
Anunt privind cazarea studenților și a candidatilor admisi la FSEAA în 
caminele studentesti 2022 - 2023 
 

Calendarul cazărilor  pentru anul universitar 2022 – 2023 este postat pe site-ul facultății , vă 

rugăm să îl citiți 

Prima fază a cazărilor începe după încheierea sesiunii de restanțe a studenților și anume după 12 

septembrie 2022. După această dată se constituie comisiile de cazare pe facultăți care vor pregăti 

listele din faza I a cazărilor. 

Candidații admiși care au bifat în aplicația de admitere ca doresc cazare vor fi cazați în căminele 

studențești în ordinea descrescătoare a mediilor de la admitere și în limita locurilor disponibile 

ale facultății. 

Candidații admisi la FSEAA, sau studenții care din diferite motive nu au bifat în aplicația de 

admitere că doresc cazare, sau cei care se încadrează la ordinea de priorități b/c/d/f/h pot depune 

cereri la Secretariat până în data de 19 septembrie 2022. Cererile se pot trimite și pe adresa de e-

mail cazari.fseaa@unitbv.ro dacă cererea nu conține documente doveditoare pentru ordinele de 

priorități b/c/d/f/h . Modelul de cerere în găsiți pe aici. 

Foarte important : URMĂRIȚI MEREU SITE-UL FACULTĂȚII LA STUDENȚI - CAZĂRI 

Citam din Art. 6 Regulament  cămine: In caminele Universitatii Transilvania din Brasov pot fi cazate 

urmatoarele categorii de studenti de la programele de licenta, masterat și doctorat, in urmatoarea ordine 

de priorități:  

a) studentii straini, bursieri TAS, bursieri ai statului roman și cei incluși in mobilitatile internationale și 

interuniversitare;  

b) studentii orfani de ambii parinti, cei proveniti din case de copii sau din plasament familial;  

c) studentii ale caror familii realizeaza venituri pe membru de familie situate sub venitul minim garantat 

conform legii;  

d) studentii care se afla in evidentele dispensarului studentesc și atesta, cu certificate medicale vizate de 

medici specialiști, ca sufera de una dintre afectiunile prevazute de HG 558/1998, Anexa 2, art. 8, lit. c),și 

anume: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grava, cardiopatii congenitale, hepatita 

cronica, insuficienta renala cronica, epilepsie, glaucom, boli imunologice, infestare cu virusul HIV sau 

sunt bolnavi de SIDA (netransmisibili), spondiloza, paralizii și alte handicapuri locomotorii;  

e) studentii romani integraliști de la programele de licenta, masterat și doctorat finantati de la buget, 

precum și studentii straini fara bursa și fara taxa, in functie de situatia școlara (au prioritate la cazare toti 

cei care au locuit in camin in anul anterior și se regasesc pe listele de precazari);  

f) studentii familiști, in limita locuri lor disponibile;  

g) studentii romani sau straini cu taxa;  

h) studentii care s-au remarcat prin activitati organizatorice și de voluntariat (membri in asociatiile 

studentești, reprezentanti ai studentilor).  

i) studenti romani sau straini cu mai mult de doua examene restante (sesiunea de restante I din toamna);  
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j) alti studenti romani sau straini cu mai mult de doua examene restante (maximum 3 dupa sesiunea de 

restante I din toamna) In limita locurilor disponibile. 


