
Studenții care nu au obținut loc de cazare și locuiesc în alte spații decât 

căminele universității pot beneficia în baza ORDONANȚEI DE URGENȚĂ 

NR. 73/2004 de subvenție de cazare. Subvenția este în sumă de 1460 lei pe an. 

În baza ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 73/2004 – subvenții cazare studenți, subvenția de 

cazare se acordă doar pe durata legală a studiilor, dacă sunt îndeplinite anual condițiile în care a 

fost acordată. De asemenea nu se acorda pe perioada de vacanță.  

Condițiile pe care studenții trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de subvenția de  cazare 

sunt:  

- cursuri de zi 

- loc finanțat de la bugetul de stat 

- locuiesc în alte spații decât căminele instituțiile de învățământ superior de stat 

- nu au domiciliul în localitatea în care se află instituția de învățământ superior la care 

studiază 

- nu au reședința în localitatea în care se află instituția de învățământ superior la care 

studiază 

- provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul 

minim brut pe economie 

- au vârsta de până în 29 ani 

- nu au primit un loc de cazare în căminele studențești ale instituției de învățământ superior 

în care frecventează studiile 

- nu au solicitat un loc de cazare  în căminele studențești ale instituției de învățământ 

superior în care frecventează studiile 

- au optat pentru subvenție 

 

În baza următoarelor documente: 

- adeverință prin care să se ateste calitatea de student la unul dintre ciclurile de studiu 

(licență, master), cursuri de zi, loc finanțat de la bugetul de stat (facultatea) 

- dovada că membrii de familie (ai studentului) nu realizează venituri brute lunare ce 

depășesc salariul minim brut pe economie 

- dovada că studentul nu are domiciliul  sau reședința în localitatea în care se află instituția 

de învățământ superior la care studiază (C.I.) 

- tot de pe copia C.I. se face dovada vârstei 

- declarație notarială, pe proprie răspundere a studentului, din care să reiasă veridicitatea  

declarațiilor de venit ale membrilor săi de familie, că nu a primit sau nu a solicitat un loc 

de cazare în căminele studențești ale instituției de învățâmânt superior în care 

frecventează cursurile.   

Universitatea  stabilește lista beneficiarilor de subvenție individuală de sprijin pentru cazare. 

Plata subvenției lunar individuale de sprijin pentru cazare către beneficiarii acesteia se face lunar.  

STUDENȚII: își angajează răspunderea personal cu privire la corectitudinea declarațiilor 

făcute! 

Dosarul cu documentele necesare pentru acordarea subvenției pentru cazare 

se va depune individual de fiecare student interesat la Serviciul Social UVT 


