
Cazare 2015 calendar 

Etapa I de cazare, iunie – iulie 2015: 

Pentru studenții ce au finalizat anii I și II (sau III, în cazul specializărilor cu 240 de 

credite) de la ciclul de licență, respectiv pentru studenții ce au finalizat anul I de master: 

•    8 iunie – 13 iulie – depunerea de către studenți a cererilor de cazare, împreună cu o copie 

după cartea de identitate și cu documentele justificative, dacă este cazul, la secretariatele 

facultăților de proveniență sau online, la o adresă de e-mail afișată. În ceea ce privește cererile 

trimise prin e-mail, sunt luate în considerare doar cererile trimise de pe adresa instituțională 

(……..@e- uvt.ro); 

•    15 iulie – repartizarea locurilor de cazare către facultăți; 

•    16 - 19 iulie – evaluarea dosarelor și repartizarea locurilor pentru studenții ce finalizează anii 

I și II (sau III, în cazul specializărilor cu 240 de credite) de licență și anul I de master; 

•    20 iulie – afișarea listelor cu repartizarea locurilor; 

•    21-22 iulie – depunerea de contestații, în intervalul orar 8 -16, la secretariatul facultății; 

•    23 iulie – rezolvarea contestațiilor de către BCF și afișarea rezultatelor finale; 

•    24 - 27 iulie – confirmarea locurilor – la secretariatul facultății, telefonic sau online la o 

adresă de e-mail afișată; 

•    28 iulie – redistribuirea locurilor rămase libere; 

•    29 – 31 iulie – confirmarea locurilor redistribuite – la secretariatul facultății, telefonic sau 

online la o adresă de e-mail afișată; 

Etapa II de cazare, septembrie 2015: 

Pentru studenții din anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din luna 

iulie: 

•    7-9 septembrie – evaluarea dosarelor și distribuirea locurilor; 

•    9 septembrie – afișarea rezultatelor; 



•    10-11 septembrie – depunerea contestațiilor, în intervalul orar 8 -16, la secretariatul facultății; 

•    11 septembrie – afișarea rezultatelor finale; 

•    12-15 septembrie – confirmarea locurilor – la secretariatul facultății, telefonic sau online la o 

adresă de e-mail afișată; 

•    16 septembrie - redistribuirea locurilor rămase libere; 

•    17-18 septembrie - confirmarea locurilor redistribuite – la secretariatul facultății, telefonic 

sau online la o adresă de e-mail afișată. 

Etapa III de cazare, septembrie 2015: 

Pentru studenții din anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din luna 

septembrie: 

•    21 – 23 septembrie – evaluarea dosarelor și distribuirea locurilor; 

•    23 septembrie – afișarea rezultatelor; 

•    24 septembrie – depunerea contestațiilor, în intervalul orar 8-16, la secretariatul facultății; 

•    25 septembrie – rezolvarea contestațiilor de către BCF și afișarea rezultatelor finale. 

Etapa IV de cazare, septembrie – octombrie 2015: 

•    24 – 27 septembrie – cazarea efectivă a studenților; 

•    28 - 29 septembrie – redistribuirea locurilor rămase libere; 

•    30 septembrie - 1 octombrie – cazarea efectivă pe locurile redistribuite. 


