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ANUNT IMPORTANT PRIVIND
Ierarhizarea pe locuri bugetate a studentilor la sfârsitul anului universitar
2015/2016 –cazuri sociale
pentru alocarea locurilor la buget aferente anului 2016-2017
Referitor la păstrarea locului bugetat pe anul universitar 2016/2017 vă
comunicăm următoarele:
Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studentilor (la nivel
licentă si master), în baza Sistemului european de Credite transferabile (ECTS)
si a articolului 60 (cap. XI) al prezentului regulament, în vederea păstrării
locului bugetat obtinut, pot depune dosare de cazuri sociale numai
studentii de la buget, indiferent de vârstă.
2) Studentii care au ocupat un loc bugetat în anul universitar 2015-2016 si:
- sunt orfani de ambii părinti sau provin din case de plasament
-studentii care provin din familii ce realizează un venit mai mic decât venitul
minim pe economie (925 lei/membru de familie) vor depune în perioada
05.09.2016-09.09.2016 actele din care să reiasă venitul net pe lunile iunie,
iulie, august 2016, cu conditia să realizeze minim 45 de credite.
Mentionăm că acest dosar se depune special pentru ierarhizare si este
distinct de cel pentru cămin si bursă socială!
Dosarul de ierarhizare pe loc bugetat va contine:
- dosar plic
- cerere tip, vizată de către secretariatul facultăţii;
- copie a buletinului/ cărţii de identitate;
- copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
- copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă
este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
- adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o
formă de învăţământ;
- declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la
primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în
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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 şi ale
părinţilor acestora, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile iunie, iulie august 2016;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net pe lunile iunie, iulie, august 2016;
- declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte 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 esteste orfan de un
părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru student şi fraţii 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;
- adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile
nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
- documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociaţii familiale, societăţi comerciale);
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi
familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.
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