
REGLEMENTĂ RI 
pril'ind preta:t ... re. În d ",in ni ti r slIulru\ i ramiliş l i, I~n Iru ~ "" I II nin:rs ila r 202 1.20 22 

- clI rniuul 14C 
1. Calendarul r«a& rilor 

- depunerea cererilor de către studenti la ndminiSlnL\in Cllminului pe adrcs., dc email: 
14.06-04.07.2021 u lIlinuI14c@Yllhoo.c(un 

- centralizarea cererilor dc catre administnHor şi Comitetul dc Cămin 

- afişnrea onlinc pc: www.upt,(î\,S(.'{:liuncu sludcnli u 1i5leJor prelim;,wre ,,, 
09.07.2021 sl lldenii i CIIrc au objinut drept dc preC37.1lrC 

18.07·12.07.2021 - depunerea contestoliilor la Direclia Socială, emai l : ",ircl:l.milrtino\'@UIJI .ru 

- solutionarea cODteslarii!or 13.07-15.07.2021 

- afişarea la cllmin şi online pe www.ulll.rO, sec\iune" studenti , fiilid /l r fili ale cu 

16.07.2021 
studentii care au oblinul drept dc precazare 

- aprobarea listelor dc către prorectorul de resort 

- confirmarea locului de cazare se va face te!cphonic la numarul 02561404347 
19.07·30.07.202 1 Oupi lIeuSli ptriOlld5 adminiSl ratorii d mine!or Îşi n!'u .... ·ji d n:p t ul de Il n!'lmrtiza 

studentii ne~nnfirma i c locurile r~mase dis ponibile. 
- . -• . 2. Ocpar1~Jnrea ŞI d csfilş ur~rc,l prec~drllor 

Pot beneficia de eamn: în căminul de fwnilişti al UPT familiile în care ce! pu\in un membru este student UI'T, având 
media minim m - 5,00. 
I~ c lmrlizarea lucurilor se face 11stfe! : 

a. Se asigurli familiilor can: în anul cun:nl au beneficiat de cazare in cAminul l4C şi care in anul universitar 
următor vor satisface cerinlelc Regulamenlului prMnd organizarea şifu/ICfionarea Complexului de Cazare (II 
UPT. posibilitatea CII. pe baza de cerere, să·şi pastrezc camera. Familiile de studenţi depun cerere tip la 
administratorul căminului 14C. 

b. Se atribuie camere, dintre cele rămase libere, pe bază de cerere, familiilor care in anul curent nu au beneficim 
de cazare în caminul 14C şi care in anul universitar următor vor satisface cerinla menlionotă mai sus. 

Aelele necesare care se depun la admin istralia caminului 14C, Ia ema il ; ca minuIl4c@yahoo.com 
a. Cerere; b. Certificat de căsărorie scanal. originalul se pre:inld la cazare 

Repartizarea camerelor se face prin siSlemul electronic pus la dispozilia studenlilor de platforma , În functie de 
criteriile de departajare şi lin.ând seama de 0Pliunile SlI.ldenlilorl exprimate in procesul de selectare a locurilor. 
Preluan:a camerelor. spre folosinlă, se poate face incepand cu ultimde 7 zile ale vacanlei de vara şi pâno in prima zi 
(inclusiv) a anului universitar 2021·2022. La preluarea camerei este neccsarll semnarea Contrac/IIlui de Inchiriere. 
3. AhI' menliuni 
Fiecare student an: dreptul de a depune doar o singuri cerere de precaure. Un student poale opta in cererea sa 
pentru. mai multe cămine. Studentii care la srarşitul anului universitar 2021·2022 sunt cxmatriculali îşi pierd dreptul 
de cazare în căminele UPT in anul universitar 2021-2022. 

Stlldellrii care 1111 se pre1.intiJ la ciJmill pfil/ă În a 110 110 zi a ollllilli ullil,trsitar 2021·2022, ora 8. 00, Îşi 
pierd drepIIII de " 

Conf.u niv.dr.ing. 
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