
Cererile pentru cazarea în căminele UVT pe perioada verii se depun la sediul OSUT (UVT, bulevardul 

Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, camera 247) sau pe adresa de e-mail cazarevara@osut.ro, în perioada 8 

iunie-13 iulie 2015. Acestea vor fi conform formularului anexat Regulamentului de cazare în căminele 

UVT (Anexa 4). Cazarea pe perioada verii începe la data de 21.07.2015. 

În această vară căminele C 12, C 13, C 16 și C 17 vor fi închise pentru realizarea de dezinsecții și 

deratizări, lucrări de igienizare și de întreținere. Astfel, cazarea studenților UVT pentru perioada 

verii 2015 se va face doar în căminele Camelia, C 3 și C 15. 

În căminele C 12 și C 13 în această vară vor fi reabilitate complet băile de la fiecare etaj. 

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. 

Valoarea taxei de cazare pe timp de vară este: 
 Căminele Camelia, C 3, C 15 – 140 de lei / loc / lună. 

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. 

Principiile după care se va face repartizarea în cămine pe perioada verii 2015: 
 Pe perioada verii, în căminul C 15 și Camelia au prioritate studenții care au locuit și pe perioada anului 

universitar în căminele C 12, C 13, Drept, Camelia. 

 În căminul C 15 au prioritate studenții care au locuit într-unul din căminele complexului studențesc. 
 În căminul C 3 au prioritate studenții care au locuit și pe perioada anului universitar în același cămin și 

studenții care pe perioada anului universitar nu au avut un loc de cazare într-un cămin UVT. 

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. 

 


