
 

 

  
 
  

 
 
 

 Informații utile pentru studenții care au solicitat cazare   
 

 

Cazarea în cămin începe în vinerea premergătoare desfășurării activităților planificate. Astfel: 

- studenții care încep activitățile în data de 10 mai 2021 se vor putea caza în perioada 07 – 09 mai 2021; 
- studenții care încep activitățile în data de 17 mai 2021 se vor putea caza în perioada 14 – 16 mai 2021;  
- studenții care încep activitățile în data de 24 mai 2021 se vor putea caza în perioada 21 – 23 mai 2021.  

 
Cazarea se realizează în căminele 20C și 21C, în regim de 3 studenți în cameră, grupați pe facultăți. În cazul în care există 

preferințe de grupare, primul student sosit la cazare va comunica numele colegilor cu care dorește să se cazeze (aceștia trebuie să fie 
din aceeași facultate). Listele cu repartizarea pe cămine /camere, respectiv intervalul orar de cazare vor fi afișate pe site-ul UPT, la 
secțiunea Studenți – Cazări (http://upt.ro/Informatii_cazari_303_ro.html ), joi, 06 mai 2021.   

Documente necesare pentru cazare: 

- Carte de identitate/ Pașaport; 
- 2 poze tip buletin. 

Tariful de cazare este 125 lei/lună, urmând să se plătească doar pentru perioada cazării. Taxa de cămin se achită 
preponderent cu cardul! 

 
Studenții care au cel puțin un părinte cadru didactic/didactic auxiliar, respectiv studenții orfani de ambii părinți 

beneficiază de gratuitate la cazarea în cămin. Aceștia vor prezenta la cazare următoarele documente: 

- Adeverință de la locul de muncă a părintelui, vizată de Inspectoratul școlar (după caz) - pentru studenții care au un 
părinte cadru didactic/didactic auxiliar; 

- Copii după certificatele de deces ale ambilor părinți și după certificatul de naștere al studentului - pentru studenții 
orfani de ambii părinți. 

Căminele UPT sunt dotate cu frigider în fiecare cameră, cu spălătorie și bucătărie pe fiecare etaj. La intrare este asigurată 
paza 24h/24h cu personal calificat. Accesul în cămin se face pe baza cardului de student.  

 
Cantina studențească vă oferă zilnic între orele 12:00-20:00 meniuri diversificate, la prețul de 8,00 lei/ cartelă de masă 

(felul 1 și 2), exclusiv pentru studenții UPT. Cartelele de masă se pot achiziționa din incinta cantinei. 
 
 
 
Vă așteptăm cu drag! 
 


