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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

B-dul  Vasile Pârvan nr. 4,  300223 Timişoara, România 
Tel.: +40 256 592111, Fax: +40 256 592310;   

www.uvt.ro 

 
 

Facultatea  __________________________________________________________________ 

Specializarea  __________________________________________________  

Anul de studiu (pe care îl finalizezi în anul universitar 2014-2015) _________ 

 

Cerere solicitare cazare – vară 2015 
 

Numele și prenumele:   ________________________________________________________ 

CNP:    ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
 

Domiciliul stabil:   ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

Număr de telefon  ______________________  E-mail: ___________________________ 

 

Cazat în cămin UVT în anul universitar 2014-2015: 

□ DA   □ NU 

Dacă da, unde? (cămin, camera) _______________________ 

Preferinţă (trebuie bifat cel puțin un cămin pentru fiecare perioadă):  

□ Căminul C 15   □ Căminul Camelia   □ Căminul C 3  

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Observații 

- Valoarea taxei de cazare pe perioada verii este de 140 de lei / loc / lună în căminele Camelia, C 3 și C 15. 

- În această vară căminele care nu sunt puse în lista de preferințe vor fi închise pentru realizarea de 

dezinsecții și deratizări, lucrări de renovare, igienizare și de întreținere. Astfel, cazarea pentru perioada 

verii va fi doar în căminele menționate mai sus, și anume căminul C 15, căminul Camelia, căminul C 3. 

- De asemenea, și în căminele care sunt deschise pe perioada verii vor avea loc lucrări de întreținere, 

dezinsecție și deratizare, astfel studenții care locuiesc în aceste cămine au OBLIGAȚIA de a permite 

accesul în camere pentru astfel de lucrări și de a respecta normele necesare impuse de acestea. 

- Studenții UVT cazați în anul universitar 2014-2015 în cămine UVT de 2 locuri/cameră (C 12, C 13, Drept) 

vor avea prioritate la cazarea pe perioada verii 2015 în căminele C 15 și Camelia, în funcție de opțiunea lor 

și numărul de locuri disponibile. 

- Studenții UVT cazați în anul universitar 2014-2015 într-unul din căminele UVT din Complexul Studențesc 

(C 12, C 13, C 15, C 16, C 17, Drept) vor avea prioritatea la cazarea pe perioada verii 2015 în căminul C 

15, în funcție de numărul de locuri disponibile. 

- Studenții UVT cazați în anul universitar 2014-2015 în căminele C 3, Camelia și C 15 vor avea prioritate în 

a-și păstra aceleași locuri de cazare și pe perioada verii 2015. 

- Studenții UVT care nu au locuit în anul universitar 2014-2015 într-un cămin UVT vor fi cazați pe perioada 

verii 2015 în căminul C 3. 

- Studenții care rămân în căminele UVT doar pentru efectuarea stagiilor de practică prevăzute în planurile de 

învățământ (maxim 3 săptămâni) și dovedesc acest lucru cu documente justificative, vor plăti un tarif la 

nivelul celor din cursul anului universitar. 

- Studenți cazați pe perioada verii în căminele UVT și care vor beneficia de loc de cazare în căminele UVT 

și în anul universitar 2015-2016 își vor prelua noul loc de cazare în perioada 21-22 septembrie 2015. 

- Studenți cazați pe perioada verii în căminele UVT și care NU vor beneficia de loc de cazare în căminele 

UVT și în anul universitar 2015-2016 vor elibera camerele cel târziu în data de 21 septembrie 2015. 

 
Data: _________________   Semnătură student  _________________________ 

http://www.uvt.ro/

