UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE din SUCEAVA
FACULTATEA DE ECONOMIE, ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI

SUBVENŢII CAZARE
septembrie 2022
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 73/30.10.2004 şi
Ordinul MEdC nr. 3845/12.04.2005, studenţii de la învăţământul cu frecvență, admişi
pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care au îndeplinit condițiile de promovare a
anului de studiu, care locuiesc în alte spaţii decât căminele universităţii/licee şi au
solicitat dar nu au primit cazare în cămin, 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 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 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
23.09.2022 şi vor fi însoţite de următoarele acte:

facultăţii până la data de

1. Copia contractului de închiriere a unui spaţiu de locuit, altul decât cel din căminele
studenţeşti sau căminele liceelor;
2. Adeverinţă din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru luna august 2022;
3. Cupoane de pensie pentru luna august 2022;
4. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi;
5. Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi;
6. Copii după certificate de naştere pentru fraţi/surori şcolari şi preşcolari;
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 asistaţi ai Caselor de Copii: adeverinţe de la Casa de Copii şi
declaraţie de venituri dată la Notariat;
10. Copii după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi;

11. Declaraţie legalizată la Notariat pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează venituri.
12. Declaraţia pe propria răspundere, legalizată la Notariat, 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).

TOATE ACTELE ELIBERATE VOR
PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ.

AVEA

SCRIS

CLAR

NUMELE

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 de vară), dacă sunt îndeplinite anual condiţiile în
care aceasta le-a fost acordată.

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" SUCEAVA
DECLARAŢIE
Subsemnatul(a)_________________________________________________________fiul fiica)lui_________________
şi al_________________, născut(ă) la data de________________, în localitatea _____________________, domiciliat
(ă) în_________________________________________________________, cu domiciliul actual în localitatea Suceava,
la adresa _____________________________________________________________________________________ (în
baza contractului de închiriere nr. ……………), posesorul Cărţii de Identitate seria_____, nr._________, eliberat(ă) de
Poliţia______________la data de_____________, student la Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, program
de studiu _____________________________________, anul _____, declar următoarele:
A. COMPONENŢA FAMILIEI (din care fac parte) şi numărul total de membri (care se iau în calcul pentru acordarea
subvenţiei pentru cazare):
1. Prenumele fraţilor/surorilor (preşcolari, elevi, studenţi):
_________________________________
_________________________________
2. Numele şi prenumele soţiei: _________________________________
3. Numele şi prenumele copiilor:

_________________________________.

Numărul total al membrilor de familie (incluzând şi subsemnatul):___________________.
B. VENITUL BRUT TOTAL PE FAMILIE, pe luna august 2022 este _______________________________, care
cuprinde următoarele venituri:
1. Salariul brut (adeverinţe de la locul de muncă):

__________________lei/lună

2. Pensie medie (cupon de pensie):

__________________lei/lună

3. Alte ajutoare primite de la stat (ajutor de şomaj):

__________________lei/lună

4. Alocaţia de stat pentru copii

__________________lei/lună

6. Venituri din spaţii proprii închiriate:

__________________lei/lună

7. Venituri din asociere la societăţi cu capital
privat (inclusiv dividente):

__________________lei/lună

8. Venituri din agricultură:

__________________lei/lună

9. Alte venituri realizate de familie:

__________________lei/lună

(acte eliberate de organele Administraţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului de Stat, de la locul de
domiciliu al părinţilor, susţinătorilor legali ai studentului-dacă este orfan)
C. VENITUL BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE este:

__________________lei/lună

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele
acte:____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

Declar pe propria-mi răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, cunoscând că
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora în scopul de a beneficia de prevederile
Ordonanţei de Urgenţă nr. 73/30.09.2004 şi Ordinul MEdC 3845/12.04.2005, constituie infracţiune
şi se pedepseşte conform legii.
Data__________________

Semnătura____________________

DOAMNA DECAN,
Subsemnatul (a)__________________________________________________________________, student(ă) la
Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, program de studiu ________________________, anul ____, vă rog
să-mi aprobaţi acordarea subvenţiei individuale de sprijin pentru cazare în anul universitar 2022/2023
Menţionez că la finele anului precedent de studiu am obţinut media _____________.
Declar că în am solicitat şi nu am primit cazare în căminele universităţii în anul universitar 2022/2023 .

Data_______________

Semnătura

