
Permis de bibliotecă/ Vize/ Fişe de lichidare 

1. Permisul de bibliotecă se eliberează de biblioteca facultăţii de care aparţineţi, după cum urmează: 

 

- Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica        Biblioteca domeniu Mecanic 

- Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice         Biblioteca Centrală, Spl.Independenţei 313, corp C, etaj 2                                                 

- Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice                                                                     Tel.021/402.90.65; 021/402.90.67 

- Facultatea de Transporturi                                                       Orar: L, Ma, J, V: 8.30-15.30 

- Facultatea de Inginerie Aerospatiala                    Mi: 8.30 – 18.00 

- Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor                                          

- Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, specializarea Inginerie  

mecanica, Inginerie economica in domeniul mecanic, Stiinta materialelor 

Facultatea de Inginerie Electrica          Biblioteca domeniu Electric 

- Facultatea de Energetica           Biblioteca Centrală, Spl. Independenţei 313, Corp C, etaj 3  

- Facultatea de Automatica si Calculatoare         Tel.021/402.90.69; 021/402.90.70 

- Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei     Orar:   L, Ma, J, V: 8.30-15.30 

-                Mi: 8.30 – 18.00 

- Facultatea de Ştiinţe Aplicate  

- Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor 

- Facultatea de Inginerie Medicală       

- Facultatea de Inginerie in Limbi Straine , specializarea  

Electronică aplicată, Ingineria informaţiei, inginerie economică în domeniul electric 

 

 

- Facultatea  de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor       Biblioteca domeniu Chimie 

- Facultatea de Inginerie in Limbi Straine , specializarea Inginerie chimica     Str. Grivitei 132 (local Polizu), corp L, cam. 028  

- Facultatea de Inginerie Medicală                      Tel.021/402.39.24 

              Orar: L, Ma, J, V: 8.30-15.30  

                              Mi: 8.30 – 18.00  

http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=95:facultatea-de-inginerie-mecanica&catid=43:pagini&Itemid=108
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=92:ingineria-si-managementul-sistemelor-tehnologice&catid=43:pagini&Itemid=105
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5201:isb&catid=43:pagini&Itemid=157
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=96:-facultatea-de-transporturi&catid=43:pagini&Itemid=109
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5202:inginerie-aerospatiala&catid=63:facultati&Itemid=158
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5200:stiinta-si-ingineria-materialelor&catid=43:pagini&Itemid=156
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5145:electrica&catid=63:facultati&Itemid=106
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=94:energetica&catid=43:pagini&Itemid=107
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=89:automatica&catid=63:facultati&Itemid=102
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=90:facultatea-de-electronic-telecomunicaii-i-tehnologia-informaiei&catid=43:pagini&Itemid=103
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=7814:facultatea-de-antreprenoriat-ingineria-i-managementul-afacerilor&catid=63:facultati&Itemid=340
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5203:ingienrie-in-limbi-straine&catid=63:facultati&Itemid=159
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=91:chimie-aplicata-si-stiinta-materialelor&catid=63:facultati&Itemid=104
http://www.upb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5203:ingienrie-in-limbi-straine&catid=63:facultati&Itemid=159


- Doctoranzii, indiferent de facultatea de                           Sala de referinţe, Biblioteca Centrală, Spl.Independenţei 313 

  la care provin           Corp C, parter         

-  Studenţii ERASMUS,                                                      Tel.021/402.90.54, 021/402.90.55 

 indiferent de facultatea de la care provin                        Orar:   L, Ma, J, V: 8.30 -15.30 

- Utilizatori externi            Mi: 8.30 -18.00 

         Acte necesare eliberarii permisului de bibliotecă:  

- Cerere tip;  

- C.I./B.I., Paşaport, Permis de şedere;  

- Carnet de student vizat pe anul universitar în curs;  

- Fotografie tip legitimatie.  

            Eliberarea permisului de bibliotecă este gratuită. Permisul de bibliotecă este personal şi netransmisibil. 

 

2. Vize pentru anul universitar în curs : se aplică de către biblioteca care a eliberat permisul 

Acte necesare : 

- Studenţi : carte de identitate, carnet de student vizat pe anul în curs  

- Cadre didactice universitare: carte de identitate, legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs 

- Alte categorii de utilizatori: carte de identitate, adeverinţă de salariat (legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs) 

Permisul de bibliotecă se vizează la începutul fiecărui an univeristar. 

 

3. Permis duplicat, acte necesare: 

- Cerere tip 

- Toate actele cerute la întocmirea permisului  

 

4. Fişă de lichidare: 

- La încheierea studiilor universitare de licență sau de masterat, fișa de lichidare eliberată de secretariatul facultăţii absolvite trebuie vizată și la Bibliotecă, atestându-se în 

acest mod faptul că studentul nu are publicații nerestituite sau alte restanțe. 

Pentru efectuarea acestei proceduri, vă adresaţi bibliotecii facultăţii de care aparţineţi. 

Acte necesare: 

o Permis de bibliotecă 

o Carnet de student 

o C.I., Paşaport 

-  

- În cazul încheierii activităţii la Universitatea “Politehnica” din Bucureşti (cadre didactice, personal T.A.), fişa de lichidare trebuie vizată de asemenea, la Bibliotecă. 


