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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

 
Secțiune destinată Consiliului de Administrație al UA 

DECIZIA de cazare _______________________________________             Aviz Director Administrativ                                                                                              

Conform hotărârii CA nr._____ din data de: _______________                  _________________________ 

 
 

Către, 

Directorul General Administrativ, 
 

Subsemnatul/a1 _______________________________________________________,  

născut/ă la data de ___/___/_______ , cu domiciliul în localitatea________________________, 

județul _____________________, student/ă la Universitatea Adventus din Cernica, programul 

de studii/specializarea ____________________________________________,  anul de studii 

______, anul universitar ______/_______), vă rog să-mi aprobați cererea pentru un loc de 

cazare în cămin în anul universitar _______ / _______.  

Menționez că în anul universitar anterior am domiciliat:  

|__| în căminele UA, et. ___,camera______; |__| la rude/cunoștințe;  |__| cu chirie 

De asemenea, menționez că: |__| sunt necăsătorit/ă 

|__| sunt căsătorit/ă cu _________________________ și dorim să locuim împreună. 

|__| sunt frate/soră cu __________________________ student/ă la UA, specializarea 

____________________________________ , anul _____ și dorim să locuim în aceeași cameră. 

Rog ca la evaluarea cererii să se aibă în vedere următoarele: |__|  continuitatea; |__| situația 

academică; |__| situația socială gravă; |__| orfan; |__| provin de la o casă de copii; |__| dizabilități; 

 

DECLARAȚIE: Declar că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului de 

funcționare a căminului UA și că sunt de acord cu prevederile acestuia. 

 

Nr. telefon student:_____________________; Adresa de email: ________________________ 

 

Persoana de contact în caz de urgențe:____________________; nr. telefon____________________ 

 

Informațiile solicitate de prezentul formular sunt în interesul persoanei vizate. Politica de protecție și securitate a datelor 

personale a UA poate fi consultată pe www.uadventus.ro. 

 

Data: ___/___/__________     Semnătură solicitant:______________________ 

 

 

În atenția Directorului General Administrativ al Universității Adventus din Cernica 

 

Secțiune destinată Pedagogilor 

A respectat Regulamentul de funcționare a căminului UA:  |__| DA    |__| NU 
(valabil numai pentru persoanele cazate anterior în căminele UA)  

Are datorii la plata taxei de cămin/cantină: |__| DA    |__| NU 

 

                                                 
1 Se completează cu MAJUSCULE numele din certificatul de naştere, iniţiala tatălui, prenumele şi, dacă este cazul, în paranteze numele de 

familie din cartea de identitate. 


