UNIVERSITATEA MARITIMĂ
DIN CONSTANŢA

COD: UMC_DGA_07_F1

CERERE DE CAZARE
Nr1 ______ din data de ____/____/______
Domnule Rector,
Subsemnatul(a) _____________________________, student(ă) al/a Universităţii Maritime din Constanţa, Facultatea:
 Navigaţie şi Transport Naval, specializarea:
(studii de licență)
 Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial
 Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial în limba
engleză
 Inginerie Economică în Domeniul Transporturilor
(studii de masterat)
 ....................................................................

 Electromecanică Navală, specializarea:
(studii de licență)
 Electromecanică Navală
 Electromecanică Navală în limba engleză
 Electrotehnică
 Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
 Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
(studii de masterat)
 ....................................................................
(studii de doctorat)
 ....................................................................

anul (2018/2019)  I  II,  III,  IV de studiu; forma de învăţământ  cu taxă/ fără taxă, cu domiciliul stabil în
judeţul __________________, localitatea _______________,strada ________________, nr. _______, bloc _________,
scara _________, apartament ______, vă rog să îmi aprobaţi cererea de cazare pentru anul de studiu 2018/2019 în
Căminul Studenţesc (se bifează căminul care reprezintă prima opțiune):  Sediu Lac Mamaia
Număr de telefon: ____________________

Adresă de e-mail:

 A2;

 Far 3.

____________________

Alte menţiuni: (ex.: „solicit încadrarea în Criteriul performanţă/politici naţionale de protecţie socială/social/medical”) 2
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Semnătura ________________

Data ______________

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal furnizate în prezentul formular sunt prelucrate, în cadrul demersului inițiat de solicitant, pentru încheierea
unui Contract individual de închiriere. În cazul în care se va proceda la semnarea Contractului individual de închiriere, datele vor fi utilizate
pentru realizarea drepturilor și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din semnarea contractului. Datele cu caracter personal pot fi utilizate
pentru comunicarea oficială între părțile contractului.
Universitatea Maritimă din Constanța are următoarele date de contact:
Adresă de corespondență – Sediu Central: Str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, CONSTANŢA, ROMÂNIA – cod poștal 900663, Fax: +40-241-617260,
Tel: +40-241-664740, E-mail: info@imc.ro, Web: www.cmu-edu.eu.
Formularul și actele anexate se arhivează pe o perioadă de minim cinci ani.

Studentul înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor de cazare. Cererea însoțită de o copie a cărții de identitate va fi
depusă la Sala P014 Sediul Central conform programului afișat pe site-ul universității.
2
Studenţii vor anexa la cererea de cazare: adeverinţa părinţi cadre didactice sau cadre didactice auxiliare (dacă este cazul), copii
certificate deces – pentru copiii orfani de ambii părinţi (dacă este cazul), documente doveditoare pentru cazuri medicale/sociale
(dacă este cazul).
1
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