Domnule Decan,
Subsemnatul(a),___________________________________________________ 1, student(ă) la Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, domeniul/specializarea__________________________________________,
în anul __________, CNP____________________________, BI/ CI seria ______, nr.__________, rog să
binevoiţi a-mi aproba acordarea unui loc de cazare, în anul universitar 2019-2020.
Solicit această cazare pe motiv : __________________________________ 2
Tabelul următor va fi completat numai de către solicitanţii cazării pe motiv social, declarând toate
veniturile obţinute în familie:
Nr.
crt.
A.
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3
4

Specificații

Documentul justificativ
anexat

Sume (lei/ lună)

3

VENITURI REALIZATE (total: A= 1+2+3+4+5+6)
Salarii nete totale
Pensii
Alocaţii de stat pentru copii
Alte ajutoare primite de la stat
Venituri din spaţii proprii închiriate
Venituri din agricultură
Numărul persoanelor aflate în întreţinere, din
care: (total)
Numărul elevilor
Numărul studenţilor
Numărul copiilor preşcolari
Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere
lVENITUL
lă
NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE
(Vnm= A/ B)

1 Se completează cu majuscule, numele, iniţiala tatălui şi prenumele
2 Se completează pentru încadrare într-o categorie specială (orfan, plasament familial, provenit din casele de copii/
centrul de plasament, caz medical, caz social/venituri mici)
3 Suma medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la 3 (trei)
– lunile ianuarie, februarie şi martie (dosarele depuse de studenţi în curs) sau lunile mai, iunie şi iulie (dosarele depuse în
septembrie de studenţii admişi de curând).

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
-

Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi
cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage
pierderea calităţii de student, a locului de cazare şi suportarea consecinţelor legale.
Date de contact :

nr. tel. ______________________________________
adresă e-mail _________________________________

Preferinţă cazare :

Data

căminul ______________________ camera ____________________

Semnătura,

Domnului Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

