UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
DIRECȚIA CĂMINE ȘI CANTINE

Anexă la Contractul de cazare nr.______/____________

2020/2021

Subsemnatul(a)_______ POPESCU ALEXANDRA________________________________________,
student(ă) la Facultatea _INFORMATICĂ _______________________________, ciclul de studii ■ L/□ M/□ D,
anul___I , cu domiciliul stabil în jud. NEAMȚ, loc. PIATRA NEAMȚ ___________________, identificat(ă) prin
CNP 2980415272722____________________, cazat(ă) în cămin______, camera______, declar pe propria
răspundere că datele înscrise în anexă sunt conform cu realitatea.
A.
STUDENT FĂRĂ TAXĂ DE STUDII
□ Străin (non UE/SEE) - bursier al statului român²
□ UE/SEE¹
□ cu bursă □ fără bursă □ alt tip de bursă

□ român¹

Semnătura _______________

B.
□ român⁰

STUDENT CU TAXĂ DE STUDII
□ UE/SEE⁰
□ Străin⁰ (non UE/SEE) pe cont propriu valutar/nevalutar

□ STUDENT
ERASMUS⁰

Semnătura _____________________________

C.
STUDENT ROMÂN CU PĂRINŢI PERSONAL DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR
□ aflat în activitate²
□ pensionat din sistemul de învăţământ ²
Semnătura _______________

D.
STUDENT ORFAN
□

de un părinte²

□

de ambii părinţi ²

Semnătura _______________

E.
STUDENT AFLAT ÎN REGIM DE PROTECȚIE SPECIALĂ – PLASAMENT
□ plasament familial² (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)
□ plasament rezidenţial² (case de copii)
Semnătura _______________

F.
STUDENT CU DIZABILITĂȚI
□ cu însoțitor ⁴

□ fără însoțitor²
Semnătura _______________

La cazare, studentul semnează și completează punctele A-F, corespunzător formei de finanțare a
studiilor definite conform Ordinului MEN nr. 3130/05.02.2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a
fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine pentru instituțiile de învățământ superior de stat din
România și așa cum este el încadrat la data cazării. În cazul în care facultatea la care este înmatriculat
studentul menționează alte informații pe centralizatorul studenților cazați, înaintat pentru confirmare de către
Direcția Cămine și Cantine, încadrarea în tarife se modifică corespunzător datelor furnizate de facultate, cu
corectarea situației de plată începând de la data acordării gratuității/reducerii.
Gratuitățile/reducerile se aplică de la începerea noului an universitar, în baza calendarului cazărilor,
dacă înregistrarea depunerii dosarului cu toate actele doveditoare a fost făcută până la data de 14 octombrie,
inclusiv. În cazul în care dosarul complet este depus după această dată sau în cazul depunerii acestuia în timpul
anului pentru cazuri speciale, nou apărute, gratuităție/reducerile se aplică din luna următoare celei în care s-a
înregistrat depunerea dosarului.
0,1,2,4=valoare coeficienţi de echivalare specifici fiecărei categorii de studenţi – Ordin 3130/5.02.2019, art.4, alin.1.1.

