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Norme metodologice 

Privind aplicarea Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 479/30.03.2020 punctul nr. 3 

 

 

 

Art. 1. Studenții care au depus cereri pentru acordarea de bursă de ajutor social în semestrul II al 

anului universitar 2019-2020, pot depune până la data de 03.04.2020, la dosarul deja trimis, o cerere prin 

care vor să beneficieze de prevederile HCA nr. 5 479/ 30.03.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar 

în vederea stimulării achiziționării de computere personale (valoarea alocației pe beneficiar este de 1.500 

lei). Depunerea solicitării se face electronic pe adresa de mail la anul4@law.ubbcluj.ro  

Modelul cererii este anexă a acestor norme și se află pe site-ul facultății.  

 

Art. 2. Repartizarea numărului de alocații pentru achiziționarea de calculatoare se va face cu 

respectarea ordinii de prioritate din Regulamentul de burse de ajutor social la nivel de UBB, art. 14, alin (3):  

” (3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, 

studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:  

1) orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie 

plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. 

 2) studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 

3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) 

epilepsie, 8) cardiopatii congenitale,9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 

13) boli rare, 14) tulburări din spectrul autist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) 

surditate,17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap 

locomotor, 20) spondilită anchilozantă sau 21) reumatism articular şi cu orice alte 21) boli cronice studenți 

integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.  

3) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 

universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe 

economie (sau venitul minim garantat în plată), calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni (a se 

vedea art. 18, alin. 7).” 

 

Art. 3. Facultatea va centraliza cererile studenților și în limita numărului de alocații distribuit 

proporțional pe facultăți, în funcție de numărul de cereri eligibile depuse pentru acordarea de bursă de ajutor 

social la nivel de UBB, cu respectarea ordinii de prioritate din Regulamentul de burse, art.14, alin (3), va 

întocmi lista provizorie cu studenții beneficiari până la data de 6.04.2020.  

 

Art. 4. Studenții eligibili pot depune contestații electronic, pe adresa de mail a facultății, până la 

data de 7.04.2020.  

 

Art. 5. Facultatea va întocmi lista finală până la data de 8.04.2020 și o va trimite electronic 

Rectoratului pentru centralizare.  
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Art. 6. Serviciul Social întocmește statele de plată pentru virarea sumei în contul beneficiarului până 

la data de 9.04.2020.  

 

Art. 7. Serviciul Financiar efectuează viramentul bancar în data de 10.04.2020.  

 

Art. 8. Studenții beneficiari achiziționează computerele personale începând cu data intrării sumei 

în contul personal până la data de 30.04.2020, achitând diferența de preț care depășește valoarea ajutorului 

financiar după caz.  

 

Art. 9. Se finanțează doar achiziționarea unor unități noi (nu se acceptă achiziționarea de 

componente pentru a îmbunătăți unități deja existente), a căror configurație trebuie să fie similară cu cea 

minimal recomandată pentru utilizarea platformelor online de predare: https://docs.microsoft.com/en-

us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app.  

 

Art. 10. Sumele necheltuite vor fi returnate prin virament bancar în contul UBB, până la data de 

15.05.2020.  

 

Art. 11. Studenții beneficiari vor trimite electronic, pe adresa facultății, copii după documentele 

doveditoare ale achiziției, emise pe numele beneficiarului (factură sau factură fiscală după caz și bon fiscal 

sau chitanță, după caz) până la data de 31.05.2020. 
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