ACTE NECESARE PENTRU CAZARE
două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student și un exemplar pentru
administrația căminului) ‐ formularele se distribuie la administrația căminului;
cartoteca de flotant completată ‐ (de la administrația căminului);
o fotografie tip carte de identitate ‐ se va aplica pe legitimația de cămin; /* NU SE ADMIT COPII
XEROX SAU SCANĂRI
carte de identitate (original + 1 copie xerox);
certificat de naștere (copie xerox);
certificate de casatorie – copie xerox- (unde este cazul);
Timbru fiscal de 5 lei pentru viza de flotant.
NOTĂ: Aceste documente se vor preda administratorului căminului la preluarea locului în
cămin.

ACTELE NECESARE PENTRU STUDENŢII CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN DIFERITE CAZURI SOCIALE
În cazul studenților orfani de ambii părinți: copii după certificatele de deces ale părinților;
În cazul studenților cu părinți (sau întreținător legal) cadre didactice aflate în activitate:
adeverință de salariat a părintelui, vizată de Inspectoratul Şcolar Județean (ISJ), din care să
rezulte că în anul școlar 2015 ‐ 2016, părintele a fost cadru didactic titular; pentru părinții
pensionati, adeverință de la ISJ din care să rezulte activitatea de minim 10 ani în funcția
didactică;
În cazul studenților care provin de la casele de copii: adeverință de asistat al casei de copii;
În cazul studenților căsătoriți: copie legalizată de notar după certificatul de căsătorie; adeverință
de student (pentru studentul/studenta de la altă facultate sau altă universitate de stat); copie
legalizată de notar după certificatul de naștere al copilului (dacă este cazul);
În cazul studenților care suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/ locomotor, se
depune copia de pe certificatul de handicap la camin si la serviciul social.
NOTĂ: Aceste documente se depun la Decanatul Facultății IESC (corp N)

MODALITĂŢI DE SPRIJIN PENTRU STUDENŢII BUGETATI CARE NU AU PRIMIT CAZARE ÎN CĂMIN
Studenții care locuiesc în alte spații decât căminele Universității Transilvania, pot beneficia de
subvenția individuală de cazare, conform OUG nr. 73/2004, dacă îndeplinesc următoarele condiții:
a) frecventează cursurile de zi, pe locurile bugetate şi prezintă adeverință de la facultate în acest
sens;
b) dețin un contract de închiriere pentru locuință, înregistrat la Administrația Finanțelor Publice
ale județului Braşov;
c) au viza de flotant pe cartea de identitate din care să rezulte adresa unde locuieşte în
municipiul Braşov;
d) prezintă acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie,
care însumate nu depăşesc salariul minim brut pe economie (adeverință de salariat de la parinti,
declaratie notariala daca nu realizeaza venituri, copii după actele de identitate ale membrilor din
familie, fară venit);

Dosarul complet pentru subventia de sprijin se depune la Serviciul Cămine din str.
Memorandului nr. 26, camin 5 , pana la data de 15 octombrie 2016, ora 15:00.
OUG 73/2014 prevede:
Art. 1. – Studenții din învățământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanțate de la
bugetul de stat, care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat,
pot primi lunar o subvenție individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parțiale a
cheltuielilor pentru cazare.
Art. 2. – Pot beneficia de subvenție individuală de sprijin pentru cazare studenții prevăzuți la
art. (1), care îndeplinesc următoarele condiții:
a) nu au domiciliul sau reşedința în localitatea în care se află instituția de învățământ superior la
care studiază;
b) provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim
brut pe economie;
c) au vârsta de până la 29 de ani;
d) optează pentru subvenție şi nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele
studențeşti ale instituției de învățământ superior în care frecventează cursurile.
Art. 3. – (1) Instituțiile de învățământ superior de stat stabilesc lista beneficiarilor de subvenție
individuală de sprijin pentru cazare, pe baza listelor de studenți eligibili, în funcție de bugetul alocat în
acest scop instituției de învățământ superior.
(2) Ordinea în lista studenților eligibili pentru subvenții de cazare se determină în funcție de criterii
sociale şi de performanță academică, pe baza punctajului aprobat de senatul universitar, pentru
studenții care au obținut numărul de credite transferabile care permite trecerea în anul de studii
următor.
(3) Lista studenților eligibili se stabileşte anual, în ordinea descrescândă a criteriilor de eligibilitate.
Art. 4. – (1) Subvenția individuală de sprijin pentru cazare se acordă anual de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Educației şi Cercetării.
(2) Ministerul Educației şi Cercetării alocă instituțiilor de învățământ superior de stat sumele
necesare acordării subvenției, prin contractul complementar de finanțare, în funcție de deficitul de
locuri de cazare al instituției de învățământ superior, de numărul de solicitanți şi de cuantumul lunar al
subvenției individuale de sprijin pentru cazare.
(3) Instituțiile de învățământ superior de stat efectuează lunar plata subvenției individuale de sprijin
pentru cazare către beneficiarii acesteia.
Art. 5. – (1) În vederea obținerii subvenției individuale de sprijin pentru cazare, studenții vor
prezenta la secretariatele facultăților acte care să confirme veniturile proprii ale acestora şi ale
persoanelor în îngrijirea cărora se află.
(2) Studentul îşi angajează răspunderea personală cu privire la corectitudinea declarațiilor de venit
şi a celorlalte documente prezentate.
(3) Prezentarea de către un student a unor declarații de venit false, cu scopul de a beneficia de
prevederile prezentei ordonanțe de urgență, constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
Art. 6. – (1) Studenții pot beneficia de subvenția individuală de sprijin pentru cazare pe durata
legală a studiilor, dacă sunt îndeplinite anual condițiile în care aceasta le-a fost acordată.
(2) Subvenția individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanță.
Art. 7. – Ministerul Educației şi Cercetării aprobă anual, prin ordin al ministrului educației şi
cercetării, cuantumul subvenției individuale de sprijin pentru cazare, care nu poate depăşi valoarea
mediei anuale a subvenției acordate pe persoană studenților cazați în căminele instituțiilor de
învățământ superior de stat, cu încadrarea în bugetul alocat.
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