MINISTERUL EDUCAŢIEIINAȚIONALE
UNIVERSITATEA DE VEST DINTIMIȘOARA.

Anexa 1
DOCUMENTELE NECESARE OBŢINERII UNUI LOC DE CAZARE
PE CRITERII SOCIALE:
I.

Studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele documente:

1) copie a buletinului / cărţii de identitate;
2) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
3) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru
lunile
martie, aprilie, mai;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de salariu net;
d) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi
de
exploatare a proprietăţilor personale ale studentului : terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;
e) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi

autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi
comerciale etc.);
f) declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte
venituri
decât cele declarate.
II. Studenţii proveniţi din casele de copii, centrele de plasament sau plasament familial vor depune
următoarele documente:
1) copie a buletinului/cărţii de identitate;
2) 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;
3) documente justificative privind veniturile studenţilor titular ai cererii de precazare, după caz:
a) cupoane pentru lunile luate în considerare (martie, aprilie, mai) sau adeverinţă pentru alocaţia
de plasament;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de salariu net pentru lunile luate în considerare (martie, aprilie, mai), etc..
4) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate
(de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale etc.).

5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele
declarate;
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III. În vederea obţinerii unui loc de cazare în căminele UVT, pe criteriu social, studenţii care provin din
familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici de 1162 lei, vor depune
următoarele documente:
1) copie a buletinului/cărţii de identitate;
2) copii ale buletinelor/cărţilor de identitate ale părinţilor;
4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale
celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
6) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată în fața unui notar (declarație autentificată)
sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care
nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea unui loc de
cazare şi ale părinţilor acestora, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura
acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (martie, aprilie, mai);
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de salariu net pentru lunile luate în considerare (martie, aprilie, mai), etc.;
9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, dată în faţa
unui notar (declarație autentificată) sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează
cu adeveriţă/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia, pentru lunile
luate în considerare (martie, aprilie, mai);
11) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu
adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru lunile luate în considerare (martie,
aprilie, mai), pentru student şi fraţii acestuia;
12) 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.;
13) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi
autorizate ale studentului şi ale familiei (de exemplu: chirii, personae fizice autorizate, asociaţii familial,
societăţi comerciale etc.);
14) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte
venituri decât cele declarate.
IV. În vederea obţinerii unui loc de cazare pe criteriu social, studenţii care au împlinit vârsta de 26 de
ani vor depune următoarele documente:
1) copie a buletinului/cărţii de identitate;
2) documente justificative privind veniturile studenţilor titular ai cererii de precazare, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile
care se iau în considerare (martie, aprilie, mai)
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de salariu net (pe lunile martie, aprilie, mai), etc.;
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3) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi
de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;
4) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi
autorizate (de exemplu: chirii, personae fizice autorizate, asociaţii familial, societăţi comerciale etc.);
6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte
venituri decât cele declarate.
V. Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi, pentru familiile de studenţi, dosarele pentru acordarea
locurilor de cazare pe criterii sociale cuprind următoarele documente:
- studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune
documentele menţionate la aliniatul (4) pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă:
a) copie a certificatului de căsătorie;
b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ;
c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul).
- student/a căsătorit/ă, soţia/soţul: vor depune documentele prezentate la aliniatul (4) pentru familia
din care provine, dacă acesta nu obţine venituri personale, sau similar cu documentele enumerate
pentru soţ, dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale
certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/soţie se adaugă:
a) copie a buletinului / cărţii de identitate;
b) adeverinţă de salariu net, adeverinţa de şomaj, cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind
cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare (martie, aprilie, mai);
c) adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obţinute din activităţi de
exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;
d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi
autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale etc.);
e) declaraţie pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate,
după caz.
Regimul declaraţiei pe propria răspundere
(1)
Studentul care solicită cazare pe caz social va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria
răspundere, sub sancţiunea infracțiunii de fals în declaraţii prevazută de Codul Penal, din care să reiasă că
el şi familia sa nu au alte venituri decât cele declarate.
(2)
Declaraţia pe propria răspundere va fi scrisă de mână, în faţa persoanei care primeşte dosarul.
Art. 326 Fals în declarații, Cod Penal: „Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unei persoane
dintre cele prevăzute la art.175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
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