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HOTĂRÂRE 

Nr. 30/12.05.2020 

Măsuri privind accesul studenților în căminele 

Universității POLITEHNICA din București 

 

 

Având în vedere: 

- Măsurile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României aprobate prin Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020, 

referitoare la aprobarea Hotărârii nr. 9, de către CNSSU;  

- sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line, de care dispune 

UPB;  

- preocuparea permanentă a Universității POLITEHNICA din București pentru siguranța, 

integritatea fizică şi sănătatea studenților și angajaților săi, precum și pentru asigurarea 

unui mediu sigur de predare – învățare – evaluare; 

- obligativitatea adoptării măsurilor de prevenție pentru combaterea răspândirii COVID - 

19, 

Luând în considerare necesitatea asigurării, în continuare, chiar şi după încetarea stării de 

urgenţă, a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, 

În temeiul prevederilor art. 213 alin.(13) din Legea 1/2011, precum și cu cele ale Cartei și ale 

regulamentelor UPB, 

Consiliul de Administrație al Universității POLITEHNICA din București, reunit în ședința 

lărgită în data de 12 Mai 2020, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Începând cu data de 15 iunie 2020, căminele studențești ale UPB se vor închide 

pentru studenți și orice alți vizitatori, până la începutul anului universitar 2020-2021. 

 

Art. 2. 

 1) Fac excepție de la art. 1. următoarele categorii de studenți cazați deja în căminele 

studențești ale universității: 

a. Studenții ERASMUS care nu se pot întoarce în țara de proveniență; 

b. Studenții instituționalizați; 
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c. Studenții orfani de ambii părinți și studenții care fac parte din categoria victimelor 

violenței domestice; 

d. Studenții străini înmatriculați cu contract de studii în cadrul UPB; 

e. Studenții implicați în activități de cercetare științifică în cadrul UPB sau în activități 

desfășurate în folosul UPB, pe bază de adeverință; 

f. Studenții și/sau cadre didactice angajați cu contract de muncă ai UPB. 

2) Fac excepție de la art. 1 căminele P19, P23 unde locuiesc studenții străini și D Leu, 

subsol C Leu, subsol P26 și subsol P27 unde locuiesc angajații universității și unde 

există intrări separate. 

3) Studenții din categoriile menționate la alin. (1) vor fi cazați în căminele P19, P23, 

respectiv Leu D, care prin excepție de la art. 1, vor rămâne deschise, în limita 

capacității căminelor și cu respectarea normativelor impuse.  

4) Studenții din categoriile mai sus menționate, cu excepția celor care sunt scutiți de 

plata regiei de cămin, vor achita tariful nesubvenționat de cazare. 

5) Până la data de 31 mai 2020, studenții din categoriile menționate mai sus, trebuie să 

prezinte la Direcția Generală Administrativă a UPB acte ce dovedesc încadrarea lor în 

una din acele categorii. 

 

Art.3. 

 1) În perioada 18 Mai – 15 Iunie se va realiza decazarea studenților care au fost 

cazaţi în căminele universităţii în anul universitar 2019/2020. 

 2) În procesul de decazare al studenților care locuiesc în căminele studențești ale 

universității sau care au părăsit căminele în momentul declarării stării de urgență, se vor respecta 

următoarele reguli: 

a. persoanele implicate în procesul de decazare au obligația să poarte mască și mănuși de 

protecție; 

b. universitatea va asigura soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de acces în cămine; 

c. studenții veniți pentru decazare nu au voie să rămână peste noapte în cămin; 

d. decazările se efectuează pe camere, în intervalul orar 08:00-20:00, pe baza unei 

planificări făcute de administratorul de cămin pentru maxim 60 de studenți pe zi, fiind 

permis accesul unei singure persoane însoțitoare pentru fiecare student, cu scopul de a ajuta 

studentul la decazare;  

e. administratorii vor contacta telefonic sau prin e-mail fiecare student cazat în aceeași 

cameră pentru a stabili de comun acord data la care au fost planificați pentru decazare;  

f. administratorul va pregăti toate documentele înainte de începerea procesului de 

decazare, astfel încât contactul fizic să fie cât mai scurt; 

g. programările pentru realizarea formalităților (documentelor) pentru decazare vor fi 

făcute la un anumit interval de timp, astfel încât, să se asigure distanța socială și vor fi 

consemnate în diagramele de decazare; 



Page 3 of 3 
 

h. în căminele în care există mai multe scări și ieșiri se va avea în vedere folosirea tuturor 

acestora pentru procesul de decazare a studenților, asigurându-se pe cât posibil fluxuri de 

intrare – ieșire; 

 3) Studenții care nu se vor decaza până la data de 15.06.2020 pot pierde dreptul de 

cazare în anul universitar 2020-2021, iar administrația nu mai este responsabilă de bunurile 

lăsate în cameră. 

 

Art.4.  

1) Direcția Întreținere Patrimoniu are obligația elaborării unei Proceduri de decazare 

în termen de 1 zi lucrătoare, avizată de către Directorul General al universității. 

2) Procedură de decazare va fi comunicată în aceeași zi studenților și angajaților 

universității implicat în această activitate.  

3) Nerespectarea Procedurii de decazare poate atrage, pentru studenții în cauză, 

pierderea dreptului de cazare pentru următorul an universitar. 

4) Nerespectarea Procedurii de decazare atrage sancțiuni pentru angajații universității 

implicați în această activitate.  

 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Întreținere Patrimoniu, prin 

intermediul administratorilor de cămin și de către studenții cazați în căminele universității. 

 

 

Mihnea Cosmin COSTOIU 

Rector 

Președintele Consiliului de Administrație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


