
 

 

Anunț  
 

Facultatea de Transporturi începe procesul de cazare al studenților în cămine 

pentru anul universitar 2020-2021 în conformitate cu “Ghid privind instituirea de 

măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada 

pandemiei de COVID-19” și în conformitate cu deciziile Consiliului de Administrație al 

U.P.B. 

Procesul de cazare începe cu cazarea studenților din anul I în zilele de 2, 3 si 4 

octombrie după un program ce va fi anunțat. 

În a doua etapă se cazează cazurile sociale. În această categorie intră 

studenții anilor II, III și IV care îndeplinesc condițiile menționate în Anexă. 

În a treia etapă se cazează studenții din anii II, III și IV, în funcție de situația 

școlară, în limita locurilor disponibile. 

Pentru etapele a doua și a treia nu s-a stabilit un calendar. 

  



Anexă 

Categoriile de studenți considerate cazuri sociale sunt: 

- Orfanii de unul sau ambii părinți; 

- Cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial; 

- Studenții care fac parte din familii care nu realizează venit mediu lunar pe 

membru de familie, calculat pe ultimele trei luni mai mare decât salariul de 

bază minim net pe economie. La stabilirea venitului pe membru de familie se 

iau în calcul toate veniturile nete realizate de familie; 

- Studenții care au afecțiunile menționate în REGULAMENT privind acordarea 

burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la studiile 

universitare de licență și masterat din Universitatea Politehnica din București, 

2020, Art. 30. Bursa socială, punctul c), aliniatul trei. 

 

OBS.  

1. Prioritate la obținerea unui loc de cazare în cămin au și următoarele categorii de 

studenți: 

- studenții membrii ai Senatului U.P.B. și/sau membrii ai Consiliului Facultății 

de Transporturi; 

2. Studenții încadrați la categoria caz social precum si cei încadrați la OBS.1. trebuie 

să îndeplinească suplimentar condiția: la sfârșitul anului universitar 2019-2020 au 

media generală ≥5. 

 

Pentru a solicita un loc de cazare conform criteriului caz social studentul trebuie 

să trimită la adresa: cazari.transporturi@upb.ro, pana vineri, 2 octombrie cerere în 

care să precizeze care sunt motivele solicitării și copii după actele doveditoare. 

Exemple de acte doveditoare pentru acordarea unui loc de cazare corespunzătoare 

categoriei caz social sunt:  

Certificat de deces părinte;  

Declarație de venituri, formular tip, disponibila la: https://upb.ro/formulare-utile/, sub 

denumirea: Formular Declarația Venituri Burse Sociale;  

Scrisoare medicală. 
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https://upb.ro/formulare-utile/
https://upb.ro/wp-content/uploads/2018/03/Formular-Declaratia-Venituri-Burse-Sociale.doc

