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1. Prin prezentul Regulame
Universitdlii de Studii politice qi
stabilesc criteriile qi procedurile
juridic de caracter financiar in i

2. Prezentul Regulament
universitdfii, pe de o parte gi s

beneficiari ai ajutorului material din 1

3. In sensul prezentului Regula

solicitant^sd apeleze cdtre adminir
material. In cazul in care solicitantul

"ajutar material" - indemni
universitdlii de o singurd datd cu
suportate de angajat.

"costuri neordinare" - cheltuie
urrnare a situafiilor, care nu pot fi

4. Ajutorul material se
universitdfiica urmare a situaliei
acoperirii costurilor care mult
familiei sale.

5. A.jutorul material poate
urm6toarelor situalii :

- venitul lunar pentru un mem
- decesul unuia din pdrinfi;
- participdri in cercuri de creati
6. {jutorul material se acordd

cerere in limitele neoesare de fi intel

qi justific[ valoarea ajutorului material
7. Cererea solicitanului co

spre examinare la qedinfa Consiliului
8. Consiliul de Administralie

sau demersul conducdtorului subdivizi
9. Administralia Universitdlii

ajutor materipl, determind valoarea fi
fiecare solicitant gi in baza procesului
ordinul.

10. A.jutorul material poate fi
calendaristic. Departamentul Resurse
acorddrii ajutoarelor materiale qi pri

11. Prin decizia Consiliului de
volumul ajutorului material pentru anu

privind acordarea de cdtre administralia
ice Eurotrlene a ajutorului material se
pentru rc,alizarca qi legalizarea actului

I studenlilor universitalii.
aplicd raporturilor dintre administralia

ca potenlialii universitdlii pe de altd parte,
universitdlii.
termenii au semnficatie:

e financiard acordatd de cdtre administratia
acoperirii pa{tiale a costurilor neordinare

ile financiare apdrute qi impuse persoanei ca
evitate qi controlate.

doar in <>azttn in care Ia studentul
sau neordinare, a apdrut necesitatea

posibilitdli financiare ale acestuia sau a

acordat studenfilor universitetii in cantl

al familiei este sub

itate.
in baza cereriii scrise de cdtre solicitant. in

va fi adus motivul, care l-a determinat pe
ia universite{ii de a i se acorda ajutor

spune de documente care confirmi motivul
icitat, copiile lor se anexeazdla cerere.

de decanul facultdlii este prezerfiatd
Administr alie> a universitdlii.

sau respinge cerecerea solicitantului

ieqind din volumul anual al fondului de
iard concreld a ajutorului material pentru

al Consiiliului de Administralie emite

doar o sinLgurd datd pe parcursul anului
mane gi Secfia Studii vor asigura evidenla

or.
dministralie inL luna decembrie se stabilepte
urmdtor.

lei;


