FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE
Str.Gh. Baritiu nr 26-28 Cluj Napoca RO-400027.ROMANIA
Telefon +40-(0)264-401218 Fax: +40-(0)264-594835
www.ac.utcluj.ro

Catre Decanatul Facultatii de Automatica si Calculatoare,
Cerere pentru acordarea cazare pe caz social anul universitar 2019/2020
A.Datele personale a solicitantului
1 - Numele si prenumele: __________________________________________________
2 – CNP: ______________________Tata ________________Mama____________________
3 – Student in anul _______, specializarea: _______________________, grupa: ______
4. Situatia familiala: casatorit DA/NU

necasatorit DA/NU

5 - Informatii referitoare la sotia/sotul studentului (numai pentru studentii casatoriti)
5.1 - Numele si prenumele sotiei: ____________________________________________
5.2 - Certificatul de nastere al sotiei: __________________________________________
5.3- Certificatul de casatorie:________________________________________________
6 – Informatii referitoare la frati si/sau surori aflati in intretinerea parintilor
Nr.
crt

Numele si prenumele

Certificat de nastere

Virsta

Situatia scolara
(prescolar, elev, student)

7 – Informati referitoare la cazurile speciale (de ex. parinti decedati, plasament, casa de copii,....)

B: Informatii referitoare la prioritatea cazarii din regulament ( bifati cazul la care va incadrati dv ) (1-10)

1. studenti straini bursieri ai statului roman

6. studentii la buget

2. - orfani de ambii parinti/ proveniti din case de
copii/centre de plasament

7. studentii orfani de 1 parinte cu Venit mic (
sub ....... lei net)

3. copii personalului din invatamantul superior

8. studentii cu probleme medicale conform HG
588/1998,ANEXA II, art 8, lit C, cu minim 40 de
credite ECTS

4. rezultate deosebite din cercetare, sportive etc

9. studentii cu venit mic ( sub ....... lei net)

5. studentii casatoriti

10. studentii la taxa

C: Situatia scolara:
-

Integralist DA/NU
Promovat cu ……restante ……credite restante
Media ponderata an anterior
Media aritmetica an anterior

Data_______2019

Semnatura_____________________________

D. Situatia financiara
Veniturile nete (VN) realizate de membrii familiei, (in RON), in conformitate cu documentele justificative
anexate:
Nr.
crt.

Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială

A.

Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6)

1.

Venituri nete totale

2.

Pensii

3.

Alocaţia de stat pentru copii

4.

Alte ajutoare primite de la stat

5.

Venituri din spaţii proprii închiriate

1

Documentul
anexat

justificativ Valori medii1
(lei/ lună)

Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi
împărţirea acestei sume la trei (3).

6.

Venituri din agricultură

7.
B.

Numărul persoane - total, din care aflate
în întreţinere:

1.

Numărul elevilor

2.

Numărul studenţilor

3.

Numărul copiilor preşcolari

4.

Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală

C.

Venitul net mediu/ membru de familie ( C = A/ B

E. Situatia medicala:

Certificat medical vizat de Cabinetul Studentesc Cluj-Napoca (serie, numar) ___________
F. Situatii speciale:____________________________________________________________
CONSIMȚĂMÂNT
Declar pe propria răspundere că sunt de acord și îmi dau consimțământul privind faptul că Universitatea Tehnică
din Cluj Napoca va prelucra și proteja datele mele cu caracter personal conform Regulamentului 679/2016 în
scopul derulării procesului de cazare în căminele aparținând Universității Tehnice din Cluj Napoca.

Data__________2019

Semnatura_____________________________

