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ANUNT PRIVIND CAZAREA IN ANUL UNIVERSITAR 2OI4.2OI5
A CANDIDATILgR PEgLARATI ADMISI
LA FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA
1. Pentru anul universitar 2014-2015 studenlilor din anul I li s-au repartrzat 25 de
locuri in ciminele Universitafii din Bucureqti. Locurile se afli numai in cdminele din
Complexul Grozdvegti qi in cdminul din Bulevardul Mihail Kogalniceanu gi vor fi repartizate
la sfArgitul lunii septembrie 2014, in functie de media de la admitere.
Cererile de cazare se depun la Secretariatul Facultl(ii de Drept in zilele
lucritoare corespunzltoare perioadelor 25-30 iulie 2014 Ei 2-5 septembrie 2014.
2. Studenlii din anul I care nu beneficiazd de unul dintre cele 25 de locuri alocate, pot
primi un aiutor pentru cazare in cuantum de 1.500 de lei (ajutorul fiind acordat din
Moqtenirea,,Constantin Stoicescu") daca indeplinesc in mod cumulativ urmitoarele conditrii:
a) studentul este din provincie, solicitd cazarea in cdminele facultAtii $i nu i se
repartrzeazd,tn loc in cf,min;
b) venitul lunar pe membru de familie nu dep6geqte 1.300 de lei net;
c) studentul a fost admis pe locurile de la buget sau, deqi a fost admis pe locurile cu
are
taxd.,
unul sau ambii parin{i decedali ori sufer6 de boli grave (acelea pentru care se acordd
burse sociale).

Cei care doresc si depund cerere de ajutor pentru cazare trebuie sd aldture cererii lor
acte doveditoare ale situafiei financiare, respectiv:
- declarafie de venituri (se obfine de la secretariat);
- adeverinfl cu salariul net, pe ultimele trei luni (iulie, august, septembrie), pentru
solicitant gi membrii familiei (nu se primesc adeverinfe care nu con]in specificafia:
salariu net, gtampila gi data eliberdrii);

-

-

frafii afla{i in intrefinerea pirin{ilor (elev, student) cu
(dupd
men{iunile
caz):
- bursier cuantumul bursei;
- nu primeqte bursd.
adeverinfi de la Administrafia Finan{elor Publice din localitatea de domiciliu pentru solicitant gi familie, din care sd rezulte dacf, existd alte venituri impozabile
decAt salariile;
adeverinfl de la Primlrie pentru venituri agricole, dacf, este cazrl;
hotlrflre judecitoreascl de divorf*, unde este cazul (copie xerox);
certificat de deces, unde este cazu,l (copie xerox);
talon de pensie ( iulie, august, septembrie, unde este cazul (copie xerox);
talon pensie de urmaq (iulie, august, septembrie), unde este cazul (copie xerox);
talon aloca(ie fra(i (iulie, august, septembrie);
adeverin{I de la Casa de copii de unde apar(ine (unde este cazul);
in cazul in care studentul gi/sau parinfii acestuia nu realizeazd, venilltri, pe lAnga
adeverin(a de la Administra(ia Finanfelor Publice din localitatea de domiciliu, sunt
adeverin{e pentru

I

necesare declarafii notariale pe proprie rispundere
parinJilor sdi care sd ateste aceastd situa(ie de fapt.

ale studentului qi/sau ale

- In cazul in care veniturile sunt 0 sau sub 100 de lei pe membru de familie,
studentul va prezenta o anchetl sociall efectuatl de primiria localitn(ii in care
domiciliazl.
Solicitarile pentru acordarea ajutorului se depun la secretariat, la secretara care
rdspunde de anul I de studiu, in perioada 12-24 octombrie 2014, iar ajutoarele se vor acorda
in cursul lunii noiembrie 2014.
Ajutorul pentru cazare urmeazd, s5 fie acordat pentru acoperirea cheltuielilor privind
cazarea pe semestrul I intr-un cdmin privat sau la persoane frzice ori juridice din Bucuregti.

tn privinla cheltuietilor privind cozarea pe semestrul al ll-lea, studenJii din anul I,
vor avea un venit lunar pe membru de familie ce nu depdqegte 1.300 de lei net gi care

care
dupd prima sesiune de examene vor fi integralisti gi vor obfine media de cel putin 9.25. sunt
indrept[fi{i sd beneficieze de ajutorul ,,Constantin Stoicescu", care se acordd in cursul lunii
aprilie 2015.
Aceste sume de bani, care se adaug[ eventualelor burse la care studen(ii sunt
indreptafi(i, potrivit legii, vor putea fi folosite inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor privind
cazatea.

* incepAnd

cu anul universitar 2014-2015, studen(ii ai caror pdrinli sunt divorfafi au obligafia sa depund la dosar dovezi

din care s6 rezulte care este cuantumul pensiei de intrelinere pe care o primesc de la pdrintele cdruia nu i-au fost
incredinfa{i spre cre;tere si educare. in acest sens, studenfii trebuie sd depunl la dosar copia hotf,rdrii judecdtoregti prin
care pdrintele a fost obligat Ia plata pensiei de intre{inere, iar aceastd hotdrdre trebuie sI fi fost pronunFta in primd
instan(6 dupd data de I octombrie 2009.
in ipoteza in care pdrintele nu pldtegte pensia de intreJinere - degi a fost obligat prin hotirdre judecdtoreascd - studentul
trebuie sa facd dovada ca s-a adresat unui executor judecdtoresc pentru executarea silitd a hotdririi, dar executarea nu
poate fi efectuatd ori continuatd din cauza lipsei de bunuri urmdribile sau a imposibilitdJii de valorificare a unor astfel de
bunuri.
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