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NOTĂ 

privind acordarea Ajutorului „Constantin Stoicescu” 
pentru anul universitar 2010-2011 

 

 

1. În conformitate cu testamentul Profesorului Constantin Stoicescu, Consiliul Facultăţii de 
Drept a Universităţii din Bucureşti din data de 13.05.2010 a stabilit ca în anul universitar 
2010/2011 să acorde ajutoare al căror cuantum să fie cuprins între 3600 şi 5300 lei pentru 
„studenţii merituoşi şi lipsiţi de mijloace”, indiferent dacă aceştia sunt de la buget sau cu 
taxă, numărul ajutoarelor nefiind limitat. 

 

2. Pot solicita ajutorul studenţii al căror venit pe membru de familie nu depăşeşte 1100 lei 
net, sunt integralişti şi au obţinut media 8.00. 

 

 La calculul venitului net nu se ia în considerare bursa de ajutor social acordată pe 
motiv medical studenţilor facultăţii noastre, toate celelalte categorii de burse 
adăugându-se la venit;  

 

3. În anul universitar 2010-2011 ajutoarele se vor acorda în două tranşe (noiembrie 2010; 
aprilie 2011), astfel: 
 

3.1. Tranşa I – pentru anii II, III şi IV de studii 
       
         3.1.1. Cuantumul ajutoarelor  

        Pentru mediile cuprinse între: 8.00 - 8.49 → 1800 lei 
         8.50 - 8.99 → 2000 lei 
       9.00 - 9.49 → 2350 lei 
                 ≥ 9.50 → 2650 lei 
       
          3.1.2. Media se calculează astfel: 

- pentru anul II – media anului I  
- pentru anul III – media anului I + media anului II  
- pentru anul IV – media anului I + media anului II + media anului III  

       
       3.2. Tranşa a II-a 
        
          3.2.1. Cuantumul ajutoarelor: 
                    Pentru anul I de studiu  
             - cu mediile cuprinse între:  8.00 - 8.49 → 3600 lei 
         8.50 - 8.99 → 4000 lei 
       9.00 - 9.49 → 4700 lei 
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                      ≥ 9.50 → 5300 lei 
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                    Pentru anii II, III şi IV de studii  
             - cu mediile cuprinse între:  8.00 - 8.49 → 1800 lei 
         8.50 - 8.99 → 2000 lei 
       9.00 - 9.49 → 2350 lei 
                      ≥ 9.50 → 2650 lei 
 

      3.2.2. Media se calculează astfel: 
- pentru anul I – media sem. 1 
- pentru anul II – media anului I + media sem. 3 
- pentru anul III – media anului I + media anului II + media sem. 5 
- pentru anul IV – media anului I + media anului II + media anului III + media sem. 7 
 

4. Cei care doresc să depună cerere de ajutor trebuie să alăture cererii lor acte doveditoare 
ale situaţiei financiare, respectiv: 
- declaraţie de venituri (se obţine de la secretariat); 
- adeverinţă cu salariul net, pe ultimele trei luni (tranşa I – iulie, august, septembrie; 

tranşa a II-a – decembrie, ianuarie, februarie), pentru solicitant şi membrii familiei (nu 
se primesc adeverinţe care nu conţin specificaţia: salariu net, ştampila şi data 
eliberării); 

- adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (elev, student) cu 
menţiunile (după caz): 
- bursier – cuantumul bursei; 
- nu primeşte bursă. 

- adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din localitatea de domiciliu – 
pentru solicitant şi familie, din care să rezulte dacă există alte venituri impozabile 
decât salariile; 

- adeverinţă de la Primărie pentru venituri agricole, dacă este cazul; 
- hotărâre judecătorească de divorţ, unde este cazul (copie xerox); 
- certificat de deces, unde este cazul (copie xerox); 
- talon de pensie (tranşa I – iulie, august, septembrie; tranşa a II-a – decembrie, 

ianuarie, februarie), unde este cazul (copie xerox); 
- talon pensie de urmaş (tranşa I – iulie, august, septembrie; tranşa a II-a – decembrie, 

ianuarie, februarie), unde este cazul (copie xerox);  
- talon alocaţie fraţi (tranşa I – iulie, august, septembrie; tranşa a II-a – decembrie, 

ianuarie, februarie); 
- adeverinţă de la Casa de copii de unde aparţine (unde este cazul). 
 
 

5. Solicitările se depun la secretariat, la secretara care răspunde de anul de studiu, astfel: 
 pentru tranşa I, în perioada: 4-22 octombrie 2010; 
 pentru tranşa a II-a, în perioada: 14 martie-1 aprilie 2011. 

 
 

DECAN, 
 
 
 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 
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