ANUNŢ IMPORTANT CU PRIVIRE LA ACORDAREA DE
CĂMINE SOCIALE, PT. STUDENŢII DE LA FORMA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT ZI – BUGET
(şi taxă în limita locurilor disponibile)
Dosarele se depun în perioada 03.09.2018-14.09.2018

Venitul mediu lunar net/lună să nu depăşească suma de

1.097,33 lei/membru familie

DOSARUL PT. CĂMIN SOCIAL VA CONŢINE:
- dosar plic;
- cerere (Anexa nr. 7) şi declaraţie (Anexa nr. 8) - formular tip care se ridică de la
secretariat;
- copie a buletinului/cărţii de identitate a solicitantului şi ale părinţilor
- copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este
cazul) ale celorlaţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
- adeverinţe de elev, student, pentru membrii familiei care urmează o formă de
învăţământ;
- declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la
primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără
discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o
formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
- adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme
medicale;
- documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea căminului social şi ale celorlalți membri ai familiei, după caz:
a) adeverinţe de venit net pe lunile iunie, iulie, august 2018,;
b) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pe lunile iunie, iulie, august 2018;
c) adeverinţă de şomaj;
- declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine
nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are
domiciliul;
- copie după certificatul de deces în cazul în care studentul este orfan de un părinte;
se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru
student și frații acestuia;

- copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se
completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru
student şi fraţii acestuia;
- documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu:
chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activități
de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri,
etc. confrom prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el și familia
sa nu mai are și alte venituri ( a se vedea Anexa nr. 8)
- studenţii proveniţi din casele de copii (centre de plasament) sau plasament
familiar vor depune în plus documente justificative privind situaţia în care se află:
a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de
plasament
b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în
plasament familial
c) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii
pentru acordarea căminului social, după caz: cupoane sau adeverinţă pentru
alocaţia de plasament, adeverinţă de şomaj, adeverinţă de venit net
d) declarația pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are
și alte venituri decât cele declarate (Anexa nr.8);
- studenţii care solicită cămin pe criteriul medical vor depune:
a) cerere tip vizată de la secretariatul facultăţii
b) copie a buletinului/cărţii de identitate
c) certificat medical eliberat de un medic specialist, (care a promovat examenul de
specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competențe în
domeniul diganosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap
permanent grav sau accentuat. În certificatul medical prezentat de student se va
menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli
specificate:
- studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care
suferă diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală
cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom,
mipoie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli
hematologice (hemofiliile, talasemie, etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu
virusul HIV, sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, și cu orice alte boli cronice pe care senatele
universitare le pot lua în considerare..
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