Listele de cazare s-au întocmit cu prioritate pentru studenții care sunt vaccinați complet
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru cei care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare. În cazul în care locurile de cazare care sunt repartizate facultății nu
sunt ocupate de categoriile menținate mai sus, se p o t aloca locuri de cazare studenților
vaccinați cu o singura doza din schema de vaccinare, în condițiile specificate mai jos:
Studenții care au prima doza de vaccin îți pot păstra locul de cazare în cămin, doar în cazul în
care achită regia de cămin până la efectuarea celei de a doua doze și se pot caza doar după
ce au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Contractul de închiriere
va fi semnat online de către beneficiar și va fi trimis către administrația căminului. După a doua
doză de vaccinare studentul are obligația de a trimite către administrația căminului certificatul
european de vaccinare, cazarea efectivă realizându-se doar după minim 10 zile de la a doua
doză de vaccin. În cazul în care vaccinul are o singura doză, perioada de 10 zile se calculează
de la doza administrată. Pentru perioada în care studentul nu locuiește în cămin, plata se
va face prin virament bancar în termenul și condițiile stabilite prin contract. Dovada plății se
va trimite prin e-mail la administrația căminului sau pe adresa social@ubbcluj.ro .
Studenții care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu SARS-CoV-2, cazați într-unul dintre căminele Universității Babeș-Bolyai, trebuie
să aibă schema completă de vaccinare cu cel puțin 10 zile înainte de finalul celor 180 de zile
menționate, pentru a putea rămâne cazat în cămin. În caz contrar, studenții vor fi decazați.
Certificatul european de vaccinare se depune la administrația căminului până cel târziu în a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
Studenții din țări non-UE, care au primit loc de cazare în căminele Universității Babeș-Bolyai
au obligația să se vaccineze cu cel puțin o doză de vaccin în termen de maxim 5 zile de la
obținerea rezidenței pe teritoriul României. După efectuarea fiecarei doze de vaccin,
studentul are obligația de a prezenta la administrația căminului documentul care atestă
vaccinarea. În cazul în care studentul nu se vaccinează sau nu depune la administrația
căminului documentul de vaccinare, acesta va fi decazat.

Studenții care din motive medicale nu se pot vaccina trebuie sa depună la comisia de cazare
din facultate și la administrația căminului un document medical emis de medicul specialist în
care să fie specificată contraindicația vaccinării cu serul împotriva SARS-CoV-2.

