
Număr de înregistrare.................. 
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 
Nr………din………/………/ 2018 

CERERE INDIVIDUALA  
pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului National „Tabere Studențești 2018 ” organizat de Ministerul 

Tineretului şi Sportului  - Direcția Activități pentru Studenți și Tabere prin Casele de Cultură ale Studenților şi 
Complexul Cultural Sportiv Studențesc „TEI”, în perioada vacanței de vară 2018 

  
Date personale (vă rugăm să completați clar, lizibil, cu litere mari, informații complete sau prescurtate-unde este cazul) 
 Nume  

                         
 
   Prenume  

                         
 

 
Tel. Personal   ................................................................... 

 
E-mail       ................................................................................... 

   

 

 

Profil (încercuiți): Filologie / LMA / Studii Culturale / Traducere și Interpretare / Master 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine                                    Universitatea din București 

Anul de studiu: ____ 

Limba A/Program:  
__________________ 

 
 
Student (a)                 Masterand (a)                                                               Caz social *                
 
Orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial *  
 
Se va completa cu X  căsuța corespunzătoare fiecărui solicitant. 
 
Media: ................................................... 
 
Performanțele în activitatea  depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, științifice sau 
sportive * (în cadrul Universității) 
...................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
* Se anexează la prezenta fișă documente doveditoare 

  
ATENȚIE! Completarea acestei cereri presupune afișarea publică (în listele beneficiarilor) a statutului de student, a 
situației academice și a existenței cazului social (dacă este cazul). Depunerea cererii presupune acordul pentru 
publicarea acestor informații, în vederea transparenței concursului de selecție. 
 
 
 

 
Notă  Informațiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal  şi  libera circulație a acestor date. 

 
Localitatea: ...................................................................... 

 
Județul: ................................................................................... 

 
Seria și număr C.I./B.I./Pașaport  ................................. 

 
Cod Numeric Personal  ........................................................... 

Semnătură solicitant…………………………..... 

Data completării                .………/………../  2018 

Confirmare din partea Secretariatului  
 
Facultății de Limbi și Literaturi Străine 
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