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INFORMARE 

IN ATENTIA BENEFICIARILOR DE UNITATI LOCATIVE DIN CAMPUS EST 

   

 Societatea Mollo Re SA, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 

avand cod unic de inregistrare 19034870 si numar de ordine in registrul comertului J40/15010/2006, in calitate de prestator 

de servicii de cazare, aduce la cunostinta tuturor beneficiarilor de unitati locative din caminele studentesti situate in strada 

Popa Lazar nr. 10 si nr. 12 care functioneaza sub denumirea de „Campus Est 1”  si „Campus Est 2”, urmatoarele: 

 

1. Prin Decretul Prezidential nr. 240 din 14.04.2020, starea de urgenta instituita pe intreg teritoriul 

Romaniei prin Decretul Prezidential nr. 195 din 16.03.2020 a fost prelungita pentru inca 30 de zile. 

2. Prin Anexa nr. 1 a Decretului Prezidential nr. 240 din 14.04.2020 a fost dispusa, pentru domeniul 

educatie, pe durata stării de urgenţă, masura  suspendarii tuturor activităţilor didactice care impun 

prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în unităţile şi instituţiile de 

învăţământ (a se vedea art. 77 din respectiva Anexa) dar si obligatia instituţiilor de învăţământ superior 

din sistemul naţional de învăţământ, de a utiliza, pe durata starii de urgenta, metode didactice 

alternative de predare - învăţare - evaluare, în format online, cu respectarea calităţii actului didactic şi 

cu asumarea răspunderii publice (a se vedea art. 79 din aceeasi Anexa). 

3. Fiecare student cazat in caminele studentesti situate in strada Popa Lazar nr. 10 si nr. 12 are acces 

nelimitat la Internet si, prin urmare, poate beneficia de instruirea asigurata online de institutia de 

invatamant superior in chiar unitatea locativa detinuta pe baza de contract de prestari servicii de cazare.  

4. Activitatile de cazare de tipul celor desfasurate de prestatorul Mollo Re SA in cele doua unitati de 

cazare din strada Popa Lazar nr. 10 si 12 nu intra in categoria activitatilor suspendate prin Ordonantele 

Militare emise pana in prezent in baza celor doua Decrete Prezidentiale. Drept urmare, activitatea in 

cadrul celor doua camine studentesti nu a fost, nu este si nu va fi suspendata. 

5. Prestatorul Mollo Re SA si-a indeplinit, de la data instituirii starii de urgenta, toate obligatiile 

contractuale asumate prin contractele incheiate cu beneficiarii unitatilor locative din cele doua camine 

studentesti si va asigura, in continuare, derularea corespunzatoare a acestor contracte. 

6. Fata de cele aratate si luand act de faptul ca suspendarea cursurilor universitare care impun prezenta 

fizica (dispusa prin Decretul Prezidential nr. 240 din 14.04.2020) poate determina pe unii beneficiari de 

unitati locative sa solicite incetarea, inainte de termenul contractual, a contractelor de prestari servicii 

de cazare, comunicam tuturor detinatorilor de unitati locative in caminele studentesti din strada Popa 

Lazar nr. 10 si 12, care solicita incetarea contractului inainte de termen, urmatoarele: 

6.1. Desi o astfel de solicitare reprezinta o denuntare unilaterala a contractului din initiativa 

beneficiarului (a studentului) avand drept consecinta pierderea garantiei de buna executie 

(invocam, in acest sens, prevederile art. X.2. litera  „c”), incetarea contractului va opera in 

baza prevederilor art. X. 2. litera „b”, respectiv prin acordul partilor.  

6.2. Restituirea garantiei de buna executie a contractului (ca efect al incetarii contractului prin 

acordul de vointa al partilor) se va efectua in conditiile prevazute in art. VI.4. din contract, dar 

termenul de restituire a garantiei de buna executie nu va fi de 10 zile de la data incetarii 

contractului ci de 10 zile de la data la care contractul ar fi incetat prin ajungere la termen. 

7. Beneficiarii de unitati locative care nu depun cereri pentru incetarea inainte de termen a contractelor 

de prestari servicii de cazare si care vor solicita, pana cel mai tarziu la data de 31.05.2020, atat 

prelungirea / mentinerea actualului contract de prestari servicii de cazare pana la data inceperii noului 

an universitar cat si perfectarea unui contract de prestari servicii de cazare nou pentru anul universitar 

2020-2021, vor beneficia de un discount de 50% la facturile de chirie pentru lunile de prelungire a 

contractului actual precum si la factura de chirie aferenta primei luni de inchiriere din noul contract. 

  

 IMPORTANT: Vor beneficia de facilitatile precizate la punctul 7 de mai sus si solicitantii noi de unitati locative in 

cadrul caminelor studentesti situate in strada Popa Lazar nr. 10 si nr. 12, daca cererea pentru perfectarea contractului de 

prestari servicii de cazare pe perioada vacantei universitare din vara anului 2020 si, respectiv, cererea pentru perfectarea 

contractului de prestari servicii de cazare pentru anul universitar 2020-2021 vor fi depuse pana cel mai tarziu la data de 

31.05.2020 si daca contractul de prestari servicii de cazare pentru anul universitar 2020-2021  se va incheia pentru intreg 

anul universitar asa cum va fi stabilit el de autoritatile competente. 
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