
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT                                CERERE CAZARE 
 

Domnule Decan, 

 
Subsemnatul, _________________________________________________________________________,                                                                               

student în anul ______, anul universitar 2019/2020,  specializarea ___________________________, învăţământ cu 

taxă / fără taxă, vă rog să-mi aprobaţi cazarea pentru anul universitar 2020/2021 în căminul universităţii:     

_________ sau _________sau ________ (se trec căminele în ordinea preferinţelor de cazare).  
 

CNP................................................, Telefon: ............................................ e-mail: ........................................................... 

 

Criterii îndeplinite Punctaj 

Criteriul 1 - Situaţia la învăţătură 

• Media de admitere / Media anuală ponderată a anului ............, anul universitar 2019/2020 (calculată din 

disciplinele promovate după sesiunea de restanţe a semestrului II de studiu) este: ....................... 

• Numărul total de credite restante din anul curent aferente disciplinelor nepromovate la finele sesiunii de 

restanţe a semestrului II de studiu este:  ............................ 

 

Criteriul 2 - Situaţia socială 

• Sunt orfan de un părinte: .................... Sunt orfan de ambii părinţi: ...................... 

• Provin din plasament familial: .............................. 

• Sufăr de următoarele afecţiuni (handicap sau boli incluse în nomenclator): 

......................................................................................................... 

 

Criteriul 3 - Activitate de voluntariat 

• Numărul de ore pentru activităţile extracurriculare  în folosul facultăţii (organizarea de manifestări ştiinţifice, 

promovarea imaginii facultăţii, promovarea admiterii) din ultimele 12 luni de la data depunerii cererii 

(numărul maxim de ore acceptat este de 100) ....................... 

 

Criteriul 4 - Abateri de la Regulamentul de Ordine Interioară privind cazarea în campusul 
                    universitar 
• În anul universitar precedent: nu am avut abateri / am avut următoarele abateri: ................................                                     

 

Criteriul 5 - Studenţi cu părinţi cadre didactice 

• Am un părinte personal didactic / didactic auxiliar ............... la instituţia .............................................. 

• Am un părinte personal nedidactic în învăţământ …......….…. la instituţia …………………………..……........... 

 

Criteriul 6 - Distanţa până la domiciliul stabil al studentului 

• Menţionez că am domiciliul stabil în judeţul ....................................................................., localitatea 

..................................................................................., aflată la o distanţă de ...................... km faţă de Suceava. 

 

 

           Total puncte: 
 

 

Notă 
La criteriile 2, 3 şi 5 se anexează documente justificative. Pentru criteriul 6 se anexează copie după Cartea de identitate. 

La criteriul 3, participarea la activităţile de voluntariat se certifică în scris de către cadrul didactic titular/îndrumător. 

              Data,                  Semnătura,  
 
 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie prelucrate de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, ca 
operator de date cu caracter personal, în scop educație-cultură, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 
             Semnătura 
            .................... 


