Documente solicitate pentru acordarea priorității la cazare
1. Pentru criteriul performanță:
A. Studenții olimpici: adeverință emisă de Secretariatul facultății, care să ateste
admiterea fără concurs, în baza rezultatelor obținute la olimpiadele școlare naționale şi
internaționale.
B. Studenții capabili de performanțe în activitatea academică precum și în
activități extracurriculare științifice și tehnice: adeverințe eliberate de Secretariatul
facultății, prin care se atestă faptul că sunt integraliști și au mediile anilor de studiu
anteriori cel puțin 8.00 și/sau copii după diplomele obținute în cadrul activităților
extracurriculare științifice și tehnice.
C. Studenții capabili de performanțe cultural-artistice şi sportive: copii ale
diplomelor obținute la concursuri naționale sau internaționale.
2. Pentru criteriul social:
A. Studenții străini bursieri ai statului român: copii ale documentelor emise de
Ministerul Educației Naționale, prin care se atestă statutul de „student străin bursier al
statului român” sau adeverință eliberată de Secretariatul facultății.
B. Studenții etnici români din afara granițelor țării: copii ale documentelor emise de
Ministerul Educației Naționale prin care se atestă statutul de „student străin de etnie
română” sau adeverință eliberată de Secretariatul facultății.
C. Studenții orfani de ambii părinți: copii ale certificatelor de deces.
D. Studenții proveniți din centre de plasament sau plasament familial: adeverință
eliberată de centrul de plasament din care provin/adeverință eliberată de Direcția
Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului de care au aparținut/ adeverință
eliberată de către o autoritate publică locală sau centrală, prin care se atestă că provin
din centru de plasament/plasament familial precum şi faptul că se află într-un program
de protecție socială.
E. Studenții cu părinți cadre didactice sau cadre didactice auxiliare: adeverința
eliberată de către instituția în care părintele își desfășoară activitatea/și-a desfășurat
activitatea înainte de pensionare, vizată de către Inspectoratul Școlar Județean.
Adeverința va specifica numele studentului, în caz contrar acesta va anexa la
adeverință o copie a certificatului de naștere. Documentul se depune în original.
F. Studenții care provin din familii cu venituri reduse, respectiv din familii care
realizează un venit net pe membru de familie, mai mic decât salariul minim net pe
economie vor anexa, după caz:
1. înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale,
conform Ordinului nr. 3392 din 27 februarie 2017 – art. 14:
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de
război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I
de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 venituri obținute din activități agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind
alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

 venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau
indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
 ajutoarele, indemnizațiile şi alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate
din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri
externe nerambursabile, precum şi cele de aceeași natură primite de la alte
persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă,
inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului şi
îngrijirea copilului bolnav;
 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen
redus, studenții şi elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională,
ordine publică şi siguranță națională şi persoanele civile, precum şi cele ale
gradaților şi soldaților concentrați sau mobilizați;
 orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se
realizează prin raportarea acestora la 12;
2. adeverință privind veniturile realizate în anul în curs, eliberată de A.N.A.F., pentru
părinții studentului solicitant – în cazul în care aceștia nu realizează venituri,
3. copie certificat de căsătorie (pentru solicitantul căsătorit);
4. adeverințe eliberate de către instituțiile în care sunt școlarizați frații sau copii ale
certificatelor de naștere ale fraților preșcolari;
5. copie a sentinței judecătorești de divorț, emisă pentru părinții studentului solicitant,
dacă este cazul;
6. declarație pe proprie răspundere a studentului solicitant, privind veniturile proprii și
ale familiei sale;
7. raport de anchetă socială.
G. Studenții proveniți din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate
din punct de vedere social: adeverință eliberată de către primăria localității în care
figurează cu domiciliul stabil, din care să rezulte încadrarea localității în categoria
regiunilor cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social.
Dosarul de caz social – familii cu venituri reduse, depus pentru prioritate la cazare este
destinat numai acordării priorității la cazare, pentru obținerea Bursei sociale se
întocmește un dosar separat, care se depune la Sala P014 – conform programului
afișat pe site-ul oficial al universității. Studenții care au depus documentele în
original pentru dosarul de cazare le pot solicita pentru depunerea dosarului de Bursă
socială.
3. Pentru criteriul medical:
Studenții care în urma unor accidente întâmpină greutăți în deplasarea la cursuri,
precum şi studenții care suferă de afecțiuni grave, necontagioase: copii ale actelor
medicale și/sau adeverință de la medicul de familie prin care să se confirme afecțiunea.

