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FACULTATEA DE ISTORIE SI GEOGRAFIE 

  

acte necesare in vederea obtinerii  

spijinului financiar pentru achizitionarea  unui calculator (200 euro) 

  

  
Dosarele pentru obtinerea sprijinului financiar în vederea achizitionarii unui calculator ce pot fi depuse de studentii cu vârsta de 

pâna în 26 de  ani,  se  primesc pâna la data de 17.04.2020 si trebuie sa contina, dupa caz, urmatoarele acte:  

1. Cerere tip (Cererea este pubicata pe avizier) 
2. Adeverinta din care sa rezulte venitul brut al fiecarui parinte pentru luna martie 2020;  

3. Cupoane de pensie ale parintilor pentru luna martie 2020;  

4. Adeverinta de venit impozabil pentru ambii parinti;  

5. Adeverinte de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii parinti;  

6. Copii dupa certificate de nastere pentru frati/surori scolari si prescolari;  

7. Copie dupa  buletinul de identitate a studentului care solicita ajutorul financiar;  

8. Copii dupa  actele de identitate ale membrilor familiei studentului;  

9. Adeverinte de elev/student pentru frati/surori scolari sau studenti în care se va mentiona daca au beneficiat de acest ajutor 

financiar sau au depus dosar pentru obtinerea acestui ajutor financiar;  

10. Hotarâre judecatoreasca pentru studentii cu parinti divortati sau aflati în plasament familial;  

11. Pentru studentii asistati ai Caselor de Copii: adeverinte de la Casa de Copii si declaratie de venituri data la Notariat;  

12. Copii dupa certificatele de deces pentru studentii cu parinti decedati;  

13. Declaratie pe propria raspundere pentru parintii care nu lucreaza si nu realizeaza venituri.  

14. Declaratia pe propria raspundere, din partea membrilor de familie care au depasit vârsta de 18 ani (inclusiv a studentului 

care solicita sprijinul financiar) ca nu sunt casatoriti, ca nu sunt angajati, ca nu desfasoara activitati aducatoare de venituri 

(unde este cazul) precum si ca nu au beneficiat de acest ajutor financiar si nu au depus dosar pentru obtinerea acestui ajutor 

financiar el si nici un alt membru al familiei si ca dispun de diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o 

configuratie minima standard  

 

 IMPORTANT  

VENITUL BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE PE LUNA MARTIE 2020 TREBUIE SA FIE MAI MIC DE 250 LEI (conform HG 

297/03.05.2018).  

TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE 

Pentru depunerea cererilor si a documentelor doveditoare in vederea stabilirii eligibilitatii solicitantilor, NU VA FI NEVOIE 

DEPLASAREA acestora la USV/ FIG, ci se vor transmite documentele prin intermediul postei electronice la adresa: 

sofiap@usv.ro 
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