
DOCUMENTE NECESARE PENTRU CAZARE 
 
 

1. Carte de identitate (original + 3 copii xerox); 

2. Cerere tip de cazare / formularele se vor găsi la comisia de cazare din cadrul 

facultăţii (un model al acestei cereri se poate descărca de pe site-ul facultatii 

sectiunea cazare) 

3. Două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student și un 

exemplar pentru administrația căminului) - contractele de cazare vor fi oferite 

de administraţia căminului, (un model al acestei cereri se poate descărca de pe 

site-ul facultatii sectiunea cazare); 

4. Cererea pentru obţinerea vizei de flotant (reşedinţă) - va fi oferită de 

administraţia căminului. Se poate descărca un model pentru completare de pe 

site-ul facultatii sectiunea cazare. Această cerere se listează pe o singură foaie, 

faţă-verso; 

5. Două fotografii color tip carte de identitate - una se va capsa pe contractul de 

închiriere şi una se va capsa pe legitimaţia de cămin; /* NU SE ADMIT COPII de 

tip XEROX SAU SCANER  

6. certificat de naștere (original + copie xerox);  
 

Toate documentele vor fi introduse într-un dosar plic. 

* Pe dosarul plic se va scrie cu majuscule: numele și prenumele, inițiala tatălui, 

universitatea, facultatea, anul și grupa. 

În funcţie de cazurile speciale prezentate la etapa I, dosarul plic va conţine și 

documentele suplimentare aferente.  

 

Documente suplimentare necesare pentru următoarele categorii  

de studenţi cu situaţii speciale: 

 

1. În cazul studenţilor orfani de ambii părinţi sunt necesare: copie după 

certificatele de deces ale părinţilor;  

2. În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar în 

activitate adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul școlar din 

teritoriu din care să reiasă că în anul școlar 2016-2017 este în activitate; 



3. În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar pensionat 

din sistemul de învăţământ este necesară copie după decizia de pensionare; 

4. În cazul studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul 

de învăţământ este necesar certificatul de deces și un document din care să 

reiasă că a lucrat în învăţământ; 

5. În cazul studenţilor care provin de la casele de copii sau din centrele de 

plasament familial este necesară adeverinţă de la instituţia respectivă; 

6. În cazul studenţilor familiști sunt necesare:  

- copie după certificatul de căsătorie; 

- adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în 

care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul; 

- copie după certificatul de naștere al copilului – dacă este cazul; 

7. Studenţii cu handicap grav și accentuat – certificat medical prin care se atestă 

gradul de handicap.  

 

 


