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Nr.______/___________ 

 

NOTĂ 
privind acordarea ajutorului „Constantin Stoicescu” 

pentru anul universitar 2014-2015 
 

1. În conformitate cu testamentul Profesorului Constantin Stoicescu, Consiliul 
Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, reunit în şedinţa din data de 17.07.2014, a 
stabilit ca în anul universitar 2014-2015 să se acorde ajutoare al căror cuantum să fie cuprins 
între 2.200 de lei şi 5.000 de lei anual pentru „studenţii merituoşi şi lipsiţi de mijloace”, 
indiferent dacă aceştia studiază pe locurile de la buget sau cu taxă, numărul ajutoarelor 
nefiind limitat, precum şi alte tipuri de ajutoare, burse şi premii. 

 
2. Pot solicita ajutorul studenţii al căror venit lunar pe membru de familie nu 

depăşeşte 1.300 de lei net, sunt integralişti şi au obţinut media 9.00 (studenţii din anii III 
şi IV) şi 9.25 (studenţii din anii I şi II). 
 

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

 
Decanul Facultăţii de Drept este împuternicit să decidă acordarea ajutorului 

„Constantin Stoicescu”, de la caz la caz, şi în acele situaţii în care studenţii depăşesc venitul 
mediu net pe membru de familie de 1.300 de lei, dar au obţinut cel puţin media 8.00 pentru: 

• studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi (inclusiv cazul în care în certificatul de 
naştere al studentului figurează un singur părinte); 

• studenţii care suferă de boli deosebit de grave (în acest din urmă caz se poate 
acorda şi o sumă mai mare decât cuantumul stabilit pentru ca studenţii să poată 
suporta mai uşor costurile tratamentului medical); 

• studenţii aflaţi în alte situaţii speciale. 
 

3. Pot beneficia de ajutorul „Constantin Stoicescu” numai studenţii în vârstă de până 
la 30 de ani, data de referinţă fiind 1 octombrie 2014. Ajutorul „Constantin Stoicescu” nu se 
va acorda masteranzilor sau doctoranzilor şi nici studenţilor de la I.D. 

 
4. În anul universitar 2014-2015 ajutoarele se vor acorda în două tranşe (noiembrie 

2014 şi, respectiv, aprilie 2015), astfel: 
 

4.1. Tranşa I - NOIEMBRIE 2014 – pentru anii II, III şi IV de studii 
       4.1.1. Cuantumul ajutoarelor  

        a) Pentru studenţii anului II  
- pentru studenţii cu mediile cuprinse între 9.25 – 9.65 inclusiv→ 2.200 de lei 

  - pentru studenţii cu mediile cuprinse între 9.66 – 10.00 → 2.500 de lei. 
 



 2 

         b) Pentru studenţii anilor III şi IV 
- pentru studenţii cu mediile cuprinse între 9.00 – 9.49 inclusiv→ 2.200 de lei 

  - pentru studenţii cu mediile cuprinse între 9.50 – 10.00 → 2.500 de lei 
  
        4.1.2. Media se calculează astfel: 

- pentru anul II – media anului I  
- pentru anul III – (media anului I + media anului II ) : 2 
- pentru anul IV – (media anului I + media anului II + media anului III) : 3  

În privinţa studenţilor din anul I, aceştia pot primi un ajutor pentru cazare în 
cuantum de 1.500 de lei dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) studentul este din provincie, solicită cazarea în căminele facultăţii şi nu i se 
repartizează un loc în cămin; 

b) venitul lunar pe membru de familie nu depăşeşte 1.300 de lei net; 
c) studentul a fost admis pe locurile de la buget sau, deşi a fost admis pe locurile cu 

taxă, are unul sau ambii părinţi decedaţi ori suferă de boli grave (acelea pentru care se acordă 
burse sociale). 

Ajutorul pentru cazare se acordă în luna noiembrie 2014, concomitent cu acordarea 
ajutoarelor pentru studenţii din anii II, III şi IV de studii. 

Studenţilor anului I li se pot acorda cel mult 35 de ajutoare pentru cazare. 
  
 4.2. Tranşa a II-a -APRILIE 2015-pentru anii I, II, III şi IV de studii 
        4.2.1. Cuantumul ajutoarelor: 
 a) Pentru studenţii anilor I şi II  

- pentru studenţii cu mediile cuprinse între 9.25 – 9.65 inclusiv→ 2.200 de lei 
  - pentru studenţii cu mediile cuprinse între 9.66 – 10.00 → 2.500 de lei. 

b) Pentru studenţii anilor III şi IV 
- pentru studenţii cu mediile cuprinse între 9.00 – 9.49 inclusiv→ 2.200 de lei 

  - pentru studenţii cu mediile cuprinse între 9.50 – 10.00 → 2.500 de lei. 
 
4.2.2. Media se calculează astfel: 

- pentru anul I – media semestrului 1 
- pentru anul II – (media anului I + media sem. 3) : 2 
- pentru anul III – (media anului I + media anului II + media sem. 5) : 3 
- pentru anul IV – (media anului I + media anului II + media anului III + media sem. 7) : 4 

 
Media se calculează cu 2 zecimale. În cazul studenţilor a căror medie, calculată cu       

2 zecimale, va fi de 7.99, 8.99, 9.24, 9.49 sau, după caz, de 9.65 rotunjirea se va face cu        
3 zecimale. 

 
5. 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), 

respectiv pe ultimele două luni (tranşa a II-a – 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. 
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- 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 divorţ1, 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 – ianuarie, 

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

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

februarie); 
- adeverinţă de la Casa de copii de unde aparţine (unde este cazul); 
- în cazul în care studentul şi/sau părinţii acestuia nu realizează venituri, pe lângă adeverinţa de 

la Administraţia Finanţelor Publice din localitatea de domiciliu, sunt necesare declaraţii 
notariale pe proprie răspundere ale studentului şi/sau ale părinţilor săi care să ateste 
această situaţie de fapt. 
 

- În cazul în care veniturile sunt 0 sau sub 100 de lei pe membru de familie, 
studentul va prezenta o anchetă socială efectuată de primăria localităţii în care 
domiciliază. 

 
 

6. Solicitările pentru acordarea ajutorului (inclusiv pentru acordarea ajutorului pentru 
cazare studenţilor din anul I) se depun la secretariat, la secretara care răspunde de anul de 
studiu, astfel: 

- pentru tranşa I (şi pentru ajutorul pentru cazare), în perioada 12-24 octombrie 2014; 
- pentru tranşa a II-a, în perioada 9-21 martie 2015. 
Ajutoarele se vor acorda în cursul lunilor noiembrie 2014 şi, respectiv, aprilie 2015. 
 
 
7. Alte menţiuni: 
7.1. Acordarea de burse „Constantin Stoicescu” pentru studierea dreptului în 

străinătate în anul universitar 2014-2015 
Se vor acorda burse în cuantum total de 8.000 de euro unor studenţi merituoşi de la 

Colegiul juridic franco-român, potrivit hotărârii Consiliului Facultăţii de Drept. 
 
 
 

                                                
1 În vederea acordării ajutoarelor „Constantin Stoicescu”, reclasificării pe motive sociale şi acordării bursei de ajutor 
social, Consiliul Facultăţii de Drept, întrunit în şedinţa din 14 noiembrie 2013, a hotărât următoarele: 
Începând cu anul universitar 2014-2015, studenţii ai căror părinţi sunt divorţaţi au obligaţia sa depună la dosar dovezi din 
care să rezulte care este cuantumul pensiei de întreţinere pe care o primesc de la părintele căruia nu i-au fost încredinţaţi 
spre creştere si educare. În acest sens, studenţii trebuie să depună la dosar copia hotărârii judecătoreşti prin care părintele 
a fost obligat la plata pensiei de întreţinere, iar această hotărâre trebuie să fi fost pronunţată în primă instanţă după data 
de 1 octombrie 2009. 
În ipoteza în care părintele nu plăteşte pensia de întreţinere - deşi a fost obligat prin hotărâre judecătorească - studentul 
trebuie sa facă dovada că s-a adresat unui executor judecătoresc pentru executarea silită a hotărârii, dar executarea nu 
poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de 
bunuri. 
În cazul în care studenţii nu vor îndeplini obligaţiile menţionate mai sus, cererile de reclasificare pe motive sociale sau, 
după caz, cererile de acordare a burselor sau ajutoarelor vor fi respinse. 
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7.2. Acordarea unor premii studenţilor  
a) Studenţii care obţin rezultate foarte bune la Hexagonul facultăţilor de drept, 

la probele ştiinţifice, vor fi premiaţi astfel: 
- Locul I – 5.000 de lei 
- Locul II – 4.000 de lei 

b) Studenţii care obţin rezultate foarte bune (locul I sau locul II) la Hexagonul 
facultăţilor de drept, la probele sportive, vor fi premiaţi potrivit hotărârii Decanului 
Facultăţii de Drept cu sume cuprinse între 200 de lei şi 500 de lei; 

c) Studenţii care obţin rezultate deosebite la sesiunile şi concursurile ştiinţifice 
organizate de Facultatea de Drept vor fi premiaţi potrivit hotărârii comisiei care va 
evalua lucrările, pentru fiecare Secţiune (Drept privat, Drept public şi Drept penal) 
fiind alocat un buget de câte 1.500 de lei. 

d) Studenţii care obţin rezultate deosebite la concursurile internaţionale vor fi 
premiaţi potrivit hotărârii Consiliului Facultăţii de Drept. 

 
8. Cuantumul bursei acordate celui mai bun absolvent de la Colegiul „Matei 

Basarab” din Bucureşti va fi de 5.000 de lei şi se va acorda în iulie 2015. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

DECAN, 
 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 
 


