
Comisiei de cazare a Facultăţii de Matematică şi Informatică 

 

CERERE 

Subsemnatul(a), _______________________________________________________________,  
                                                                                   Nume, prenume, patronimic 
student(ă) al(a) Facultăţii de Matematică şi Informatică a USM, solicit un loc de trai în 

cămin pentru anul de studii 2019-2020. 

Date personale Solicitări la repartizarea locurilor în cămin 

Statut (student, masterand) 

_________________________________ 

Tipul căminului în care doresc să locuiesc (renovat, 

nerenovat) _______________________________ 

Numărul căminului în care doresc să locuiesc ___ 

Specialitate ______________________ 

Finanţare (buget, contract) __________ 

Media de concurs la admitere_________ 

Domiciliu permanent: (oraşul/raionul, 

localitatea) ________________________ 

_________________________________ 

Colegii cu care doresc să locuiesc: 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

Telefon de contact  _________________  

Adresă e-mail _____________________   

  

 Situaţia personală/familiară (bifaţi criterul cărui corespundeţi ) 

 Student orfan de ambii părinţi  Student cu un părinte (părinţi divorţaţi) 

 Student invalid de gradul ______  Student din familie cu 2 sau mai mulți  

 Student invalid cu handicap 

locomotor de gr. I 

      studenţi USM 

 Student orfan de un părinte (părinte 

decedat) 

 Student din familie cu 2 sau mai mulţi 

studenţi   

 Student din familie cu părinţi 

invalizi de gr. I 

 Student din familie cu 3 şi mai mulţi copii 

 Student din familie cu părinţi 

veterani 

 Alte date referitoare la situaţia familiară  

_________________________________ 

 Student din familie cu părinţi 

pensionari 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

                                                  Activităţi extracurriculare: 

 Premiant la olimpiadele raionale, naţionale, internaţionale, studențești   

 Membru al echipelor sportive şi al ansamblurilor artistice şi culturale din Republică  

 Alte activități __________________________________________________________  

 

Data ____________                                                          Semnătura  ____________ 
NOTĂ: Cererea trebuie să fie însoțită de: 

1. Copia buletinului de identitate a studentului; 

2. Certificatul despre componenţa familiei studentului în original (dacă e cazul), eliberat de primăria localităţii 
unde locuieşte familia studentului (în certificat este necesar să fie indicat anul de naştere a fiecărui membru al 

familiei);  

3. Copiile certificatelor ce confirmă Situaţia personală/familiară, Activitățile extracurriculare.  

4. Dacă studentul are fraţi (surori), care de asemenea sunt studenţi, atunci el trebuie să prezinte o adeverinţă care 

confirmă acest fapt eliberată de instituţia de învăţământ respectivă, în care este indicat anul de studii al 

studentului. 

 


