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CAZARE ÎN CĂMINELE U.V.T.   

Semestrul I, anul universitar 2020-2021 

 

Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului Educației și Cercetării și al 

Ministrului Sănătății nr. 5487/1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare 

a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevederile Ordinului Ministrului 

Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 

de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului 

Ministrului Sănătății nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 

unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, 

capacitatea de cazare a UVT va scădea, în perioada în care normele de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 vor fi în vigoare, la aproape 30% din 

capacitatea totală de 3005 locuri.  

În contextul măsurilor de prevenire a riscurilor epidemiologice, Facultatea de Drept din 

cadrul Universității de Vest din Timișoara a decis, prin hotărârea consiliului facultății, să propună 

Senatului Universității de Vest din Timișoara desfășurarea activităților didactice de la programele 

de studii de licență și masterat, în semestrul I al anului universitar 2020/2021, în format online. 

Studenții Facultății de Drept care, din motive bine întemeiate, doresc să beneficieze de 

un loc de cazare în căminele UVT în semestrul I al anului universitar următor, trebuie să 

completeze FORMULARUL disponibil și la linkul indicat între paranteze  

( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDHA5Y78nN6RuLoMe1mNd1t11OupOvVCmkLly7dfdbHNdVLg/viewform?pli=1 ), până în 

data de 17 septembrie 2020, ora 23:59, atașând documentele justificative pentru motivul pentru 

care doresc să beneficieze de un loc de cazare în căminele UVT acest semestru (adeverință de la 

locul de muncă, justificarea situației sociale etc.).  

Aceștia vor fi cazați în limita locurilor rămase libere după repartizarea locurilor de cazare 

pentru toți studenții care desfășoară activitate didactică în regim hibrid în semestrul I al acestui 

an universitar care au solicitat acest lucru, având prioritate studenții proveniți din centre de 

plasament sau care solicită repartizarea unui loc de cazare din motive sociale specifice (spre 

exemplu, lipsa conexiunii la internet la domiciliu etc.).  

De asemenea, în acest proces de repartizare a locurilor de cazare rămase disponibile vor 

avea prioritate studenții cărora le-a fost deja repartizat un loc de cazare în etapa I de cazare, iar 

studenții care au depus cereri de cazare pentru etapele II și III vor fi departajați pe baza mediei 

de admitere.   

Prodecan, 

Lect. univ. dr. Alexandru Popa 
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