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I.
Principii privind stabilirea
fondului pentru achitarea contravalorii
reducerilor privind transportul studenţilor
Sumele pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul studenţilor, în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 309/1996, sunt alocate de la bugetul de stat prin
contractul instituțional încheiat între ministerul tutelar și instituțiile de învățământ
superior de stat.
În baza prevederilor H.G. nr. 309/1996, privind acordarea de reduceri cu 50% ale
tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi transportul
intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de
stat şi din învăţământul particular acreditat, Universitatea din Oradea decontează
studenţilor abonamentele pentru transportul local în comun.
Deoarece suma alocată de ministerul tutelar se raportează la an calendaristic, stabilirea
fondului pe semestre se va realiza la Departamentul Financiar Contabilitate (D.F.C.) după
cum urmează:
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 estimativă alocată de ministerul tutelar pentru octombrie-decembrie an
curent
d) Suma estimativă alocată de ministerul tutelar pentru ianuarie-februarie an următor
e) Fond disponibil estimativ sem.I =(a)+b)+c)+d)
f) Se va constitui o rezervă de 10% 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 alocatiile repartizate
pentru anul curent (neconsumat in primele 2 luni).
b) Soldul la inceputul anului calendaristic (reportat din anii precedenti)
c) Suma estimativă alocată de ministerul tutelar pentru martie-septembrie an curent
d) Fond disponibil estimativ sem.II =(a)+b)+c)
e) Se va constitui o rezervă de 10% din fondul rezultat la litera d)
f) Fond disponibil sem.II = d)-e)
Fondul pe trimestre va fi stabilit de D.F.C. până cel târziu la data de 15 octombrie pentru
sem.I respectiv 15 martie pentru sem.II și transmis la secretariatul prorectorului
responsabil cu servicii student şi vizibilitate (SSV).

Prorectorul responsabil SSV va proceda la repartizarea acestui fond, proporţional fiecãrei
facultãţi, în funcţie de numãrul de studenţi - studii licenţã şi master (cu buget şi cu taxã)
pânã în 20 octombrie, respectiv 20 martie. Adresa privind repartizarea va fi transmisă
spre facultăți urmând ca acestea să repartizeze fondul în funcție de numărul de luni
alocat fiecarui semestru.
Fondul neutilizat de către facultăti nu se realocă altor facultăți, acesta fiind reportat ca
sold pe institutie pentru semestrul următor.

II. Decontarea
Pentru decontarea contravalorii abonamentelor, se va proceda după cum urmează:
1. Abonamentele a căror valabilitate începe înainte de începutul semestrului,
respectiv în lunile februarie sau septembrie, vor fi decontate parţial, pentru zilele
incluse în cele două semestre. Pentru stabilirea valorii din abonament, care trebuie
decontată în această situaţie, se va folosi următoarea formulă: Vd=Va/30*n dacă
valabilitatea abonamentului începe în luna septembrie sau Vd=Va/28*n dacă
valabilitatea
abonamentului
începe
în
luna
februarie,
unde:
Vd = valoarea din abonament care se decontează;
Va = valoarea abonamentului, subvenţionată de Universitate (50%);
n = numărul de zile, începând cu prima zi a semestrului, până în ultima zi de
valabilitate a abonamentului.
Exemplu:
Dacă Va = 35 lei, abonamentul a fost emis pentru perioada 23.09 – 22.10, iar
semestrul începe în data de 03.10 atunci Vd = 35/30*20=23,33 lei.
Notă: Dacă abonamentul este de 70 lei, calculul se va face la 35 de lei, adică la 50%
din valoarea acestuia.
2. Abonamentele a căror valabilitate începe în lunile martie, respectiv octombrie vor
fi decontate în întregime, la valoarea subvenţionată a acestora.
3. În 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 1 şi 2 vor fi
colectate de la studenţi de secretariatele facultăţilor, la expirarea acestora, şi vor fi
înaintate către Departamentul Financiar Contabilitate al Universităţii din Oradea,
împreună cu un tabel care trebuie să cuprindă: numele, prenumele, anul de studiu,
specializarea, CNP-ul şi suma ce trebuie decontată fiecărui student care
beneficiază de reducere. Aceste abonamente se vor deconta prin casieria
Universităţii din Oradea.

