
                                             MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII– UNIVERSITATEA DE VEST DINTIMIȘOARA 
Serviciul Digitalizare și Analiză Date 

 

 

PAGINA  |    1  T              Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiş, România   
                                                 www.it.uvt.ro 

Website: http://www.ut.ro  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CAZAREA ONLINE  

Ghidul de înscriere al studenţilor    

http://www.it.uvt.ro/


                                             MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII– UNIVERSITATEA DE VEST DINTIMIȘOARA 
Serviciul Digitalizare și Analiză Date 

 

 

PAGINA  |    2  T              Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiş, România   
                                                 www.it.uvt.ro 

Website: http://www.ut.ro  

Accesul studenților în aplicația Cazare online:  
  

Inscrierea studentilor pe platforma se face la adresa 
cazare.uvt.ro  
  
Modulul “Înscriere online la cazare” este dedicat utilizatorilor ce au calitatea de studenți ai 
Universității și care au statusul ”activ” la nivelul anului de referință pentru depunerea opțiunilor 
de cazare.   
  
Își vor putea depune opțiunile de cazare următoarele categorii de studenți:   

• candidaţii declaraţi admişi final, care au confirmat locul obţinut în urma concursului de 
admitere desfăşurat pentru anul universitar pentru care este organizată şi sesiunea de 
cazare; aceştia sunt consideraţi la nivelul aplicaţiei drept candidaţi pentru anul universitar 
în curs  

• studenţii activi din anul universitar anterior celui pentru care se organizează sesiunea de 
cazare (nu se pot înscrie absolvenţii, studenţii retraşi, cei aflaţi în întrerupere de studii, 
respectiv cei exmatriculaţi); aceştia sunt consideraţi la nivelul aplicaţiei drept studenţi în 
anii I-IV pentru anul universitar anterior.  
  

    
Înregistrarea opțiunilor de cazare – autentificare și particularitați   
  
Următoarele funcţionalităţi sunt puse la dispoziţia studenţilor:  

• autentificarea pe platformă utilizând conturile de e-mail realizate la nivelul universitatii (e-
uvt.ro)  

• înregistrarea online a opţiunilor de cazare cu stabilirea, în ordine, a preferinţelor privind 
căminul  

• încărcare (upload) de documente electronice, în format .jpg sau .pdf – ce reprezintă copii 
scanate sau fotografiate ale actelor solicitate a fi anexate cererilor de cazare  

  
 
 
   
Paşii înscrierii online la cazare   
  
După logare, apare o pagină cu informaţii despre student, informaţii ce sunt preluate din UMS: 
Nume, Număr matricol, CNP, Sex, Prenume părinţi, Domiciliu.  
  

http://www.it.uvt.ro/
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Pe aceeași pagină apar şi informaţiile cu privire la contextul didactic al studentului: An universitar, 
An de studiu, Forma de învăţământ, Facultate, Număr de puncte credit obţinut în anul universitar 
precedent, Forma de finanţare.  
  

  
În cazul în care aceste informaţii nu sunt corecte, înainte de a se înscrie, studentul poate contacta 
Universitatea, pentru a realiza actualizarea datelor la zi.  
  
În partea dreaptă a paginii este un meniu pe care studentul îl poate accesa atunci când doreşte să 
se înscrie.   
  

                                    
Înainte de a se înscrie, studentul trebuie să îşi completeze/actualizeze datele personale: Numărul 
de telefon, Adresa de e-mail, Numărul şi seria actului de identitate.  
  

http://www.it.uvt.ro/
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Toate câmpurile sunt obligatorii de completat, de asemenea, trebuie bifată şi declaraţia de asumare 
a responsabilităţii pentru declaraţiile făcute, în caz contrar, nu se poate continua înscrierea la 
cazare.  
 

 
  
  
După completarea datelor personale, urmează secţiunea în care studentul are posibilitatea să îşi 
aleagă sesiunea de cazare la care doreşte să se înscrie, în cazul în care sunt definite/deschise mai 
multe sesiuni de cazare.  

http://www.it.uvt.ro/
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În continuare, aplicaţia afişează o listă a cazurilor speciale în care se pot încadra studenţii ce doresc 
să se înscrie online. Pentru fiecare caz, este necesară încărcarea în platforma de înscriere online a 
unor documente justificative.  
  

  
  
În josul paginii, apare o nouă serie de declaraţii de responsabilitate pentru informaţiile 
adăugate.Aceste declarații sunt obligatoriu de completat. 

 
Pasul următor reprezintă încărcarea documentelor necesare în platformă. Toți studenții 

trebuie să încarce o copie a actului de identitate, iar cei care au selectat la pasul anterior opțiunea 
de a beneficia de un loc de cazare repartizat pe criterii sociale trebuie să încarce în secțiunea 
dedicată documentele justificative necesare.  

Documentele pot fi încărcate în format .pdf sau .jpg, iar în cazul încărcării mai multor 
documente într-o secțiune (documentele justificative pentru cazul social), acestea trebuie incluse 
într-un singur fișier. Lista documentelor necesare obținerii unui loc de cazare pe criterii sociale 
este disponibilă, pentru fiecare tip de caz social, în Anexa 1 a Regulamentului de cazare în căminele 
UVT (https://studenti.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa-1_2021-2022_edit.pdf). 

 

Nume facultate - 2021 

http://www.it.uvt.ro/
https://studenti.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa-1_2021-2022_edit.pdf
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Fișierele încărcate nu trebuie să depășească dimensiunea de 5 MB. 
După încărcarea documentelor solicitate, studentul are posibilitatea de a le verifica, precum 

şi de a le modifica în cazul în care au fost încărcate informaţii eronate. 
La finalul acestei secțiuni studenții își vor asuma responsabilitatea pentru documentele 

încărcate. 
 

 
Înscrierea la procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT se face alegând 

contextul didactic al studentului. În cazul în care studentul are două contexte, el are posibilitatea 
de a-şi alege un singur context pentru care să solicite un loc de cazare pentru următorul an 
universitar. 
  

 
  

În funcţie de contextul didactic al studentului, la pasul următor se vor afişa căminele în 
care acesta poate solicita un loc de cazare (căminele în care sunt repartizate locuri de cazare pentru 
facultatea în cadrul căreia este înmatriculat studentul, respectiv în care sunt ofertate locuri de cazare 
pentru etapa curentă).  

Selectarea tuturor opțiunilor disponibile oferă șanse mai mari de a obține un loc de 
cazare. Dacă un student selectează prea puține opțiuni și nu va fi eligibil pentru acestea, nu 
va fi distribuit într-un alt cămin, chiar dacă ar fi avut punctajul necesar pentru a beneficia de 
cazare în respectivul cămin. 
  
  

http://www.it.uvt.ro/
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Următorul pas reprezintă stabilirea priorităţilor pentru căminele selectate la pasul anterior. 
Astfel, în funcţie de numărul acestora, se pot stabili priorităţile opţiunilor de cazare. 
  

  
  
  
  

1               Cămin 2/3 persoane                 Alege Cămin 2/3 persoane 
2                  Cămin 4/5 persoane                Alege Cămin 4/5 persoane 

Cămin 2/3 persoane 

http://www.it.uvt.ro/
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Pentru finalizarea înscrierii la procesul de repartizare a locurilor de cazare, studentul 
trebuie să îşi dea acordul cu privire la corectitudinea tuturor datelor completate.  
  

 
  

După apăsarea butonului „Finalizează înscrierea”, dosarul studentului este trimis către 
Biroul de Cazare al Facultății (BCF), pentru validare.De asemenea, această fișă este trimisă şi pe 
adresa de e-mail instituțională (@e-UVT).  
  

 
 
 
 
 
 

http://www.it.uvt.ro/


                                             MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII– UNIVERSITATEA DE VEST DINTIMIȘOARA 
Serviciul Digitalizare și Analiză Date 

 

 

PAGINA  |    9  T              Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiş, România   
                                                 www.it.uvt.ro 

Website: http://www.ut.ro  

Studentul va primi notificări cu privire la procesul de repartizare a locurilor de cazare Acesta 
are posibilitatea de a retrimite dosarul cu completările solicitate de membrii Biroului de Cazare al 
Facultății, în cazul în care informaţiile / documentele încărcate nu sunt corespunzătoare, respectiv 
sunt declarate INVALIDATE (în această situație, studentul va primi un mesaj din partea Biroului 
de Cazare al Facultății în legătură cu informațiile / documentele pe care este necesar să le modifice 
/ adauge, pentru ca dosarul să poată fi validat). 

 

  
  

După ce dosarul este validat de către membrii Biroului de Cazare al Facultății, studentul 
primeşte confirmarea pe adresa de e-mail instituțională (@e-UVT), iar statusul documentelor se 
schimbă și pe platforma de înscriere online. 

 
 

 

http://www.it.uvt.ro/
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 În legătură cu cazarea efectivă în căminul în care au fost repartizați, urmează să fie transmise mai multe 
informații prin e-mail, pe adresele instituționale @e-UVT.ro, după finalizarea procesului de repartizare a 
locurilor. 

 
 

http://www.it.uvt.ro/
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