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Stimată doamnă/Stimate domn, 

Stimați colegi, 

 

Având în vedere adresa nr. 165/05.01.2021 emisă de către Comitetul Național de 

Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-Cov-2, vă aducem la 

cunoștință faptul că personalul din învățământ va intra în etapa a II-a de vaccinare, deci inclusiv 

angajații universității noastre. 

Autoritățile statului au solicitat să cunoască numărul personalului din cadrul UPB care 

dorește vaccinarea. 

Pentru a comunica autorităților statului, numărul personalului din cadrul UPB care 

dorește vaccinarea, vă transmitem, spre consultare, site-ul oficial al Guvernului României 

https://vaccinare-covid.gov.ro/comunicate-oficiale unde sunt prezentate toate informațiile cu 

privire la vaccin și la campania de vaccinare derulată de autoritățile române.  

Întreaga procedura de vaccinare este de competența Comitetului Național de 

Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva SAR-Cov-2 și toate informațiile sunt 

comunicate și aduse la cunoștința publicului prin site-ul menționat mai sus și prin campaniile 

mass-media. 

Ca urmare a solicitării primite de a sprijini acest demers al autorităților statului român, 

vă transmitem rugămintea de a consulta informațiile oficiale cu privire la campania de 

vaccinare împotriva SARS-CoV-2. 

Pentru centralizarea opțiunilor dumneavoastră, universitatea va culege informațiile 

astfel: 

 

A. Pentru personalul didactic și didactic auxiliar centralizarea se va face electronic 

Vă rugăm să accesați link-ul de mai jos, prin care vă puteți exprima opțiunea de a vă vaccina 

sau nu: https://cutt.ly/TjkNyBF. Pentru conectarea la formularul de vot utilizați username-ul și 

parola de la adresa dumneavoastră de e-mail @upb.ro (prenume.nume@upb.ro).  

Vă rugăm să vă exprimați opțiunea dumneavoastră până la data de 15.01.2021, ora 

12.00, prin accesarea link-ului mai sus menționat. 

https://vaccinare-covid.gov.ro/comunicate-oficiale
https://cutt.ly/TjkNyBF
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Pentru personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar care întâmpină 

probleme cu utilizarea adresei oficiale de e-mail a fost organizat un call- center suport de unde 

se vor putea afla credențialele (user name și parola) contului. În acest sens se pot apela 

următoarele numere de telefon: 9014, 9018, 9666, 9505. 

 

B. Pentru personalul nedidactic centralizarea se va face letric 

 

Pentru compartimentele universității, unde prin natura activității nu există conturi 

oficiale la adrese de e-mail (muncitori, tehnicieni, personal cantine, îngrijitoare etc.), șefii 

structurilor respective vor consulta persoanele angajate din subordine și vor completa tabelul 

conform anexei atașate. Aceste persoane vor certifica sub semnătură dacă sunt de acord să se 

vaccineze sau nu. 

Vă rugăm ca până la data de 14.01.2021, ora 12.00 să comunicați opțiunile colegilor 

dumneavoastră la doamna Aura Ghețu, camera 310, Rectorat, la adresa de e-mail: 

aura.ghetu@upb.ro sau prin telefon interior 9330. 

 

În momentul în care va demara campania de vaccinare pentru personalul universității 

vom reveni cu informații suplimentare. 
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Anexa nr.1  

 

 

Strategia de vaccinare împotriva SARS-CoV-19 

Personal nedidactic 

Universitatea Politehnica din București 

 

 

FACULTATEA / STRUCTURA...................... 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

DA, doresc 

vaccinarea 

 

NU, nu doresc 

vaccinarea 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Obs: 

Persoana va menționa în tabel: 

 

DA – dacă dorește să se vaccineze și va semna; 

NU - dacă nu dorește să se vaccineze și va semna. 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 

Direcția Generală Administrativ - Economică 

 


