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Art. 1. Studenţii admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat care locuiesc în alte spaţii
decât căminele instituţiei în care studiază şi au solicitat şi nu au primit cazare în cămin, primesc
subvenţia individuală lunară, ca mijloc de sprijin, privind acoperirea unei părţi din cheltuielile necesare
cazării.
Art.2. Studenţii care solicită alocaţia individuală de sprijin trebuie să prezinte următoarele
documente justificative:
a). cerere tip de solicitare a indemnizaţiei individuale de sprijin (Anexa 01);
b). copia contractului de închiriere a unui spaţiu de locuit altul decât cel din căminele
studenţeşti;
c). copie după cartea de identitate cu flotant pe adresa spaţiului unde locuieşte;
d). adeverinţe care să ateste că veniturile brute pe membru de familie nu depăşesc salariul
minim brut pe economie; (adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor pe ultimele trei luni sau cupoane
de pensie, în cazul părinţilor pensionari);
e). adeverinţe de şcolarizare de la fraţi, dacă este cazul;
f). adeverinţă de la Primărie referitoare la venitul agricol, pe numele ambilor părinţi;
g).adeverinţă de la Finanţe referitoare la venituri provenite din S.R.L. sau activităţi
independente, pe numele ambilor părinţi;
e). copie după certificatul de deces al părinţilor, dacă este cazul;
Art. 3. Criteriile de acordare:


pot beneficia de subvenţia individuală de sprijin pentru cazare studenţii care au obţinut numărul
de credite transferabile care permite trecerea în anul de studii următor;



subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioada vacanţei de vară a
studenţilor;



alocaţia individuală de sprijin pentru cazare se acordă pe durata legală a studiilor, dacă sunt
îndeplinite anual condiţiile în care aceasta a fost acordată.
Art. 4. Cererile pentru acordarea subvenţiei individuale de sprijin pentru cazare se depun la

Decanatul Facultăţii de Medicină, în primele 20 de zile de la începerea anului universitar.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul regulament
în data de 10. ianuarie 2013, dată la care intră în vigoare.

Anexe:
Anexa 01: UMFST-REG-69-F01 Cerere pentru solicitarea indemnizației de sprijin pentru cazare
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Anexa 01: UMFST-REG-69-F01
CERERE PENTRU SOLICITAREA INDEMNIZAȚIEI DE SPRIJIN PENTRU CAZARE

Subsemnatul.........................................................fiul/fiica.......................lui..........................
domiciliat în........................................................................................................................................
CNP..............................................................CI/BI.................................telefon...................................
Facultatea...................................................................Specilizarea.....................................................
Anul.................Venit În Ron conform actelor atașate........................................................................

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declarații, că toate informațiile sunt corecte, exacte și complete și susținute de actele autentice depuse.
Mă angajez ca în cazul schimbării validității informațiilor înainte de termenul legal pentru depunerea
cererilor, să informez comisia de aceste schimbări.

Semnătura........................................

Rezervat pentru comisie
Informațiile sunt corecte și conform cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează
în prevederile legale pentru acordarea indemnizației de sprijin pentru cazare!

