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SUBVENŢIE INDIVIDUALĂ DE SPRIJIN PENTRU CAZARE  
AN UNIVERSITAR 2022-2023 

 
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/30.10.2004 ţi Ordinul MEC nr. 

3845/12.04.2005, studenţii de la învăţământul de zi, admişi pe locuri finanţate de la bugetul de 
stat (fără taxă), care locuiesc în alte spaţii decât căminele universităţii/licee, pot primi lunar, la 
cerere, o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare, în vederea acoperirii parţiale a 
cheltuielilor pentru cazare pe perioada studiilor, cu excepţia vacanţelor. 

 
Beneficiază de această subvenţie pentru cazare studenţii 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 
● Au vârsta până în 29 de ani 
● Optează pentru subvenţie si nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în 

căminele studenţeşti ale universităţii în care frecventează cursurile. 
 

Dosarele se vor depune la secretariatul facultăţii în perioada 23-28.09.2022. 
 

ACTE NECESARE 
 

1. Copie certificată în conformitate cu originalul a contractului de închiriere a unui spaţiu 
de locuit înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Suceava, altul decât cel din căminele 
studenţeşti sau căminele liceelor – certificarea pentru conformitate se face de către posesorul 
actului şi se     semnează; 

2. Adeverinţă din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru lunile iunie, iulie 
şi august 2022; 

3. Cupoane de pensie pentru lunile iunie, iulie şi august 2022; 
4. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi; 
5. Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi; 
6. Copii certificate în conformitate cu originalul după certificatele de naştere pentru 

fraţi/surori şcolari şi  preşcolari - certificarea pentru conformitate se face de către unul dintre 
părinţi şi se semnează; 

7. Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari; 
8. Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament 

familial; 
9. Pentru studenţii provenind din centre de plasament: adeverinţă care să ateste situaţia 

descrisă şi declaraţie de venituri dată pe proprie răspundere de către student; 
10. Copii certificate în conformitate cu originalul după certificatele de deces pentru 

studenţii cu părinţi decedaţi – certificarea pentru conformitate se face de către posesorul 
actului şi se semnează ; 

11. Declaraţie pe proprie răspundere pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează 
venituri (dacă este cazul). 

12. Declaraţie pe proprie răspundere a părinţilor că nu realizează venituri suplimentare, în 
care să se facă referire şi la veniturile realizate de părinţii studentului în alte ţări, nu numai în 
România, cu dovezi ale veniturilor realizate de aceştia (dacă este cazul). 

13. Declaraţia pe propria răspundere din partea membrilor de familie care au depăşit vârsta 
de 18 ani (inclusiv a studentului care solicită subvenţia), că nu sunt căsătoriţi, că nu sunt 
angajaţi şi că nu desfăşoară activităţi aducătoare de venituri (unde este cazul). 

 


