ANEXA NR. 2
Aprobat,
PRORECTOR

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Cămine studențești
Nr. ................ / ......................
CERERE DE PRECAZARE
PENTRU STUDENTII DIN ANUL I, 2020-2021
(Se completeaza odata cu inmatricularea in anul I. Aceasta cerere se depune
la Administrația căminelor, Str. Aleea Școlii Normale, Nr. 7 – Corp B)
1.Numele, iniţiala tatălui şi prenumele

2. Data si locul nasterii ..................................................................................................................
3.Domiciliul .................................................................................................................................…
4.Distanţa de la domiciliu, la Piteşti ………km.;
5.Telefon……………………………
6. Sunt inmatriculat la: Facultatea…………………………………………................................
Specializarea………………………………………………………………………………………
Incercuiti pentru DA sau NU:
7. Sunt admis la studii în regim:
-subvenţionat :
DA NU
8. Situaţia mea socială este următoarea:
-nu am /am frate sau soră cazat/-ă în Căminul studentesc nr………..................................
Numele si prenumele (frate/soră):1.......………………… ,2..............................................
3................................................................ 4..........................................................................
-Orfan :
DA NU
-De la Centrul de plasament familal:
DA NU
-Din plasament familial:
DA NU
-Fiu(fiică) de cadru didactic
DA NU
-Boli/infirmități, cu documente anexate:
DA NU
9.Opțiunea mea cu privire la servirea mesei la cantina universității este DA / NU.
10.La depunerea acestei cereri, menționez că am achitat suma de 60 lei cu chitanța
nr…...............…/….................…, reprezentând taxa de rezervare loc în cămin, sumă ce se scade
din taxa de cămin pe prima luna a anului universitar 2020-2021.
11. Am luat cunoştinţă că repartizarea în cămine se face în conformitate cu criteriile conţinute
în Regulamentul de cazare în cămine, iar cazarea propriu-zisă se face astfel: 24 sept. anul I –
fete; 25 sept. anul I – băieţi;. Neprezentarea în ziua cazării, atrage anularea cererii de
precazare. Informaţii la telefon nr: 0348-453339 şi www.upit.ro
12. Cazarea se face cu depunerea următoarelor acte:
- adeverinţă de student, din care să rezulte forma de învăţământ (cu taxă, fără taxă si
media de admitere),
- carte de identitate, copie + original,
- adeverinţă din care să reiasă că părinţii sunt cadre didactice, având avizul
Inspectoratului Şcolar.
- 2 fotografii - 3/4 recente,
- chitanţa de rezervare loc în cămin,
- chitanța de achitare a diferenței taxei de cazare.
Nota: -Listele cu repartizarea in camine a studentilor din anul I se afiseaza pe 21 septembrie la
adresa: www.upit.ro, iar cazarea tuturor studenților se finalizează în data de 30 septembrie.
Prezenta cerere se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la student şi
unul la Administrația căminelor Universitatii din Pitesti.
Data___________

Semnătura student ...................

