
 

 

Documente solicitate pentru acordarea  

priorității de cazare 

 

 
Încadrarea în unul din criteriile care dau prioritate la cazare: performanță, social, medical și 

voluntariat se efectuează de către Comisia de analiză a dosarelor depuse pentru acordarea de prioritate 

la cazare, numită prin Decizia Rectorului Universității Maritime din Constanța. Încadrarea se face în 

baza documentelor depuse de către solicitant, care însoțesc cererea de cazare. Din Comisia de analiză 

a dosarelor depuse pentru acordarea de prioritate la cazare face parte și un reprezentant al LSUMC. 

În urma analizei documentelor, Comisia poate solicita studenților completarea documentelor. 

Nedepunerea documentelor în termenul precizat atrage după sine pierderea 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. Acest tip de 

prioritate se acordă numai studenților din anul I de studiu. 

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. 

d) Studenții înmatriculați la forma de învățământ fără taxă beneficiază de prioritate la cazare 

în raport cu studenții înmatriculați la forma cu taxă, nu sunt necesare document doveditoare. 

2. Pentru criteriul social: 

Studenții pentru care există politici naționale de protecție socială, precum şi studenții  

proveniți din medii cu risc socio - economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social: 

a) Studenții străini bursieri ai statului român și studenții etnici români din afara granițelor țării 

vor specifica în rubrica „Alte mențiuni” forma de înmatriculare; 

b) Studenții orfani de unul sau ambii părinți: vor depune o copie a certificatului lor de naștere 

și copia/copiile certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților decedat/decedați. 

c) 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. 

d) Studenții cu părinți cadre didactice, sau cadre didactic - auxiliare: adeverință eliberată de 

către instituția în care părintele cadru didactic/didactic - auxiliar își desfășoară activitatea/și-a 

desfășurat activitatea înainte de pensionare, vizată de către Inspectoratul Școlar Județean. 

Documentul se depune în original.  

e) Studenții care provin din familii cu venituri reduse, respectiv din familii  care realizează un 

venit brut pe membru de familie, mai mic decât salariul minim brut pe economie vor anexa, după 

caz, următoarele documente fără a se limita la cele enumerate în continuare: 

•  adeverințe eliberate de către instituțiile în care părinții sau susținătorii legali ai studentului își 

desfășoară activitatea, din care să reiasă veniturile realizate în ultimele trei luni de zile – anterioare 

depunerii cererii; 

•  în cazul în care un părinte nu realizează venituri acesta va depune o adevenință eliberată de 

ANAF; 

•  declarație pe propria răspundere a studentului solicitant, cu privire la toate veniturile realizate  



 

 

 
 

•  declarații pe propria răspundere a părinților studentului solicitant, cu privire la toate veniturile 

realizate 

•  copii ale cupoanelor de pensie ale părinților/susținătorilor legali din ultimele trei luni de zile 

– dacă este cazul; 

•  adeverință eliberată de către instituția în care sunt școlarizați frații/copii ale certificatelor de 

naștere ale fraților preșcolari – dacă este cazul; 

•  copie a sentinței judecătorești de divorț – dacă este cazul; 

•  orice alte acte care pot susține solicitarea de înscriere în această categorie. 

f) 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. 

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 sau adeverință de la medicul 

de familie prin care să se confirme afecțiunea. 

4. Pentru criteriul voluntariat: 

a) Activități academice, culturale și sportive derulate de către UMC – o prezentare a 

activităților desfășurate, semnată de către un cadru didactic al UMC –  responsabil de derularea lor. 

Activitățile trebuie să fie desfășurate pe parcursul anului universitar în curs; 

b) Activități administrative derulate în cadrul UMC – o prezentare a activităților desfășurate, 

semnată de către un angajat al UMC –  responsabil de derularea lor – minim 5 activități. Documentul 

trebuie avizat de către șeful de compartiment/departament. Activitățile trebuie să fie desfășurate pe 

parcursul anului universitar în curs; 

c) Activități academice, culturale, sportive și administrative derulate, de către LSUMC – o 

prezentare a activităților desfășurate – minim 5, din anul universitar în curs, semnată de către 

Președintele LSUMC, o adeverință semnată de către Președintele LSUMC prin care se atestă 

ocuparea unei funcții în cadrul organizație pe o perioadă de minim 3 luni din anul universitar în curs;  

d) Activități de voluntariat derulate de către orice entitate implicată în acțiuni de voluntariat, 

recunoscută de către Senatul Universității Maritime din Constanța – o prezentare a activităților 

desfășurate – minim 5, din anul universitar în curs, semnată de către conducătorul organizației. 


