UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ACTE NECESARE
în vederea obţinerii
SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZIŢIONAREA UNUI CALCULATOR (200 Euro)

Dosarele pentru obţinerea sprijinului financiar în vederea achiziţionării unui calculator ce pot
fi depuse de studenţii cu vârsta maximă de 26 de ani, se primesc până pe data de 17.04.2020 şi
trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adeverinţă din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru luna februarie 2020;
Cupoane de pensie ale părinţilor pentru luna februarie 2020;
Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi;
Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi;
Copii după certificate de naştere pentru fraţi/surori şcolari şi preşcolari;
Copie după buletinul de identitate a studentului care solicită ajutorul financiar;
Copii după actele de identitate ale membrilor familiei studentului
Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari sau studenţi în care se va menţiona dacă
au beneficiat de acest ajutor financiar sau au depus dosar pentru obţinerea acestui ajutor
financiar;
9. Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament familial;
10. Pentru studenţii asistaţi ai Caselor de Copii: adeverinţe de la Casa de Copii şi declaraţie de
venituri dată la Notariat;
11. Copii după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi;
12. Declaraţie legalizată la Notariat pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează
venituri.
13. Declaraţia pe propria răspundere, legalizată la Notariat, din partea membrilor de familie care au
depăşit vârsta de 18 ani (inclusiv a studentului care solicită sprijinul financiar) că nu sunt
căsătoriţi, că nu sunt angajaţi, că nu desfăşoară activităţi aducătoare de venituri (unde este
cazul) precum şi că nu au beneficiat de acest ajutor financiar şi nu au depus dosar pentru
obţinerea acestui ajutor financiar el şi nici un alt membru al familiei şi că dispun de diferenţa de
bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard
IMPORTANT
VENITUL BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE PE LUNA FEBRUARIE 2020 TREBUIE SĂ FIE MAI MIC DE
250 LEI
TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ.

