UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE DORESC CAZARE ÎN CĂMINELE
UNIVERSITĂȚII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019 - 2020

Până pe data de 30 iunie 2019 se pot depune cereri de cazare în
căminele universităţii, pentru anul universitar 2019 – 2020, la Serviciul
Secretariat sau la adresa de email elenabarsan@fia.usv.ro. Cererea tip
este atașată anuntului.
La cererea de cazare se vor anexa actele doveditoare pentru starea
socială sau medicală specială (dacă este cazul).
Pentru studenții ce doresc cazare pe perioada vacanței de vară în
căminele USV trebuie depuse cereri până pe data de 30 iunie 2019 la
Secretariatul Prorectorat!

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Mircea-Adrian OROIAN

M.A.O./E.P./1 ex.

Domnule Decan,

Subsemnatul (a), __________________________________________________, student (ă)
la

Facultatea

de

Inginerie

Alimentară,

program

de

studii

________________________________________, anul ______, având media ponderată la sfârşitul
anului universitar 2018 - 2019 _____________, vă rog să-mi aprobaţi cazarea în cămin, în anul
universitar 2019 - 2020.
Menţionez că:
1.

Am domiciliul stabil în localitatea ________________________, judeţul ______________.

2.

Doresc cazare în căminul universităţii nr. _________

3.

Sunt orfan de ambii părinţi

4.

Provenit(ă) din case de copii

5.

Provenit (ă) din familie monoparentală

6.

Caz medical

7.

Am numărul de telefon ___________________ şi adresa de e-mail ___________________
Anexez copie după cartea de identitate şi actele doveditoare pentru starea socială sau

medicală specială (dacă este cazul).

Data,

Semnătura,

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie prelucrate de
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în scop educațiecultură, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 și
publicate la adresa www.usv.ro - Protecția datelor cu caracter personal.

