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REGLEMENTĂIU 
priv ind prCC;IZtJ r(';l iu căllliucie eu emn e re de 2 loc uri penh'u ;Inu l universi l:1 r 202 1-2022 

• cămin clc 8C. 9C şi II C 

1. Ca lendarull) recaz:irilor 

14.06-04.07.2021 • depunerea cererilor de dure sluden\i online la: It 1I1):II,luden I.u pl. ro 

· afişarea online pe: ",,,w,upl.nl, secliunea Studenli a linclor prclimbtare " 09,07.2021 
studcn\ii care au obl inut drept de pn:ca7.nrc 

10,07- 12.01,2021 · depunerea contestaliilor la Direclia Socială, em,.il : mirela.mllrtillo" @ lIllt ,ro 

13.07- 15.01.202 1 · solulionarea contestaliilor 

· a fişarea online pe WWW,U[!I.(!!, sec\iunea Sludenii • fiI/efor jilta/c CII studcn\ii 

16.07.202 1 
care au oh,inut drept dc precazarc 

· aprooorea listelor de cllire prorectorul dc resort 

- confirmarea locului de cazare se va face online la: h 1\ 1I: /l5t ude ll t ... [ll. ro. 
19.07-30.07.202 1 După acrllst~ pe rioad ii adl1liniS lr~ torii dminclor Îş i re<tet'\'~ drclliui de ~ 

re arti~.II ~ I ud c nlii n eeonfirm~1i e locurile rămase dis onibile. 

2, Deparlajarea ş i desfăşurarea preeaziirilor 
Conform Regiliamemuiili privind organizarea # functionarea Complexului de Cazare al UPT, criteriul unic de 
departajare la atribuirea locurilor În climinele 8e, 9C şi lle estc /II, unde 11/ repTe<tintll pentru studenJi i anilor It, III, 
IV şi V Arhitectură. unde 10=(2· 1\111 + M s)/3, Ma~media IIllimlllui Un absolvil şi Ms=media de pe .'!emcslrull din 
anul in curs iar pentru studenJii din IInul J. m~i\b unde l\Is~med;a de pe semestrul I din anul fII curs, considerindlt-5e 
oota 4 la examenele nepromovllte. Ind ifer~n' de a n .. 1 d~ s' .. diu , sol icilanl ilor li St prt lindc si aibi "m~ ccl llUti" 
ega l ~ cu 1,50, 

Cifminele 8C, 9C fi Ile su,,' c/i",i"e ",ixle, CII paliere disli"cle def e/e f i Mie,i. 
Repartizarea camerelor se face prin sistemul electronic pus la dispozi] ia studcnli lor de platformu . În funCl ic de 
criteriile de departajarc şi linând seama de oPliunile studenlilor l cxprimate in procesul de selectare a locurilor. 
Preluarea camerelor, spre folosiniJ, se poate face Începand cu ultimele 7 zile ale vacanlei de vam şi pâna in prima zi 
(inclusiv) a anului universitar 2021-2022. La preluarea camerei este necesar semnarea Comraclului de Inchiriere. 
3. Alte m enliu"i 
Fiecare student arc dreptul de a dcpune doar 11 ~i n gur~ cercrc de preealare. Un student poate opta În cererea sa 
pentru mai multe elimine , Studenţii care la sfârşitul anului universitar 2021-2022 sunt exmatricula\i îş i pierd dreptul 
de caure În căminele UPT În anul universitar 2021-2022. 

S wdellrii care /III se preV II/il fa ciimill pâllil ÎIl a doua l i a allului ,mirusi'ar 202 1. 2022, ora 8.00, Îşi 
piertl dreplul de cazare. 

I In cadrUl , 
, 

, 

DIRECŢIA S 
"'hria P 

camera ,,"nlrU ca~ I opIal mai ar~ un ~ disponibil. pm:um li num~ l. Ii ~numele 
caz= In carne", respec1i~a.~I\ICl1I~a dalelor pcn<:IIIalc In lICHI scos se fkC pentru 

i pentru • .,iaun >ludcnl;1or rormulllmlllTlCi I:IpIhmi In deplinl clII\OlIin\l de cauza. 
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