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Comisia de cazare a Facultăţii _________,
USMF ”Nicolae Testemiţanu”
Nr. Cer ere_______
puncte acumulate________________

Rog să mi se acorde un loc de trai în cămin pentru anul universitar _____________
Date personale

Date despre studii

Domiciliul permanent : (oraşul/raionul, localitatea)

Finanţare (buget, contract)

Telefon (mobil, fix)

Nota medie (la ulti mele două sesiuni
susţinute)

Numele, prenumele, patronimicul

Anul de studii, grupa academică

E-mail

Date despre ca zarea anterioară
Aţi locuit în cămin?

Da

Nu

Numărul căminului şi odăii în care aţi locuit ? ___________
Numărul căminului şi odăii unde doriţi să locuiţi ? ___________
Aţi fost atestat în cămin
Da
Nu

Situaţia familială (bifaţi în dreptul criteriului cărui corespundeţi
 Student orfan de ambii părinţi;
 Student orfan de un părinte (părinte
decedat);
 Student cu un părinte (părinţi divorţaţi);
 Student invalid de gradul I;
 Student invalid de gradul II sau III
 Student din familie cu 3 şi mai mulţi copii,
aflati la intre tinere;
 Student din familie cu 2 şi mai mulţi
studenţi

 Student din familie cu parinţi invalizi de
gr. I;
 Student din familie cu părinţi pensionari,
conform limitei de vârstă;
 Student din familie cu părinţi veterani;
 Student din familie cu mai mulţi studenţi
la USMF «N.Testemiţanu»;
 Distanţa (de la mun. Chişinau la
domiciliu) _________ km;

 Alt motiv______________________________.

Activităţi extracurriculare (bifaţi în dreptul criteriului cărui corespundeţi, )
 Participant activ la conferinţele ştiinţifice din cadrul USMF «N.Testemiţanu»,
naţionale, internaţionale
 Participant pasiv la conferinţele ştiinţifice din cadrul USMF «N.Testemiţanu»,
naţionale, internaţionale
 Participare activa in viata socio-culturala din cadrul USMF «N.Testemiţanu»
 Membru al organizaţiilor de autoguvernare studenţeşti din cadrul
USMF «N.Testemiţanu»
 Membru al echipelor de sport, ansamblurilor artistice şi culturale din cadrul USMF
«N.Testemiţanu»

Data completării cererii ____________ Semnătura aplicantului _______________
NOTE :



Compartimentele «Datel e personal e», «Date despre studii», «Date despre cazarea anterioară» sunt obligatorii la
completare;
Ac tel e obligatorii de prezentat la aplicarea cererii :





Copia buletinului de identitate a studentului +(Copia buletinului de identitate a unuia din părinţi );
Certificatul de componenţa al familiei studentului în original (acest certificat îl vor prezenta toţi studenţii
ce vor depune cerere);
Copiile certificatelor ce confirmă «Situaţia familială» şi recomandările privind «Activitatea
extracurriculară». (certificat invaliditate, divorț, pensionar, 2 sau mai mulți sudenți, veteran-combatant,
deces, certificat secția sportivă, certificat organizație studențească, copii diplome conferințe, proiecte )

NB : 1. Comisia de cazare, în unele cazuri, poate cere şi originalul certificatelor pentru a autentifica copia acestora.
2. Aplicantul, personal, depune dosarul de concurs la secretariatul facultăţii sale.

Detali Informaţiii despre procesul de cazare, criteriile de selectare a studenţilor, tipul recomandărilor şi alte informaţii găsiţi:www.asr.usmf.md,

