
INFORMARE 

În baza Hotărârii Consiliului de Admistrație (CA) al UBB nr. 5479/30.03.2020 și a Normelor de 

aplicare a acestei Hotărâri pentru punctul său 3, 

aducem la cunoștința studenților FȘIM, a  studenților care au depus dosare eligibile pentru 

acordarea de bursă socială pentru semestrul II, an universitar 2019-2020 următoarele 

precizări: 

În data de 30.03.2020, CA al UBB a aprobat o Hotărâre (HCA 5479/30.03.2020) privind luarea 

unor măsuri de sprijinire a studenților UBB care prevede următoarele: 

1. Plafonarea nivelului taxelor pentru anul universitar 2020-2021 la nivelul celor din anul 

2019 – 2020 (detalii HCA 5479/30.03.2020) 

2. Suplimentarea  bugetului pentru burse sociale pentru acoperirea tuturor solicitărilor 

eligibile pentru bursă de ajutor social aferente semestrului II (2019-2020) 

3. Alocarea unei sume de 225.000 lei din bugetul UBB pentru acordarea unui ajutor 

financiar  în vederea stimulării achiziționării de 150 computere (la nivel UBB) 

destinate studenților eligibili pentru bursă de ajutor social (detalii HCA 

5479/30.03.2020). 

Astăzi, 31.03.2020 au fost aprobate și Normele de aplicare a HCA nr. 5479/30.03.2020, 

punctul nr.3. Astfel, rugăm studenții să citească cu atenție documentul și să aibă în vedere 

următoarele: 

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 3.04.2020, la dosarul deja trimis, 

o confirmare că vor să beneficieze de prevederile HCA nr. 5 479/ 30.03.2020 cu privire 

la acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării unui computer 

personal (valoarea alocației pe beneficiar este de 1.500 lei). Depunerea confirmării se face 

electronic prin mail la facultate (enviro@ubbcluj.ro). Facultatea va trimite către student un 

mesaj de primire a solicitării acestuia (în caz de neprimire în decurs de o oră a mesajului 
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din partea facultății rugăm redirecționarea solicitării pe adresa 

simona.lucacel@ubbcluj.ro). 

2. Confirmările trimise de studenți vor fi centralizate la nivel de facultate  

3. Până în data de 06.04.2020, facultatea va întocmi lista provizorie a beneficiarilor în baza: 

a. numărului de ajutor financiar distribuit proporțional facultății noastre (!acesta va 

fi comunicat studenților în momentul alocării de către UBB!)1, în funcție de 

numărul de cereri eligibile depuse pentru acordarea de bursă de ajutor social la 

nivelul FȘIM în raport cu totalul de cereri depuse la nivel de UBB, și a 

b.  ordinii de prioritate din Regulamentul de burse, art.14, alin (3)  

4. Eventuale contestații vor putea fi depuse electronic de către studenții eligibili, prin mail la 

adresa (enviro@ubbcluj.ro) până la data de 07.04.2020. 

5. Lista finală va fi întocmită de facultate până la data de 08.04.2020 și trimisă Rectoratului 

pentru centralizare 

6. În data de 10.04.2020, Serviciul financiar al UBB va efectua viramentul bancar în contul 

studenților beneficiar (1500 lei/student) 

7. 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 (dacă este cazul) 

Mențiuni importante! 

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

componente pentru a îmbunătăți unități deja existente),  

7.2. Unitățile achiziționate trebuie să aibă o configurație similară cu cea minimal 

recomandată pentru utilizarea platformelor online de predare: 

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirementsfor-the-teams-

app 

                                                           

1 Facultății de Știința și Ingineria Mediului i-au fost alocate 2 ajutoare financiare în vederea stimulării 

achiziționării PC (informație completată în data de 02.04.2020 în documentul de informare) 
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7.3. Finanțarea este utilizabilă doar pentru achiziționarea de echipament hardware, nu și 

pentru software 

8. Sumele necheltuite de beneficiari vor fi returnate prin virament bancar în contul UBB, până 

la data de 15.05.2020 

9. După achiziționarea calculatorului, studenții beneficiari trimit electronic 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 31.05.2020. 

 

Conf. dr. Nicoleta Brișan,  

prodecan responsabil probleme studențești 

 


