
SUBVENŢII  CAZARE 

septembrie 2020 

 

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/30.09.2004 şi Ordinul MEdC nr. 

3845/12.04.2005, studenţii de la învăţământul de zi, pe locuri finanţate de la 

bugetul de stat, care au promovat anul de studiu, care locuiesc în alte spaţii 

decât căminele universităţii, pot primi lunar, la cerere, o subvenţie individuală de 

sprijin pentru cazare, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare. 

 
Beneficiază de această subvenţie pentru cazare studenţii menţionaţi mai sus 

care îndeplinesc următoarele condiţii: 
 

● Nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea Suceava 
● Provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu 

depăşesc salariul minim brut pe economie (2230 lei) 
● Au vârsta de până la 29 de ani 
● Optează pentru subvenţie şi nu au primit sau nu au solicitat un loc de 

cazare în căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior în 
care frecventează cursurile 

 

 Cererile se vor depune la Secretariatul facultăţii până la data de 

25.09.2020 (ora 13) şi vor fi însoţite de următoarele acte: 
 

1. Copia conformă cu originalul a contractului de închiriere a unui spaţiu de locuit, 

vizat la ANAF, altul decât cel din căminele studenţeşti sau căminele liceelor (certificarea 

pentru conformitate se face de către secretariatul facultăţii; în baza actului original); 

2. Cerere tip  (se obţine de la Secretariatul facultăţii); 

3. Adeverinţă salarială din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru lunile iunie, 

iulie şi august 2020; 

4. Cupoane de pensie ale părinţilor pentru lunile iunie, iulie şi august 2020; 

5. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi; 

6. Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi; 

7. Adeverinţe privind orice alte venituri realizate de părinţi sau de student pentru lunile iunie, 

iulie şi august 2020; 

8. Copii conforme cu originalele după certificatele de naştere ale fraţilor/surorilor şcolari şi 

preşcolari (certificarea se face prin semnătura unui părinte pe copia certificatului de 

naştere, pentru copiii minori, sau prin semnătura titularului pe copia certificatului de 

naştere şi a cărţii de identitate, pentru copiii majori); 

9. Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari;  

10. Copie conformă cu originalul a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt 

divorţaţi, completată cu adeverinţă sau cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, 



pentru student şi fraţii acestuia, pentru lunile iunie, iulie şi august 2020 (certificarea se face 

prin semnătura părintelui căruia i s-au încredinţat copiii pe copia hotărârii judecătoreşti); 

11. Pentru studenţii asistaţi ai Caselor de Copii: adeverinţă de la Casa de Copii şi declaraţie 

de venituri dată pe propria răspundere de către student; 

12. Copii conform cu originalele după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi 

decedaţi, completate cu adeverinţă sau cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș, pentru 

student şi fraţii acestuia, pentru luna lunile iunie, iulie şi august 2020 (certificarea pentru 

conformitate se face de către student); 

13. Declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte că nu obţine şi nu realizează niciun 

fel de venit; 

14. Declaraţia pe propria răspundere a studentului care solicită subvenţia că nu este căsătorit, 

că nu este angajat şi că nu obţine şi nu realizează niciun fel de venit (unde este cazul).  
 

TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE 

PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ. 

 

 

 

IMPORTANT 

Studentul îşi angajează răspunderea personală cu privire la 

corectitudinea declaraţiilor de venit şi a celorlalte documente 

prezentate. Prezentarea de către student a unor declaraţii de 

venit false constituie infracţiune şi se pedepseşte conform 

legii. 

 

Studenţii pot beneficia de subvenţia individuală de sprijin 

pentru cazare pe durata legală a studiilor (cu excepţia 

vacanţelor), dacă sunt îndeplinite anual condiţiile în care 

aceasta le-a fost acordată. 

 

 


