
 

CERERE DE CAZARE 
ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021 

 

I. DATE PERSONALE 
 

Numele complet 

 

Data naşterii      Locul naşterii 

 

Prenumele tatălui         Prenumele mamei 

 

Adresa 

completă 

 

 

B.I./C.I. seria    nr.               CNP 

 

II. DATE CU PRIVIRE LA STUDII 
 

Sunt student/ă la Facultatea de Drept                                       anul de studii  

                              (2020/2021)  

III. DATE DESPRE CAZARE 
1. În anul universitar anterior, am domiciliat: la rude/cunoştinţe         am închiriat garsonieră/apartament        

          nu am beneficiat de cazare din partea Universității          nu am avut domiciliul în Bucureşti        

În căminele Universităţii din Bucureşti: 

             Căminul                      camera 

 

2. Pentru anul universitar 2020-2021, solicit  

acordarea unui loc de cazare în      Căminul             camera 

 

Rog Comisia ca, la evaluarea cererii, să aibă în vedere următoarele:     continuitate          copil de cadru didactiv activ 

medie/restanţe               situaţie socială gravă        orfan de ambii părinţi         provin de la o casă de copii 

        (Se completează de către Secretariat) 

Solicit cazare în primul semestru al anului universitar 2020-2021 pentru motivul (bifați opțiunea corespunzătoare):  

        A. Particip la activități didactice desfășurate față în față (ex. Colegiul juridic franco-român de studii europene);  

B. În spațiul în care locuiesc nu am la dispoziție o cameră personală și/sau acces la un dispozitiv electronic aferent 

participării la activitățile didactice online și/sau la o conexiune de internet stabilă și/sau alte asemenea (se va atașa act 

doveditor).  

Declar că am luat cunoştinţă despre Metodologia privind procesul de cazare a studenţilor Universităţii Bucureşti şi 

că sunt de acord cu prevederile acesteia. Anexez la prezenta actele doveditoare (în copie) pentru situaţia socială. 

 

Data:                 Semnătura:  

 

Subsemnatul ________________________________________, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea 

de către Universitatea din București, a următoarelor date cu caracter personal: adresa, locul nașterii, CNP, data 

nașterii, CI serie și număr, Telefon, E-mail, în scopul efectuării tuturor operațiunilor legate de cazarea în căminele 

Universității din București. 

 

Semnătura: ______________________ 

 

 

Localitatea____________________, strada________________________, nr._________, 

bloc____, scara______, etaj_______, ap.__________, județ__________________ 

 

Telefon :                                                            adresa e-mail: 
           

DECIZIA COMISIEI DE CAZARE:  
Se acordă un loc de cazare în căminul ___________________________, camera: ______ 
 

Semnătura și ștampila Comisiei de cazare _________________________________ 

 

 


