Nr.__________/___________
Se aprobă,
Avizat,
Administrator cămin
____________

D.G.A./D.C.C.____________
Conf. Hot. B.E.C.A. nr.25 A/07.06.2022

Cămin____camera______
Tarif cazare____________

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul(a)_______________________________________________cu domiciliul în judeţul
______________, localitatea___________________, identificat(ă) prin CNP______________________,
cu C.I./paşaport, seria ________, nr. ___________, nr. de telefon _________________, adresa de e-mail
_____________________________vă rog să-mi aprobaţi pentru perioada___/___/_____-___/___/_____,
cazare în căminul:__________. Menționez că sunt:
1. student UAIC, la Facultatea____________________________, studii □licenţă/□master, în anul____ și solicit
cazare pentru______________________________________________________________________________;
2. □salariat/□doctorand/□student familist UAIC
□ cazat în timpul anului universitar în căminul______ camera________;
□ nu am fost cazat în cămin și solicit cazare pentru_______________________________________________;
3. absolvent UAIC, candidat la admiterea la □master/□doctorat, la Facultatea___________________________
din cadrul UAIC și solicit cazare pentru ________________________________________________________;
4. candidat la admitere (absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau student de la alte universități)
□licență/□master/□doctorat, la Facultatea _________________________________________, din cadrul UAIC;
5. □student/□salariat de la Universitatea_____________________________________________și solicit cazare
pentru____________________________________________________________________________________;
6. profesor ce se prezintă la examenul de grad, definitivat, specializare, la Facultatea_______________________,
din cadrul UAIC şi solicit cazare în regim □ single, □ 2 persoane, □ 3 persoane;
Persoane care însoţesc solicitantul locului de cazare (nume, prenume, calitatea)_____________________
____________________________________________________________________________________________;
Menționez că am luat la cunoștință prevederile Regulamentului de cazare în cămine și de prevederile Regulamentului UE 2016/679 al
Parlamentului european și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și sunt de acord cu prelucrarea datelor, așa cum este ea definită la art. 4, punctele 1 și 2.
Pentru perioada de desfășurare a lucrărilor de igienizare, reparații, revizii la centralele termice, operațiunilor de dezinsecție și
deratizare, îmi asum rămânerea în cămin.

Data:_________/________ /_________

Semnătura :_______________

- cu excepția studenților familiști, doctoranzilor și salariaților care au fost cazați în cămin în timpul anului universitar, persoanele care
solicită cazare prezintă acte doveditoare privind statutul menționat în cerere (ex.: studenți - carnetul de student vizat pentru anul universitar
în curs, candidaţii la admitere – dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere); la prezenta cerere se ataşează copie după
CI/paşaport şi dacă este cazul copie după CI soţ/soţie/ însoțitor, certificat de căsătorie, certificat de încadrare în grad de handicap;
- solicitantul se încadrează într-o singură categorie din cele enumerate, pentru cazuri speciale se vor întocmi cereri adresate către B.E.C.A.

