
În atenția studenților care studiază pe locuri finanțate de la bugetul 
de stat și care NU locuiesc în căminele ULBS  

 

        Vă informăm că, potrivit O.U. nr.73/2004, aprobată prin legea nr.527/2004 și a Ordinului 

MECTS nr. 3845/12.04.2005, privind acordarea subvenției individuale de sprijin pentru cazarea 

studenților care locuiesc în alte locații decât căminele instituțiilor de învățămȃnt superior, 

studenții din învățământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanțate de la 
bugetul de stat, care locuiesc în alte părți decȃt căminele ULBS, pot primi lunar o 
subvenție individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor 
pentru cazare. 

       Subventia nu se acorda pe perioadele de vacanță. 

       Pentru a fi eligibili, studenții trebuie să îndeplinească condițiile reglementate de art. 2 din 

OU 73/2004. 

       Dosarele  trebuie să conțină următoarele documente: 

              • cererea tip de solicitare a îndemnizației individuale de sprijin (anexată);  

              • copia Contractului de închiriere a unui spațiu de locuit în Municipiul Sibiu, altul decât 

cel din căminele studențești, vizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu; 

              • copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei sau după certificatele de 

naștere pentru persoanele sub 14 ani, certificate cu mențiunea “Conform cu originalul”;  

             • adeverință de elev/student pentru frați (în original);  

             • adeverință cu venitul brut din luna depunerii dosarului pentru fiecare membru e familie 

care lucrează sau declarație pe propria răspundere autentificată de notar că nu realizează venit (în 

original); 

            • adeverință de la organul fiscal că membrii familiei nu realizează alte venituri 

impozabile potrivit prevederilor Codului Fiscal (în original); 

           • adeverință de la facultate din care să rezulte că studiați la forma de învățământ cu 

frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat și că ați realizat numărul necesar de credite 

transferabile pentru a trece în anul universitar 2020-2021. 

 

      Dosarele complete se vor depune la secretariatul Facultății de Științe până în 23.04.2021, ora 
12:00. 


