
ACTE NECESARE  PENTRU DOSAR CAZARE 

I. DOSARE CAZARE 

Cerere de cazare
 Copie după B.I./C.I. al studentului; (2)

 Poze (2)

 Copie carnet student vizat anul anterior sau adeverinta student anul I

II. DOSARE MEDICALE:

 Cerere de cazare;

 Adeverinţă medicală eliberată de MEDICUL SPECIALIST VIZATĂ DE medicul de familie AL
STUDENTULUI

 Copie după certificatul de naştere al studentului;

 Copie după B.I./C.I. al studentului; (2)

 Poze (2)

 Copie carnet student vizat anul anterior sau adeverinta student anul I

III. DOSARE SOCIALE:

A. ORFANI DE AMBII PĂRINŢI: 

 Cerere de cazare;

 Copie după certificatele de deces ale părinţilor;

 Copie după certificatul de naştere al studentului;

 Copie după B.I./C.I. al studentului; (2)

 Poze (2)

 Copie carnet student vizat anul anterior sau adeverinta student anul I

B. STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASE DE COPII ŞI CENTRE DE PLASAMENT 

 Cerere de cazare;

Adeverinţă de la centrul de plasament/casa de copii ;

 Copie după certificatul de naştere al studentului;

 Copie după B.I./C.I. al studentului;(2)

 Poze (2)

 Copie carnet student vizat anul anterior sau adeverinta student anul I

C. ALTE CAZURI SOCIALE: 

 Cerere în care să specifice motivul cazului social;

Acte doveditoare pentru dosar caz social

 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;

 documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii şi ale părinţilor acestora, după
caz: (cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura
acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (februarie, martie şi aprilie), adeverinţă de şomaj,

 Copie pașaport pentru studenții străini
 Adeverință medicală vizată de medicul de familie al studentului

 Adeverință medicală vizată de medicul de familie al studentului

 Adeverință medicală vizată de medicul de familie al studentului



adeverinţă de salariu net etc. 

 copie a certificatului de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (se
completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş, pentru student şi fraţii
acestuia);

 copia 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 are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi
de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului(ei) şi ale familiei: terenuri agricole, a păduri,
chirii etc.;

 pentru student şi pentru membrii familiei acestuia, documente justificative de la Administraţia
Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. 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 au şi
alte venituri decât cele declarate

 Copie după certificatul de naştere al studentului;

 Copie după B.I./C.I. al studentului;

 Dosar plic.

IV.     DOSARE STUDENTI CU PARINTI CADRE DIDACTICE 

 Cerere de cazare
 Copie după B.I./C.I. al studentului; (2)

 Poze (2)

 Copie carnet student vizat anul anterior sau adeverinta student anul I

 Adeverinta de salariat vizata la Inspectoratul Judetean Scolar

 Copie legalizata la Notariat la Contractul individual de munca

 Adeverință medicală vizată de medicul de familie al studentului

 Adeverință medicală vizată de medicul de familie al studentului




