
 

ANUNȚ IMPORTANT! 

 

 

 
Studenții care NU au depus cereri pe platforma de cazare a UVT în vara anului 2021 

 

vor completa  

 

 ACEST FORMULAR 
 

pentru a solicita un loc de cazare în căminele studențești pentru perioada aprilie-

iulie 2022.  

 

Formularul poate fi completat până la data de 25 martie 2022, inclusiv.  

 
* Studenților care au depus cerere de cazare în vara/toamna anului 2021, dar 
actualmente nu sunt cazați într-un cămin UVT, nu vor completa acest formular. 
** Studenții care deja sunt cazați într-un cămin UVT își vor păstra locul de cazare până 
la finalul acestui semestru, în luna iulie 2022, fără a fi nevoie să mai facă niciun demers 
suplimentar. 

 

În cadrul formularului pot fi adăugate inclusiv documente justificative ale situației 

sociale, de care se va ține cont în stabilirea punctajului în funcție de care se vor 

distribui locurile de cazare. Punctajul se va calcula ținându-se cont de media obținută 

în semestrul I al acestui an universitar. 

 

În data de 28 martie 2022 facultățile vor afișa lista studenților care au completat 

formularul de mai sus și care au obținut locuri de cazare, precum și a celor aflați 

pe lista de rezervă, în limita locurilor disponibile pentru fiecare facultate în 

parte. În același clasament vor fi incluși și studenții care au depus cerere de cazare 

în vara/toamna anului 2021, dar care nu au obținut un loc de cazare în 

urma distribuirii locurilor care se va afișa pentru studenții din această categorie în 

data de 22 martie 2022, punctajul lor recalculându-se pentru această nouă etapă de 

cazare în baza mediei obținute în semestrul I al acestui an universitar. 

 

Cazarea efectivă în cămine a studenților se va face în perioada 5-7 aprilie 2022, iar 

eventualele locuri neocupate vor fi oferite în 8-9 aprilie 2022 studenților aflați pe 

lista de rezervă, până la ocuparea completă a tuturor locurilor disponibile. 

 

 

https://forms.office.com/r/azzBSkvptB


 


