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Regulament privind acordarea subvenţiilor ȋn cadrul proiectului „SPiC - 

Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră” 

pentru studenţii de la Facultatea de Drept care provin din mediul rural 
 

 
 
Prezentul regulament este elaborat ȋn cadrul proiectului „SPiC - Studenți în Practică pentru o 

viitoare Carieră” POCU/90/6.13/6.14/109139 ȋn scopul stabilirii procedurii de acordare a 
subvenţiilor pentru studenţii de la Facultatea de Drept. 

În cadrul contractului de finanțare Contract POCU/90/6.13/6.14/109139, cofinanțat din Fondul 
Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Drept (FD) asigură participarea a 90 de studenți ai 
facultății în cadrul unor stagii de învățare la locul de muncă. În acest sens au fost încheiate 30 
acorduri de parteneriat între Universitatea Babeș-Bolyai și cabinete și societăți de avocați din 
județul Cluj. 
Ca urmare a evaluării stagiilor de practică, unui număr de 10 studenți, care fac parte din grupul 
ţintă al proiectului care provin din mediul rural și care au promovat cu succes stagiul de practică le 
vor fi acordate subvenții ȋn valoare de 1000 lei/persoană. 

Pentru a beneficia de subvenție de practică, studenții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe 
minimale de acordare a subvențiilor: 

- să fie înscriși în grupul țintă al proiectului; 
- să aibă domiciliul în mediul rural; 
- să fi promovat stagiul de practică organizat în cadrul proiectului 

 
Ȋnscrierea studenţilor ȋn vedea obţinerii subvenţiilor se va face la Secretariatul Facultăţii de Drept 
pe bază de dosar de ȋnscriere, dosar care va conţine: 
 

- cerere privind acordarea subvenției (format tipizat); 
- copie CI; 
- cont IBAN. 
- Dovadă venit   

 dacă studentul primeşte bursă socială de la Facultatea de Drept ȋn semestrul ȋn 
curs, se vor lua ȋn calcul actele doveditoare depuse pentru bursa socială; 

 dacă studentul nu a depus dosar pentru bursă socială, va trebui să depună dosarul 
de participare care să cuprindă toate actele enumerate la finalul acestui 
regulament. 
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In situaţia ȋn care vor exista mai multe solicitări pentru subvenţiile pentru persoanele din mediul 
rural, criteriul de departajare va fi situaţia financiară (venitul pe membru de familie), prioritate 
având studenţii cu posibilităţi financiare reduse (care beneficiază de bursă socială ȋn mod curent 
din partea facultăţii). In situaţia in care există studenţi care au acelaşi venit pe membru de familie 
se va ţine cont de al doilea criteriu de selecţie şi anume nota la disciplina „Practică”, precum şi de 
al treilea criteriu de selecţie şi anume media pe semestru anterior depunerii solicitării pentru 
bursă socială. Acordarea subvențiilor se va face fără nici un fel de discriminare pe criterii de gen, 
rasă, religie etc. 

Studenții din grupul țintă vor fi anunțați din timp (prin anunț la avizierul Facultăţii de Drept, pe 
site-ul Facultăţii de Drept și prin intermediul e-mailui) despre perioada și locul de depunere a 
dosarelor. 

Subvențiile vor fi plătite de către beneficiarul proiectului, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca, în momentul existenței disponibilului și ținând cont de prevederile universității 
referitoare la plăţi. 

Prezentul regulament se aplică doar în cadrul proiectului POCU/90/6.13/6.14/109139. 
 

Dosarul de venit va cuprinde: 

1) anexa nr. 7 - se obţine de la  secretariatul facultăţii; 
2) anexa nr. 11- se obţine de la  secretariatul facultăţii; 
3) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 
4) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor; 
5) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), 

ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor; 
6) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învăţământ; 
7) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii 

în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o 
formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii; 

8) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale; 
9) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz: 
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent 

de natura acesteia) pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019; 
b) adeverinţă de şomaj pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 

2019; 
c) adeverinţă de venit net, pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 

2019; 
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10) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în 
faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul; 

11) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se 
completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi 
fraţii acestuia; 

12) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu 
adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia; 

13) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din 
activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, 
societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale 
familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.); 

14) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai 
are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8). 

 
Atenţie: Adeverinţele ANAF şi Registrul Agricol sunt obligatorii atât pentru anul 2018 cât şi 

pentru anul 2019! 

 

 

 
 


