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Procedură privind atribuirea locurilor de cazare  în CBG pentru anul universitar 

2017-2018 
 
 Art. 1 Biroul de cazare al facultății (BCF) a fost numit prin decizia rectorului UVT nr. 314 
din 27.06.2017 și are în componență: 
• președinte - prodecanul care răspunde de problemele studențești – conf. dr. Nicoleta Ianovici 
• membru – student Darius Roșca. 
 Cu avizul Consiliului CBG, pentru procesarea la termen a cererilor și încadrarea în 
calendarul UVT, BCF poate fi sprijinit de alți studenți consilieri, care vor avea responsabilități ce 
țin de logistica procesului de cazare prin intermediul platformei „Cazare on-line”. 
 Art. 2  (1) Înscrierea în vederea solicitării unui loc de cazare se realizează prin intermediul 
aplicației CAZARE ON-LINE , dedicată utilizatorilor ce au calitatea de studenți ai Universității 
de Vest din Timișoara  și statusul ”activ” la nivelul anului de referință pentru depunerea opțiunilor 
de cazare. Astfel, pot depune cereri pentru cazare doar studenții de la ciclurile de învățământ 
Licență și Masterat, care nu sunt în an terminal în momentul în care depun cererea. Autentificarea 
se face cu credențialele contului de mail e-uvt.  
 2)  Nu se pot înscrie doctoranzii, absolvenţii, studenţii retraşi, cei aflaţi în întrerupere de 
studii, respectiv cei exmatriculaţi. 
 (3) Candidatii declarați admiși în urma concursului de admitere pentru anul universitar 
2017-2018: 
- pot participa doar dacă au confirmat locul obținut în urma concursului de admitere; 
- trebuie să cunoască pentru autentificare credențialele contului de email instituțional e-uvt, 
primite pe adresa de email comunicată la admitere.  
 Art. 3. Pentru anul universitar 2017-2018, CBG își repartizează locurile de cazare atribuite 
de către UVT, în funcție de politica pe care o promovează, de numărul de studenți și de numărul 
de cereri de cazare. 
 Calendarul pentru procesul de cazare al studenților este stabilit prin Regulamentul de 
cazare al UVT. 
 Art. 4. BCF CBG   rezervă locuri pentru studenții străini - ERASMUS și pentru studenții 
bursieri ai statului român, etnici români cu domiciliul în străinătate care vor fi admiși în anul I de 
studiu. 
 Art. 5. (1) Numărul de locuri repartizate cazurilor sociale reprezintă 10% din numărul total 
de locuri repartizate facultății. 
 (2) Primul clasat la fiecare specializare, respectiv an de studiu în parte, va fi repartizat în 
cameră cu 2 locuri (C13) în cadrul etapei I a procesului de cazare (20 locuri).   
 (3) În limita a maxim 5% dintre locurile alocate, Biroul de cazare al CBG poate acorda 
drept de cazare și categoriilor de studenți menționați la art. 23 din regulamentul UVT. 
 (4) Se vor rezerva locuri pentru doctoranzi cu frecvență (10 locuri în etapa I și III). 
Doctoranzii vor depune, conform calendarului aferent celor două etape, o cerere la secretariatul 
CBG, însoțită de o recomandare a conducătorului de doctorat din care să reiasă rezultatele 
profesionale ale studentului.  
 (5) 4 camere (căminul de pe strada Renașterii) se rezervă membrilor personalului didactic 
care nu au alte posibilități de cazare, potrivit articolului 18 din Regulamentul UVT. În cadrul 
primei etape a procesului de cazare, membri ai personalului didactic vor depune și înregistra la 
secretariatul CBG o cerere prin care argumentează solicitarea. Vor atașa dosarului următoarele 
documente: o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu dețin un spațiu de locuit în 
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Timișoara și zonele limitrofe, copie după cartea de identitate și o adeverință de venit pentru anul 
2017.  
 (6) Locurile rezervate conform Regulamentului UVT și acestei proceduri care nu vor fi 
atribuite, se vor redistribui altor categorii de studenți. 
 Art. 6. Calendarul procesului de repartizare a locurilor de cazare 
• Etapa I de cazare, iunie – iulie 2017 
(pentru studenții ce au finalizat anii I și II de la ciclul de licență, respectiv pentru studenții ce au 
finalizat anul I de master) 

Locurile de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2017- 2018, pentru studenţii ce 
vor fi în anii de studiu 2 şi 3 – ciclul de licenţă, respectiv 2 – master vor fi repartizate astfel:  

o 6 locuri in C13 + 6 locuri in C17 la ciclul de studii de masterat,  
o 14 locuri in C13 + 42 locuri in C17 la ciclul de studii de licență. 

� 26 iunie – 17 iulie – Completarea de către studenți a formularelor de cazare și 
încărcarea documentelor justificative pe platformă.  

� 18 iulie – Importarea mediilor;  
� 19-23 iulie – Evaluarea dosarelor;  
� 24 iulie-Generarea clasamentelor și afișarea acestora pe canalele de comunicare 

online  
� 25 iulie- depunere contestații pe platforma „Cazare on-line”,  
� 26 iulie- solutionarea contestațiilor  
� 25 iulie – 28 iulie – Confirmarea locurilor pe platforma„Cazare on-line”,  
� 29 iulie – redistribuirea locurilor neconfirmate  
� 30 iulie – Afișarea listelor după redistribuirea locurilor;  
� 31 iulie – Confirmarea locurilor redistribuite.  

 
• Etapa II de cazare, septembrie 2017 

(pentru studenții din anul I licență și anul I master admiși în sesiunea de admitere din luna iulie). 
Locurile de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2017- 2018, pentru studenţii ce 
vor fi în anul de studiu 1 – ciclul de licenţă, respectiv 1 – master vor fi repartizate astfel:  

o 6 locuri in C13 + 6 locuri in C17 la ciclul de studii de masterat,  
o 24 locuri in C17 la ciclul de studii de licență. 

� 14 august – 8 septembrie –depunerea dosarelor pe platforma„Cazare on-line,,  
� 11 - 13 septembrie – evaluarea dosarelor și distribuirea locurilor;  
� 14 septembrie – afișarea rezultatelor;  
� 15septembrie – depunerea contestațiilor pe platforma„Cazare on-line,  
� 16 septembrie - solutionarea contestațiilor  
� 18 septembrie – afișarea rezultatelor finale;  

 
• Etapa III de cazare, septembrie 2016 (pentru studenții din anul I licență și anul I master 

admiși în sesiunea de admitere din luna septembrie) 
• 6 locuri in C17 la ciclul de studii de masterat 

• 8 locuri in C17 + C3 la ciclul de studii de licență 
� 19- 20 septembrie depunerea dosarelor pe platforma„Cazare on-line  
� 21 septembrie – evaluarea dosarelor și distribuirea locurilor;  
� 22 septembrie – afișarea rezultatelor;  
� 23 septembrie – depunerea contestațiilor pe platforma„Cazare on-line,  
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� 25 septembrie – rezolvarea contestațiilor de către BCF și afișarea rezultatelor 

finale.  
 

• Etapa IV de cazare, septembrie – octombrie 2016 
� 19 - 26 septembrie – cazarea efectivă a studenților;  
� 27-28 septembrie – redistribuirea locurilor de catre BCF  
� 29-30 septembrie – cazarea efectivă pe locurile redistribuite.  

 
 


