
Anexa  

 
SCOPUL 

Prezenta anexă stabilește un mod unitar de îndeplinire a formalităților necesare pentru autorizarea accesului în 

Campusul Noul Local pentru persoanele care nu sunt salariate ale Universitatea POLITEHNICA București. 

Prezenta anexa este aplicabila vizitatorilor – beneficiari ai protocolului încheiat între Universitatea Politehnica din 

București și Primăria Sector 6. 

Reprezentații desemnați de UPB privind aplicarea Protocolului verifică în primul rând faptul că prin accesul terților 

nu este perturbată desfășurarea normală a activității în cadrul Campusului Noul Local. 

Universitatea Politehnica din București își rezervă dreptul de a interzice/limita accesul anumitor vehicule sau 

anumitor persoane în interiorul Campusurilor sau in anumite zone. 

  

Art. 1 Programul de vizitare al Campuslui Noul Local pentru terți: 

Programul pentru activitățile de recreere în cadrul Campusului Noul Local, va fi următorul: 

a. Luni – Vineri: 06:00 – 08:00, 17:00 – 22:00. 

b. Sâmbătă – Duminică: 06:00 – 22:00 

c. În perioada vacanțelor intersemestriale și a vacanței de vară, programul va fi de Luni – Duminică în 

intervalul orar 06:00 – 22:00. 

d. Porțile de acces pentru vizitatori / terți în Campusul Noul Local al UPB vor fi: Poartă acces Splai 

(Splaiul Independenței nr 313), Poartă acces Iuliu Maniu (Iuliu Maniu nr 6). 

e. Pentru porțile pietonale Ec. Cezărescu, Gang Metrou (bdul Vasile Milea), Poartă Precis – Stație STB 

(Bdul Iuliu Maniu Nr 6), accesul va fi permis în intervalul orar 07:00 până la ora 21:00 de Luni-Vineri 

doar salariaților/studenților universității pe baza legitimației.  

 
Art. 2 Obligațiile vizitatorilor: 

1) Este complet interzis: 

a. accesul vizitatorilor, beneficiari ai protocolului, în clădirile universității și în zonele cu acces 

restricționat, marcate pe harta din prezenta anexă. 

b. accesul în spațiile deținute de UPB a persoanelor care au asupra lor arme de foc, arme albe, muniție, 

substanțe toxice/explozive, stupefiante ori alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea 

corporală, sănătatea personalui angajat sau a studenților UPB și care nu sunt accesorii ale funcției; 

c. preluarea de sunet și imagine în incinta UPB fără acordul conducerii universității; 

d. accesul cu animale de companie, distrugerea vegetației sau activitățile de agrement neautorizate 

(grătare, plajă/băi de soare etc.); 

e. staționarea, sau desfășurarea de activități de recreere (ciclism, skateboard, etc.) în zona Centrului de 

cultură și conferință (Aula UPB), Clădirea CAMPUS, intrarea oficială în clădirea Rectoratului şi în  

restul zonelor haşurate din Harta de mai jos); 

f. deteriorarea mobilierului urban și a spațiilor verzi din interiorul campusului; 

g. deplasarea cu biciclete/trotinete și/sau vehicule motorizate (scutere, trotinete electrice, motociclete, etc) 

pe spațiile verzi și aleile pietonale; 

h. folosirea campusului pentru sporturile de iarnă (săniuș, ski, etc.). 

2) Beneficiarii acestui protocol trebuie să respecte următoarele reguli: 

- să aibă o conduită decentă şi etică corectă în spațiile exterioare ale universității; 



- să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice în cadrul campusului UPB; 

- să respecte indicațiile personalului de pază, agenţilor de la Poliţia Locală sector 6 și a reprezentanților UPB; 

- să nu lase minori nesupravegheați în campus sau în vehicule; 

- să nu folosească Campusul UPB în alte scopuri decât cele prevăzute în Protocol (De ex: repararea 

autovehiculelor; parcarea pe timpul nopții; inițierea în conducerea autovehiculelor, alte activități de acest gen 

sau care contravin regulamentului de acces în incinta UPB - https://upb.ro/regulamente-si-rapoarte/); 

- să nu organizeze în campusurile UPB niciun fel de evenimente sau adunări publice, politice, greve, 

spectacole sau alte activități comerciale fără acordul conducerii UPB; 

- să nu organizeze picnicuri, activități sportive sau alte activități recreative neautorizate;  

- să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișe;  

- să nu întreprindă nimic care ar putea provoca perturbarea ordinii publice, a activității de învățământ sau alte 

activități ale universității ; 

3) Cei care intră cu autoturisme/motociclete/ scutere vor respecta programul de acces prevăzut în Regulamentul de 

acces în incinta UPB (https://upb.ro/regulamente-si-rapoarte/) și au obligația să afișeze la loc vizibil numărul de 

telefon mobil, pentru a putea fi contactați în situații de urgență (ninsori abundente, inundații, cutremure, incendii 

etc.). În cazul în care încalcă Regulamentul de acces în incinta UPB (https://upb.ro/regulamente-si-rapoarte/) vor 

suporta sancțiunile prevăzute de acesta. 

4) Campusurile UPB sunt supravegheate video. Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii, iar 

înregistrările nu sunt disponibile publicului, cu excepția situațiilor în care există accidente sau incidente care 

implică prezența reprezentanților instituțiilor publice în investigație și soluționarea cauzelor. 

Art. 3  Universitatea își rezervă dreptul de a modifica programul și condițiile de acces prevăzute în prezenta anexă, 

inclusiv restricţionarea accesului în următoarele situaţii:  

1) se organizează examene, concursuri, festivităţi, manifestări ştiinţifice, manifestări sportive etc. 

2) în situaţii de forţă majoră: stare de urgenta, stare de alerta, incendii, inundaţii, ninsori abundente, cutremur etc. 

3) Ori de câte ori situaţia o impune. 

 

Art. 4  Toţi vizitatorii, inclusiv beneficiarii Protocolului, au obligaţia de a respecta prezentul Protocol şi Regulamentul 

de acces în incinta UPB (https://upb.ro/regulamente-si-rapoarte/). 
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