CERERE DE CAZARE
Nr. _______Din data _________________
Domnule (Doamnă) Preşedinte al/a Comisiei de cazare,
Subsemnatul/subsemnata...................................................................................student/ă
al/a
Facultăţii ..................................................................................... anul................., vă rog să imi
aprobati cazarea pentru anul universitar 2017 - 2018 în unul din căminele S.N.S.P.A.
Menţionez că:
� sunt caz social;
� sunt student/ă străin/ă,
� bursier/ă al/a statului român;
� sunt orfan de ambii părinţi;
� sunt student pe un loc bugetat.
� sunt student la taxă.
Anexez următoarele documente doveditoare a calităţii mele: (se vor menţiona toate
documentele depuse la dosar) :
Doresc să fiu cazat în căminul –

Băneasa
Energetic

� B1
� B2
�

Declar pe proprie răspundere că cele declarate sunt adevărate şi că am luat la
cunoştinţă că fapta persoanei care nu declară adevărul în infaţişarea dosarului social comisiei
de cazare savârşeşte infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals
în declaraţii prevăzute de art. 290, 291 şi 292 din Codul Penal şi se pedepsesc cu închisoarea
de la 3 luni la 2 ani .
Data

Semnătura

• Se vor completa doar menţiunile care vi se potrivesc;
• Se vor prezenta actele doveditoare;
• Studenţilor restanţieri la plata taxei de cămin nu li se vor primi cererile.
• Se va scrie anul în care veţi fi începând din toamnă.
• Se va scrie obligatoriu un numar de telefon şi un e-mail utilizate constant.
Domnului (Doamnei) Preşedinte al/a Comisiei de cazare

CERERE DE CAZARE
Nr. _______Din data _________________
Domnule (Doamnă) Preşedinte al/a Comisiei de cazare,
Subsemnatul/subsemnata...................................................................................student/ă
al/a
Facultăţii ..................................................................................... anul................., vă rog să imi
aprobati cazarea pentru perioada verii în unul din căminele S.N.S.P.A.
Menţionez că:
� sunt caz social;
� sunt student/ă străin/ă,
� bursier/ă al/a statului român;
� sunt orfan de ambii părinţi;
� sunt student pe un loc bugetat.
� sunt student la taxă.
Anexez următoarele documente doveditoare a calităţii mele: (se vor menţiona toate
documentele depuse la dosar) :
Doresc să fiu cazat în căminul –

Băneasa
Energetic

� B1
� B2
�

Declar pe proprie răspundere că cele declarate sunt adevărate şi că am luat la
cunoştinţă că fapta persoanei care nu declară adevărul în infaţişarea dosarului social comisiei
de cazare savârşeşte infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals
în declaraţii prevăzute de art. 290, 291 şi 292 din Codul Penal şi se pedepsesc cu închisoarea
de la 3 luni la 2 ani .
Data

Semnătura

• Se vor completa doar menţiunile care vi se potrivesc;
• Se vor prezenta actele doveditoare;
• Studenţilor restanţieri la plata taxei de cămin nu li se vor primi cererile.
• Se va scrie anul în care veţi fi începând din toamnă.
• Se va scrie obligatoriu un numar de telefon şi un e-mail utilizate constant.
Domnului (Doamnei) Preşedinte al/a Comisiei de cazare

