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CERERE DE CAZARE i 

 

Doamnă Rector, 

 

Subsemnatul(a) _____________________________, student(ă) al/a Universităţii Maritime din Constanţa, Facultatea:   
 

 

anul (2022/2023)  I  II,  III,  IV de studiu; forma de învăţământ  cu taxă/ fără taxă, cu domiciliul stabil în 

județul __________________, localitatea _______________________________vă rog să îmi aprobați cererea de 

cazare pentru anul universitar 2022 – 2023ii. 

Căminul care reprezintă prima opțiune:      SLM       A2;        Far 3.  

 

Număr de telefon: ___________________  Alte menţiuni: (ex: solicit încadrarea în criteriul 

performanță/social/medical/voluntariat) iii ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această cerere să fie prelucrate de Universitatea Maritimă din Constanţa în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind  protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în baza Regulamentului (UE) 2016/679 am dreptul de acces, 

intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată. 
Pentru mai multe detalii şi informaţii poate fi contactat Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, direct sau la adresa dpo@cmu-edu.eu. sau 

pot fi accesate paginile de internet ale Universităţii: https://cmu-edu.eu/dpo/  https://cmu-edu.eu/admitere - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal sau ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-
30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:  

http://www.dataprotection.ro.  
 

 

 

Data ______________                                                                     Semnătura ________________         

 

                                                 
i Cererea de cazare trebuie să fie însoțită de o fotocopie a actului de identitate. 
ii Studenții care primesc un loc de cazare în căminele UMC au obligația de a citi Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Complexului Studențesc de Cazare – publicat pe site-ul UMC la secțiunea Studenți/Cămine studențești. 
iii În cazul încadrării în criteriul performanță/social/medical/voluntariat studenții trebuie să adauge la cererea de cazare documentele 

doveditoare, specificate pe site-ul UMC la secțiunea Studenți/Cămine studențești. 

 Navigaţie şi Transport Naval, programul de studii:  

 licenţă 

 Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial 

 Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial în 

limba engleză 

 Inginerie și Management în Domeniul 

Transporturilor 

masterat 

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

 Electromecanică Navală,  programul de studii: 

licenţă 

 Electromecanică Navală 

  Electrotehnică  

  Ingineria Sistemelor Electroenergetice 

 Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii 

 Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie 

masterat 

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

doctorat 

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