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UNIVERSITATEA DIN ORADEA

METODOLOGIE PRIVIND STABILIREA FONDULUI $I DECONTAREA
coNTRAVALoRTT ABoNAMENTELoR DE TRANSpoRT iN cotuuN
PENTRU STUDENTII UNIvERSTTATTT DIN oRADEA

I.

Principii privind stabilirea fondului pentru achitarea contravalorii

reducerilor privind transportul studentilor

Sumele pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul studenlilor, in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 3091L996, sunt alocate de la bugetul de stat prin
contractul institulional incheiat intre ministerul tutelar gi instituliile de invdldm6nt
superior de stat.

in baza prevederilor H.G. nr. 30911996, privind acordarca de reduceri cu 50% ale
tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafajd qi subteran, precum gi transportul
intern auto, feroviar gi naval, de care beneficiazd, elevii gi studenlii din invdldm6ntul de
stat gi din invdldmAntul particular acreditat, Universitatea din Oradea deconteazd,
studenfilor abonamentele pentru transportul local in comun.
Deoarece suma alocatd de ministerul tutelar se raporteazd" la an calendaristic, stabilirea
fondului pe semestre se va realiza la Departamentul Financiar Contabilitate (D.F.C.) dupd
cum urmeaz6:
1. Stabilirea fondului pentru semestrul I
a) Se va stabili soldul disponibil la 30 septembrie din alocatiile repartizate pentru
anul curent (neconsumat in primele 9 luni).
b) Soldul la inceputul anului calendaristic (reportat din anii precedenti)
c) Suma estimativd alocatd, de ministerul tutelar pentru octombrie-decembrie an
curent
d) Suma estimativ[ alocatd, de ministerul tutelar pentru ianuarie-februarie an urmdtor
e) Fond disponibil estimativ sem.I :(a)+b)+c)+d)
fl Se va constitui o rczewd de I0% din fondul rezultat la litera e)
g) Fond disponibil sem.I: e)-f)

2. Stabilirea fondului pentru semestrul II
a) Se va stabili soldul disponibil la 28 februarie an curent din alocatirle

b)
c)
d)
e)

f)

rcpartizate

pentru anul curent (neconsumat in primele 2 luni).
Soldul la inceputul anului calendaristic (reportat din anii precedenti)
Suma estimativd alocatd" de ministerul tutelar pentru martie-septembrie an curent
Fond disponibil estimativ sem.Il :(a)+b)+c)
Se va constitui o rczervd de l0%o din fondul rezultat la litera d)
Fond disponibil sem,Il: d)-e)
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Fondul pe trimestre va

fi stabilit

de D,F.C. p6nd cel tdrziula data de 15 octombrie pentru
sem.I respectiv 15 martie pentru sem.Il gi transmis la secretariatul prorectorului
responsabil cu servicii student gi vizibilitate (SSV).

Prorectorul responsabil SSV va proceda larepartizarea acestui fond, proporfional fiecdrei
facultdfi, in funcfie de numdrul de studenfi - studii licenld gi master (cu buget gi cu taxd)
p6n4 in 20 octombrie, respectiv 20 martie. Adresa privind rcpartizarea va fr transmisd
spre facultdfi urmdnd ca acestea sd repaftizeze fondul in funclie de numdrul de luni
alocat fiecarui semestru.
Fondul neutilizat de cfltre lacultflti nu se lealocii altor fbcLr]t[ti, acestEr flind reportat cu
sold pe institutie penlru semestrurl urmdtor'.

II.

Decontarea

Pentru decontarea contravalorii abonamentelor, se va proceda dupd cum urmeazd:

1.

Abonamentele a cdror valabilitate incepe inainte de inceputul semestrului,
respectiv in lunile februarie sau septembrie, vor fi decontate par[ial, pentru zilele
incluse in cele doud semestre, Pentru stabilirea valorii din abonament, care trebuie
decontatd in aceastd situafie, se va folosi urmdtoarea formul6: Vd:Val3O*n dacd
valabilitatea abonamentului i4cepe in luna septembrie sau Vd:Va/28*n dacl,
valabilitatea abonamentului incepe in
luna februarie,
unde:
Vd: valoarea din abonament care se decorrteazd;
Va : valoarea abonamentului, subvenlionatd de Universitate (50%);
n : numdrul de zile, incepAnd cu prima zi a semestrului, pAnd in ultima zi de
valabilitate a abonamentului.

Exemplu:
Dacd va: 35 lei, abonamentul a fost emis pentru perioada 23,09 - 22.10, iar
semestrul incepe in data de 03.10 atunci Vd:35/30*20:23,33lei.
. Notd: Dacd abonamentul este de 70 lei, calculul se vaface la 35 de lei, adicd la 50%
din valoarea acestuia.
2. Abonamentele a cdror valabilitate incepe in lunile martie, respectiv octombrie vor
fi decontate in intregime, la valoarea subvenlionatd a acestora.
3. in afara acestor perioade abonamentele vor fi decontate pe baza facturilor emise
de S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S,A.
4. Tichetele de abonament care fac obiectul prevederilor de la punctele I qi 2 vor fi
colectate de la studenfi de secretariatele facultdfilor, la expirarea acestora, gi vor fi
inaintate cdtre Departamentul Financiar Contabilitate al Universitdfli din Oradea,
impreund cu un tabel care trebuie sd cuprindd: numele, prenumele, anul de studiu,
specializarea, CNP-ul qi suma ce trebuie decontatd fiecdrui student care
benefrciazd de reducere. Aceste abonamente se vor deconta prin casieria
Universitdlii din Oradea.
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