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Ghid pentru studenții din anul I de studiu cu
privire la înscrierea în procesul de repartizare a
locurilor de cazare în căminele UVT, prin
intermediul platformei online cazare.uvt.ro
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Accesul studenților pe platforma online de cazare
Modulul „Înscriere online la cazare” este dedicat utilizatorilor care au calitatea de studenți ai Universității
de Vest din Timișoara și care sunt înmatriculați în anul de studiu pentru care depun solicitare pentru a beneficia
de un loc de cazare.
În etapa a II-a a procesului de cazare (dedicată studenților care vor fi în anul I de studiu în anul universitar
care va începe la finalul lunii septembrie) își vor putea depune cerere pentru a intra în procesul de repartizare a
locurilor de cazare candidaţii declaraţi admişi și înmatriculați, care au confirmat locul de student obţinut în urma
concursului de admitere desfăşurat în sesiunea din luna iulie pentru anul universitar pentru care este organizată şi
sesiunea de cazare.
Calendarul procesului de repartizare a locurilor de cazare – Etapa II (dedicată studenților din anul I al
ciclurilor de studii universitare de licență și de masterat, admiși la studiile universitare în luna iulie 2020):
• Depunerea cererilor pe platformă – 18 august - 6 septembrie (cu excepția studenților români de
pretutindeni);
• Depunerea cererilor pe platformă – 18 august - 1 septembrie (pentru studenții români de
pretutindeni);
• Evaluarea dosarelor de către Biroul de Cazare al Facultății – 7-9 septembrie;
• Afișarea rezultatelor – 9 septembrie, până la ora 16:00;
• Confirmare loc pe platforma – 9-10 septembrie;
• Depunerea contestațiilor pe e-mail – 10 septembrie;
• Soluționarea contestațiilor – 10-11 septembrie;
• Afișarea rezultatelor finale – 11 septembrie.
Cazările efective în căminele UVT pentru studenții care au obținut un loc de cazare în Etapa II vor avea
loc în perioada 18-19 septembrie 2020.
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Paşii de înscriere pe platforma online de cazare
Platforma de cazare poate fi accesată prin intermediul acestui link: cazare.uvt.ro, iar autentificarea se va
realiza cu ajutorul datelor de conectare ale contului instituțional @e-UVT.
După autentificare, va fi afișată o pagină cu informaţii despre student, informaţii ce sunt preluate din
platforma de gestiune a studenților (UMS): nume, număr matricol, CNP, sex, prenume părinţi, domiciliu.

Pe aceeași pagină apar şi informaţiile cu privire la contextul didactic al studentului: an universitar, an
de studiu, formă de învăţământ, facultate, formă de finanţare.

În cazul în care aceste informaţii nu sunt corecte, înainte de a se înscrie, studentul trebuie să sesizeze acest
fapt reprezentanților universității, pentru a se efectua actualizarea datelor.
În partea dreaptă a paginii este un meniu pe care studentul îl poate accesa atunci când doreşte să realizeze
înscrierea pentru procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT.
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Înainte de a se înscrie, studentul trebuie să îşi completeze / actualizeze datele personale: numărul de
telefon, numărul şi seria actului de identitate.

Pentru a continua procesul de înscriere pentru repatizarea locurilor de cazare în căminele UVT, trebuie
completate toate câmpurile și, de asemenea, trebuie bifată declaraţia de asumare a responsabilităţii pentru
informațiile completate.
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După completarea datelor personale, urmează secţiunea în care studentul are posibilitatea să aleagă
sesiunea de cazare la care doreşte să se înscrie, în cazul în care sunt definite / deschise mai multe sesiuni de
cazare.
Studenții cetățeni români/din statele UE/SEE care au fost admiși pe locuri dedicate acestor tipuri de
candidați trebuie să aleagă sesiunea de cazare aferentă facultății în cadrul căreia sunt înmatriculați, aceasta fiind
denumită „Numele facultății - Anul I – Etapa II 2020”.

Studenții care se încadrează în categoria cetățenilor români de pretutindeni1 (care au fost admiși pe un
loc dedicat acestei categorii de candidați – în general, studenții proveniți din Republica Moldova, Serbia și
studenții români cu domiciliul stabil în străinătate) trebuie să selecteze sesiunea de tip „Români de pretutindeni
– Numele facultății – Anul I – Etapa II” aferentă facultății pentru care doresc să depună cererea de cazare.

Înscrierea pentru procesul de repartizare a unui loc de cazare se poate face în baza a două criterii,
1

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare: persoanele care își asumă în mod liber
identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care
locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu
cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte
de identitate românească).
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fiecare având propria formulă de calcul al punctajului de cazare:
1. în baza exclusiv a rezultatele școlare;
Punctaj cazare = 0,75 * Media de admitere
2. în baza unor criterii sociale – încadrarea într-un „caz social” (studenți orfani, proveniţi din centrele de
plasament/sistemul de protecție socială, studenți care provin din familii ale căror venituri medii lunare
nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul minim net pe economie la nivel național,
persoane cu handicap etc.).
Aplicând în baza criteriilor sociale, punctajul de cazare va fi format din:
• maximum 6 puncte acordate în funcție de veniturile realizate;
• maximum 1 punct acordat pentru persoanele cu handicap;
• maximum 1 punct acordat pentru situația familială;
• maximum 2 puncte pentru activitatea academică (0,2 * Media de admitere).
Studenții care aplică pentru un loc de cazare pe criterii sociale pot beneficia de locuri de cazare doar în
cămine cu 4-5 locuri în cameră, cu următoarele excepții:
a) Situații medicale specifice;
b) Familiști, frați/surori.
Platforma oferă posibilitatea selectării opțiunii de aplicare pentru a beneficia de un loc de cazare repartizat
pe criterii sociale, studenții care selectează această opțiune fiind nevoiți să încarce ulterior o serie de documente
justificative pentru situația socială în care se încadrează.

După ce studentul alege criteriul pe baza căruia se va calcula punctajul de cazare (dacă se încadrează sau
nu într-un caz social), trebuie să bifeze o nouă serie de declaraţii de responsabilitate privind informaţiile
adăugate.
Studenții români de pretutindeni nu au posibilitatea de a aplica pentru cazare în baza unor criterii
sociale, ei urmând a beneficia de loc de cazare în baza reglementărilor în vigoare.
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Regulamentul de cazare în căminele UVT, respectiv contractul de închiriere sunt disponibile prin
accesarea următoarelor linkuri:
• Regulament de cazare în căminele UVT: http://studenti.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/1.1.Regulament-cazare-camine-UVT-Iulie-2020.pdf
• Contract de închiriere: https://studenti.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/1.2.-Contract%C3%AEnchiriere-camer%C4%83-c%C4%83min.pdf
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/2014/07/1.1.Regulament-cazare-camine-UVT-Iulie-2020.pdf).

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.
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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.
Pentru studenții români de pretutindeni va exista o singură variantă de cămin care va putea fi selectată
– „căminul destinat candidaților români de pretutindeni”. Ulterior, în perioada de afișare a rezultatelor, fiecare
student român de pretutindeni va fi informat prin e-mail cu privire la căminul în care a fost repartizat.
Conform reglementărilor în vigoare, toți studenții români de pretutindeni vor beneficia de un loc de
cazare în căminele UVT (cu condiția de a parcurge procesul de înscriere pe platforma de cazare).

Următorul pas reprezintă stabilirea priorităţilor pentru căminele selectate la pasul anterior. Astfel, în
funcţie de numărul acestora, se pot stabili priorităţile opţiunilor de cazare.
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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.
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După apăsarea butonului „Finalizează înscrierea”, dosarul studentului este trimis către Biroul de Cazare
al Facultății (BCF), pentru validare, iar studentul poate vizualiza opţiunile de cazare la care s-a înscris, îşi poate
modifica documentele personale şi opţiunile înscrise, respectiv poate descărca fişa de înscriere la procesul de
repartizare a locurilor de cazare. De asemenea, această fișă este trimisă şi pe adresa de e-mail instituțională (@eUVT).

Studentul va primi notificări cu privire la procesul de repartizare a locurilor de cazare atât pe adresa de email, cât şi în contul său de pe platforma de cazare online. 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).
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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.

După încheierea perioadei de înscriere, Biroul de Cazare al Facultății (BCF) va efectua generarea
clasamentului și repartizarea locurilor de cazare în căminele UVT în funcție de punctajele de cazare și
opțiunile fiecărui student. Vor fi luate în considerare toate dosarele care au fost declarate VALIDE de către
BCF. Dosarele care nu au fost finalizate până la termenul limită pentru înscrieri, respectiv cele care au fost
INVALIDATE și nu au fost retrimise în timp util, nu vor putea fi luate în considerare.
După generarea clasamentelor, fiecare student va putea vizualiza în dosarul de pe platforma de cazare
dacă va beneficia de un loc de cazare într-unul dintre căminele universității în anul universitar următor și
care este acesta sau, în cazul în care nu a obținut un loc de cazare, va figura ca fiind în așteptare.
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Confirmarea locului obţinut în căminele universităţii se realizează prin apăsarea butonului „Confirmare
loc” de pe platforma de cazare, în perioada stabilită pentru confirmări prin calendarul de repartizare a locurilor de
cazare – etapa a II-a.
După confirmarea locului, studenții nu mai sunt nevoiți să parcurgă niciun alt pas prin intermediul
platformei de cazare, următoarea etapă, respectiv ultima, fiind cazarea efectivă în căminul în care au fost
repartizați, în perioada 18-19 septembrie 2020. În legătură cu acest proces urmează să fie transmise mai multe
informații prin e-mail, pe adresele instituționale @e-UVT.ro, după finalizarea procesului de repartizare a locurilor.
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