Rezoluție
Cămin/camera Tarif lunar, lei
Se aprobă/nu se aprobă
CERERE DE CAZARE TIP 1 (pentru studenții angajați)
Subsemnatul/a
___________________________________________________________,
CNP _____________________________, posesor al CI, seria ____, nr. _________________
domiciliat în ___________________________________________________________________,
tel. _____________________, e-mail ______________________________________________,
student/ă la facultatea ______________________________________________________, an de
studiu _________, specializarea _______________________________________________,
înmatriculat/ă în anul universitar 2020-2021 la forma fără taxă/cu taxă și angajat la ______________
_______________________________________________________________________________ ,
solicit acordarea unui loc de cazare în căminele UPT pentru perioada ___________________.
Menționez că în anul universitar 2019-2020 nu am beneficiat / am beneficiat de un loc de
cazare în căminul ________ .
Cunoscând prevederile art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor
şi ale art. 326, referitoare la falsul în declarații, precum și dispozițiile autorităților competente în
domeniu și măsurilor luate de Universitatea Politehnica Timișoara, măsuri dispuse în scopul
prevenirii răspândirii COVID – 19, declar pe propria răspundere că:
Situații posibile
Semnătura student1
V1: de la începerea pandemiei și până în prezent nu am fost
infectat/ă cu virusul COVID – 19
V2: de la începerea pandemiei și până în prezent am fost
infectat/ă cu virusul COVID – 19
V3: în ultimele 14 zile nu am avut contact cu persoane
confirmate/suspecte de COVID-19
V3: în ultimele 14 zile am avut contact cu persoane
confirmate/suspecte de COVID-19
Îmi asum întreaga responsabilitate în ceea ce privește acțiunea mea de a intra și de a locui în
cămin și mă oblig să respect toate normele igienico-sanitare impuse de administrația căminului și de
autoritățile competente.
Prin completarea prezentei cereri declar expres că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal de către Universitatea Politehnica Timișoara.
Anexez prezentei cereri o adeverință de la locul de muncă / alte documente și anume _______
_______________________________________________________________________________ .
Data2
Nume prenume,
Semnătura

Studentul semnează în căsuța care corespunde realității. În cazul variantei nr. 2, acesta va completa spațiile libere în
mod corespunzător
2 Cererea se trimite la adresa de e-mail: mirela.martinov@upt.ro
1

