
ANUNł 
subvenŃie cazare la gazdă 

 
 StudenŃii FacultăŃii de ConstrucŃii şi InstalaŃii care doresc să obŃină 
subvenŃii individuale de sprijin pentru cazare în alte spaŃii decât cămine, conf. 
O.U. Nr.73/ 30.09.04, sunt rugaŃi să depună cerere în acest sens la decanat 
până marti 31 octombrie 2006, ora 1430.  

 Conf. O.U. Nr. 73 / 30.09.04 studenŃii din învăŃământul universitar de 
stat, cursuri de zi, pe locuri finanŃate de la bugetul de stat, pot beneficia de 
această subvenŃie dacă îndeplinesc următoarele condiŃii: 

a) nu au domiciliul sau reşedinŃa în localitatea în care se află instituŃia de 
învăŃământ superior la care studiază; 

b) provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu 
depăşesc salariul minim brut pe economie; 

c) au vârsta de până la 29 de ani; 
d) optează pentru subvenŃie şi nu au primit sau nu au solicitat un loc de 

cazare în căminele studenŃeşti ale instituŃiei de învăŃământ superior în care 
frecventează cursurile. 

e) depun o copie a contractului de închiriere a unui spaŃiu de locuit, altul 
decât cel din căminele UniversităŃii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi; 

 În vederea obŃinerii subvenŃiei individuale de sprijin pentru cazare, 
studenŃii vor prezenta la secretariatele facultăŃilor dosarele cu acte care să 
confirme veniturile proprii ale acestora şi ale persoanelor în îngrijirea cărora se 
află. 
 Documentele pe baza cărora se stabilesc criteriile sociale sunt 
următoarele : 
•  adeverinŃa de salariat pentru venitul brut realizat de părinŃi in ultimele 3 luni 

(iulie, august, septembrie); 
• cupoane de pensie pentru ultimele 3 luni sau adeverinŃa de la DirecŃia pentru 

probleme de munca si ocrotiri sociale - Oficiul de asigurări sociale si pensii 
de stat; 

• declaraŃie notariala pentru părinŃii care nu realizează nici un fel de venit 
(daca este cazul); 

• adeverinŃa emisa de primărie de la domiciliul studentului pentru Legea 
nr.416/2001 privind ajutorul social (daca este cazul); 

• adeverinŃa emisa de primărie de la domiciliul studentului pe numele părinŃilor 
acestuia pentru teren (Legea nr. 18/1991); 



• certificat fiscal sau adeverinŃa de la AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru 
veniturile realizate conform L 507/2002; 

• adeverinŃa de elev sau student pentru fraŃii sau surorile studentului, cu 
precizarea dacă sunt sau nu bursieri şi cu precizări asupra cuantumului 
bursei, în eventualitatea în care aceştia sunt bursieri; 

• certificatul de căsătorie in copie xerox pentru părinŃii recăsătoriŃi sau copie 
xerox a sentinŃei de divorŃ a părinŃilor; 

• adeverinŃa pentru veniturile realizate in ultimele 3 luni ale soŃului (soŃiei) 
părintelui recăsătorit; 

• dovada primirii pensiei de întreŃinere din partea părintelui obligat la plata 
acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de 
întreŃinere (daca este cazul); 

• certificatul de deces al unuia din părinŃi (daca este cazul); 
• dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la DirecŃia pentru 

probleme de munca si ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (daca este 
cazul); 

• adeverinŃa emisa de Oficiul Registrului ComerŃului pentru părinŃi (daca este 
cazul ), din care sa rezulte ca sunt sau nu asociaŃi in cadrul societăŃilor 
comerciale; 

• dovada înregistrării la organele de politie din raza domiciliului studentului, a 
cererii privind identificarea noului domiciliu al unuia din părinŃi, in cazul in 
care acesta a părăsit reşedinŃa comuna, in vederea obligării acestuia la plata 
pensiei de întreŃinere (daca este cazul); 

• ancheta sociala întocmita de Primărie (daca este cazul); 

 Studentul îşi angajează răspunderea personală cu privire la corectitudinea 
declaraŃiilor de venit si a celorlalte documente prezentate. 
 Prezentarea de către un student a unor declaraŃii de venit false, cu scopul 
de a beneficia de prevederile prezentei ordonanŃe de urgentă, constituie 
infracŃiune si se pedepseşte conform legii. 
 StudenŃii pot beneficia de subvenŃia individuală de sprijin pentru cazare pe 
durata legală a studiilor, dacă sunt îndeplinite anual condiŃiile în care aceasta le-
a fost acordată. 
 SubvenŃia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele 
de vacantă. 
 Conform Ordinului Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 3072 / 17.01.2005, 
pentru anul în curs, subvenŃia individuală de sprijin este prezentată în tabelul 
următor: 
    Luna   SubvenŃia (RON) 
   Octombrie  2006     78 
   Noiembrie  2006      110 
   Decembrie  2006   110 


