MINISTERUL EDUCAȚIEI

Universitatea POLITEHNICA din București
Consiliul de Administrație
HOTĂRÂRE
Nr. 61/16.09.2021
Având în vedere:
-

-

-

Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și adăugirile ulterioare;
OUG nr. 99/2021 pentru modificarea Legii nr. 55/2020;
prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 5.196/1.756/2021 al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2;
Hotărarea de Consiliu de Administratie nr. 60 din data de 16.09.2021;
Ordinul ministrului sănătății nr. 1456/2020 cu privire la Normele de igienă în unitățile
pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
Hotararea CNSU nr 43/01.07.2021;
Hotararea CNSU nr 70/16.09.2021;
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;
sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line de care dispune
UPB;

Consiliul de Administrație al Universității POLITEHNICA din București, reunit în ședința
ordinară din data de 16 septembrie 2021,
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
ordinară din data de 16 septembrie 2021,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Adoptarea Metodologiei de cazare în căminele studențești ale Universității Politehnica
din București în anul universitar 2021-2022.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de catre Decanatele și Comisiile de cazare
ale facultăților, Direcția Generala Administrativ Economică și Biroul ERASMUS.

Mihnea Cosmin COSTOIU
Rector
Președintele Consiliului de Administrație

Aviz de legalitate,

Întocmit,
Mihai Corocăescu
Director general al UPB
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Metodologia de cazare în căminele studențești
ale Universității Politehnica din București în anul universitar 2021 – 2022

Art. 1. (1) În anul universitar 2021 – 2022, în căminele studențești ale Universității Politehnica
din București se vor caza cu prioritate studenții români și străini vaccinați contra SARS-COV2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, cei cu schema
de vaccinare incompletă și cei aflați în perioada cuprinsă între ziua 15 și 180 ulterioară
confirmării infectării cu SARS-COV-2.
(2) Dovada vaccinării se va face cu unul din următoarele documente (încarcate în contul
personal din http://studenți.pub.ro sau prezentate pe e-mailul comisiei de cazare de la nivelul
facultății la care s-a înregistrat cererea de cazare):
a. certificatul digital al UE privind COVID, pentru cetăţenii UE;
b. documentul de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost
administrat vaccinul prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză, în cazul
cetăţenilor străini şi apatrizi definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
(3) Studenții cazați aflați in perioada cuprinsă intre ziua 15 si 180 ulterioară confirmării
infectării cu SARS-COV-2, au obigativitatea ca in ziua 181 să prezinte dovada vaccinării și a
trecerii a 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în caz contrar vor fi decazați.
Prodecanul responsabil cu cazarea are obligația de a anunța administratorul de cămin pentru
întocmirea ordinului de evacuare din cămin.
(4) În cazul studenților, care la data cazării atestă efectuarea primei doze, prin
documentele prevăzute la alin.(2), au obligația, ca imediat după finalizarea schemei de
vaccinare să înmâneze Comisiei de cazare, documentele doveditoare finalizării schemei de
vaccinare confalin (2).
(5) Angajații Universității Politehnica din București, inclusiv persoanele care locuiesc
cu aceștia, care optează pentru cazarea în căminele studențești se supun acelorași condiții și
obligații prevăzute în prezentului articol.
Art. 2. (1) Criteriile de cazare ale studenților prevăzuți la art.1 alin.(1), aprobate de Consiliul
de Administrație la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt prioritizate
după cum urmează:
•
•
•
•

studenții de la licență anul I;
bursierii statului român;
studenții orfani, cazurile sociale și alte categorii stabilite de legislația în
vigoare;
celelalte categorii conform criteriilor stabilite de fiecare facultate până la
completarea locurilor disponibile în anul universitar 2021/2022.
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(2) Prodecanii responsabili de cazări și comisiile de cazare au obligația respectării
criteriilor stabilite.
Art.3. (1) Responsabilitatea verificării valabilității și veridicității Certificatului digital
european COVID pentru studenții români și a Adeverinței de vaccinare pentru cetățenii non
UE îi aparține în totalitate angajatului universității din Comisia de cazare. Cerificatele se pot
verifica cu aplicatia oficială pusă la dispoziție de STS Check DCC prin scanarea codului QR
pentru schema completă sau incompletă.
(2) Decanii facultăților vor desemna prin decizie coordonatorul și membrii comisiei de
cazare.
(3) În situația în care se constată prezentarea de documente false, Comisia de cazare va
propune sancționarea studentului respectiv. Sancțiunea este pierderea locului în cămin și
exmatricularea acestuia.
(4) În situația în care angajatul desemnat de către facultate, cu buna știință, acceptă să
fie cazat un student cu documente false sau lipsă va fi sancționat prin desfacerea contractului
de muncă.
(5) În cazul persoanelor cu schemă incompletă de vaccinare, comisia de cazare are
obligația să urmărească finalizarea schemei de vaccinare prin notificarea acestora. În cazul
nefinalizării schemei de vaccinare, comisia de cazare va propune evacuarea acestora din cămin,
transmițând o adresă scrisă către administratorul de cămin în vederea întocmirii ordinului de
evacuare. Adresa de evacuare va fi întocmită și transmisă administratorului de cămin în ziua
următoare expirării datei rapelului.
(6) Nerespectarea de către personalul desemnat a obligației prevăzute la pct.(5) atrage
după sine sancționarea celor vinovați.
Art.4 (1) Cazarea studenților în căminele universității se va face începând cu data de
29.09.2021 până la data de 03.10.2021, conform calendarului stabilit de fiecare facultate în
limita maximă de 50-100 de studenți/cămin/zi.
(2) Programarea cazării studenților se va face cu respectarea regulilor de distanțare
socială. In cazul în care într-un cămin se cazează studenți din mai multe facultăți, comisiile de
cazare ale respectivelor facultăți vor stabili de comun acord un calendar pe ore și zile, în așa
fel încât încărcarea pe cămin să fie respectată.
(3) Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea
integrală a cazării pentru intreg semestrul I, cu excepția situației în care căminele se vor închide
ca urmare a hotărârilor ulterioare.
Art. 5 (1) În data de 3 octombrie 2021 se va încheia prima etapă a procesului de cazare, urmând
să se stabilească criteriile de cazare pentru locurile neocupate în cămine.
(2) În etapa a doua se vor caza studenții imunizați români și străini din ciclurile de
licență, masterat și doctorat care nu au fost cazați în prima etapă și prezintă documentele
prevăzute la art.1.
(3) În funcție de locurile rămase, cazarea se va efectuat până la ocuparea locurilor libere
cu respectarea condițiilor prevăzute la art.1.
Art.6. (1) Studenții imunizați români și străini vor fi cazați de către comisiile de cazare
constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face doar după
prezentarea și verificarea Certificatului digital european COVID pentru studenții romîni
și a Adeverinței de vaccinare pentru cetățenii non UE, conform art.1 alin.(3), și
prezentarea dovezii achitării regiei de cămin.
(2) După ridicarea repartiției și a contractului de cazare, studentul se va prezenta la
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cămin pentru a primi camera de cazare.
Art. 7. Normarea locurilor în cameră pentru anul universitar 2021 – 2022 este:
- în căminele P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 și P11, care dispun de camere cu
grup sanitar propriu, vor fi cazați 3 studenți în cameră;
- în căminele P14, P17 și P18, care dispun de lavoar în cameră și grup sanitar și duș
la comun, vor fi cazați 2 studenți în cameră;
- în căminele P15, P16, P21, P22, P23, P24, P25, P26 si P27, care dispun de lavoar
în cameră și grup sanitar și duș la comun, vor fi cazați căte 1 student în cameră;
- în căminul P20 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;
- în căminul A Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;
- în căminul C Leu va fi cazat câte 1 student în cameră;
- în căminul P12 vor fi cazați câte 2 studenți în cameră;
- în căminul D Leu vor fi cazați câte 2 studenți în cameră.
Art. 8. (1). Tarifele pentru lunile octombrie-decembrie 2021 sunt următoarele:
• Studenți la buget:
- pentru căminele de la P2 la P11, P14, P15, P16, P17, P18, de la P21 la P27, Leu A
suma de 250 lei de student/lună;
- pentru căminul P20 390 lei/lună;
- pentru căminul C Leu 300 lei /lună;
- pentru căminele P12, P19 si D Leu 500 lei/lună plus costurile utilităților, ceea ce
depașește media consumului căminului.
• Studenți la taxă:
- pentru căminele de la P2 la P11, P14, P15, P16, P17, P18, de la P21 la P27, Leu A
suma de 400 lei de student/lună;
- pentru căminul P20 500 lei/lună;
- pentru căminul C Leu 450 lei/lună;
- pentru căminele P12, P19 și D Leu 600 lei/lună plus costurile utilităților, ceea ce
depașește media consumului căminului.
• Studenti ERASMUS:
- pentru căminul P19 100 euro loc/camera /lună, 150 euro camera dublă/lună;
• Studenți străini CPV 400lei/lună.
(2). Tarifele de cazare vor fi actualizate în funcție de notificările de modificare a
prețurilor primite de la furnizorii de utilități.
Art.(9) (1) Categoriile de studenți cazați scutiți de plata 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:
1.
copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați;
2. bursierii statului român;
3. studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare;
4. orfanii de un părinte sau de ambii părinți;
(2) 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.
(3) 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:
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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.
Art. (10) Regia de cămin se va achita din contul fiecărui student deschis în platformă
http://studenți.pub.ro secțiunea plăți sau prin ordin plată cu următoarele detalii la
plată - nume si prenume, cămin, 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
Art.11. În funcție de evoluția situației pandemice, conducerea Universității Politehnica din
București va adopta hotărâri care să asigure siguranța studenților și angajaților universității, cu
respectarea deciziilor la nivelul național și respectiv, la nivelul Municipiului București.

Director General,
Mihai COROCĂESCU
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