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PROCEDURA DE DECAZARE 

 

În confomitate de Hotărârea Consiliului de administrație al UPB nr 30/12.05.2020 se 

adoptă prezenta Procedurade decazare. 

 

1. În perioada 18 Mai – 15 Iunie 2020 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 cămine 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 8:00-20:00, 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/studenți cazat/cazați 

în aceeași cameră pentru a stabili de comun acord data la care să fie 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 interval de timp, astfel încât, să se asigure distanța socială și vor fi consemnate în 

diagramele de decazare; 

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. Obiectivele de decazare pentru fiecare tip de cămin sunt următoarele: 

a) Căminele P12, P15, P16, P20, P21, P22, P24, P26, P27 și Leu C vor avea ca obiectiv 25 de 

camere/zi (echivalentul a 50 de persoane); 

b) Căminele P14, P17 și P18 vor avea ca obiectiv 15 de camere/zi (echivalentul a 60 de 

persoane); 

c) Căminele P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 și P11 vor avea ca obiectiv 15 camere/zi 

(echivalentul a 60 de persoane); 

d) Căminul Leu A  va avea ca obiectiv 25 de camere/zi (echivalentul a 75 de persoane). 

4. Decazarea studenților din camere se face pe etaje diferite, pornind de la camerele dintr-

un capăt al etajului și continuând spre celălalt capăt al etajului; programările se vor face astfel 

încât în același interval orar să nu fie programați studenți de pe același etaj; 

5. Studenții cazați în aceeași cameră trebuie să se decazeze în aceeași zi pentru a evita 

ulterioare probleme în ce privește inventarul sau pagubele; 

6. Camerele vor fi complet eliberate de către studenți; 

7. Pentru căminele P2-11 se va face decazarea a câte doi studenți în același timp, colegii din 

aceeași cameră având obligația de a veni la o diferenta de minim 6 ore diferenta; 

8. Serviciul Gestionare Cămine Cantine va asigura prezența a doi angajați de administrare 

în Căminul Leu A pe perioada decazărilor; 

9. Studenții vor astepta în cameră la ora programată. Administratorul de cămin se va 

prezenta cu procesul verbal de decazare întocmit cu bunurile din inventarul camerei pregătit 

pentru a fi parcurs împreună cu studenții care au locuit în cameră.  

10.  Administratorii căminelor vor proceda la inventarierea fiecărei camere și constatarea 

eventualelor lipsuri sau distrugeri. După contatarea acestora se va proceda în conformitate cu 

prevederile legale, regulamentele UPB și contractului de cazare.  

11.  La finalizarea procesului de decazare, camerele, mijloacele fixe și obiectele de inventar 

vor fi luate în gestiune de către fiecare administrator de cămin.  

12.  Nerespectarea Procedurii de decazare poate atrage pentru studenții în cauză pierderea 

dreptului de cazare pentru anul universitar următor. 

13.  Nerespectarea Procedurii de decazare atrage sancțiuni pentru angajații direcției implicați 

în această activitate. 
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