
ANUNȚ 

 

 

Cazarea studenților din Facultatea de Transporturi se face în căminele P14- 2 

persoane în cameră; P15 – o persoană în cameră; P10 – 3 persoane în cameră 

(fete). 

 

În urma ședinței din data de 21 septembrie la care au participat domnul rector, 

domnul director general, prodecanii responsabili cu cazarea studenților si 

reprezentanții studenților, vă aducem la cunoștință următoarele reguli stabilite de 

Consiliul de Administrație UPB.  

1. În prima etapă, în intervalul 30 septembrie - 3 octombrie se vor caza doar 

studenți din ciclul de licență vaccinați anti COVID-19 cu schema completă și 

să fi trecut (cel puțin 10 zile de la rapel) și  studenții recuperați după infectarea 

cu Sars-Cov-2 care sunt în intervalul de 15-180 de zile de la infectare, conform 

protocolului DSP. Cei care trec de 150 de zile de la infecție trebuie să se 

programeze pentru schema de vaccinare, astfel încât să fie protejați de vaccin 

începând cu ziua 181. Studenții cazați care trec de 180 de zile de la recuperare și 

nu se vaccinează vor pierde dreptul de a locui în cămin. 

Observații:  

a) Studenții care la momentul cazării nu sunt vaccinați cu schema completă dar au 

primit prima doza își pot rezerva camera urmând ca după a 10 zi să poată locui în 

cămin (rezervarea este valabilă pentru o perioada scurta de maxim 2 sapt). Ulterior 

însă, se pot face cazări oricând pe parcursul semestrului, cu condiția să fie 

îndeplinite condițiile de eligibilitate impuse mai sus.  

b) Vaccinarea sau trecerea prin boală se va demonstra prin certificatul verde care va 

fi verificat prin aplicațiile speciale puse la dispoziție comisiei de cazare. 

c) Categoriile de studenți cazabile sunt in ordine: cazurile sociale, urmate de 

studenții boboci si apoi studenții de la licență. 

2. În etapa a II- a se vor caza, în limita locurilor disponibile doctoranzii și apoi  

masteranzii cu respectarea regulilor menționate mai sus. 



3. Pentru a vă putea repartiza un loc de cazare, Comisia de cazări a Facultății de 

Transporturi trebuie să primească după caz certificatul verde, dovada vaccinării 

cu prima doză.  

4. Studenții care prezintă documente false vor fi exmatriculați iar cadrelor didactice 

complice la frauda li se va desface contractul de muncă. 

5.   TAXA de cazare va fi de 250 lei/lună în perioada octombrie – decembrie 2021 

urmând ca după 1 ianuarie sa se stabilească noua sumă (funcție de noile costuri 

cu utilitățile taxa ar putea creste semnificativ). Studenții care nu beneficiază de 

subvenție de la stat (cei care studiază în regim cu taxă sau cei care repetă anul) 

vor plăti lunar în plus valoarea subvenției de 150 RON. 

6. Daca un student primește loc de cazare în cămin si după o perioadă renunță la 

cazare, studentul va plăti cazarea pentru tot semestrul in curs. 

 

 

Comisia Cazări Facultatea de Transporturi 

 

 

 

 


