni, 26 septembrie 2022, se vor caza studenții care au fost cazați pe perioada verii și care șiau primit repartiția în căminul P27. (Doar dacă au achitat taxa de cămin).( Pentru formalitățile
de cazare studenții se vor prezenta la Decanatul Facultății)
În perioada 29.09-01.10.2022, va avea loc cazarea studenților care au fost repartizați
conform anexei „Repartizarea studenților în căminul Facultății de Inginerie Aerospațială ”
și și-au achitat regia de cazare. ( Pentru formalitățile de cazare studenții se vor prezenta la
căminul P27 din Regie ).
➢ Joi, 29 septembrie 2022, începând cu ora 8:30 - Studenți străini, care nu repetă anul,
bursieri ai statului român sau din categoria fără taxă & fără bursă; Studenți care nu repetă
anul, orfani de ambii părinți; Studenți care nu repetă anul, proveniți din centre de
plasament.
➢ Joi, 29 septembrie 2022, începând cu ora 10:00 – se repartizează locurile rezervate
pentru toți cei admiși in 2022 in anul I, studii universitare de licența.

➢ Joi, 29 septembrie 2022, începând cu ora 15:00 – se repartizează locurile rezervate
pentru toți cei admiși in anul 2022 in anul I, studii universitare de master (au prioritate
studenții care au fost admiși in anul 2022 pentru prima dată).
➢ Joi, 29 septembrie 2022, începând cu ora 16:00 - Voluntarii activi din Asociația
Studenților din Facultatea de Inginerie Aerospațială.

➢ Vineri , 30 septembrie 2022, ora 09:00 – se repartizează în ordine descrescătoare a mediei
anului de studiu anterior locurile rezervate pentru studenții anilor II și III studii
universitare de licența, în această ordine.
➢ Sambătă , 1 octombrie 2022, ora 9:00 – se repartizează în ordine descrescătoare a mediei
anului de studiu anterior locurile rezervate pentru studenții anului IV, studii universitare
de licență și cei ai anului II master.

Studenții care din diferite motive nu și-au luat locul de cazare în perioadele menționate se pot
caza pe toată perioada lunii octombrie, în limita locurilor disponibile.

Tarife

Atenție!!!
Plata regiei de cămin în conturile indicate se va face până la 28.09.2022.
După data de 28.09.2022 repartițiile neachitate vor fi anulate.
Studenții care studiază în regim de buget, beneficiază de o subvenție de cazare de la bugetul de
stat. De această subvenție nu beneficiază și studenții care studiază în regim cu taxă sau cei care
repetă anul. Studenții copii ai angajaților din sistemul de învățământ, și urmași ai eroilor Revoluției
din 1989, precum și studenții orfani cu studii finanțate de la buget, beneficiază de subvenție
dublă.
Tarife de cazare începând cu luna octombrie 2022
Studenții la buget vor achita:
- pentru căminul P27 suma de 275 lei/luna sau în avans 750 lei pentru 3 luni (adică
250lei/lună pentru plata anticipată);
- Categoriile de studenți cazați scutiți de plată 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: copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați,
bursierii statului roman, studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, orfanii de un părinte
sau de ambii părinți; Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever) vor benificia de reducere
la plata regiei de cămin cu 50%, conform art.16 alin.(8) din Legea 448/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
- 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:
- adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de
Inspectotatul Școlar Județean sau universitate;
- certificat de deces părinte/părinți;
- adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006, art.16
alin.(8));
- adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

Studenții la taxa și studenții altor universități vor achita:
-

pentru căminul P27 suma de 400 lei de student/lună;
Studenții copii de CD și orfani de 1 sau ambii părinți, la învățământ cu taxă, beneficiază
de o reducere de 150 lei din tariful de cazare.
Studenții altor universități vor achita 3 luni în avans.

Studenții străini CPV 400 lei/lună.
Tarifele de cazare sunt valabile până la finalul anului 2022 și vor fi actualizate în funcție
de notificările de modificare a prețurilor primite de la furnizorii de utilități, începând cu
ianuarie 2023.
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 –
nume si prenume, cămin, camera și luna pentru care se plătește, în următoarele
conturi:
a) Pentru studenții români (cont în lei)
-

Universitatea Politehnica din Bucuresti 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 Bucuresti CUI 4183199
➢ Banca Comerciala Romana, IBAN: RO49RNCB0723000506250338
➢ Banca Romana de Dezvoltare, IBAN: RO32BRDE410SV59022704100

