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Sprijin studii oferit de Primăria Oradea

În urma încurajării conducerii orașului de a susține domeniul IT în orașul Oradea, Consiliul Local al
Municipiului Oradea a hotărât lansarea programului Realizează-te în Oradea, care are mai multe
componente (a se vedea detalii http://oradea.ro/stiri-oradea/realizeaza-te-in-oradea-primaria-va-investiin-tinerii-talenta-539-i-in-domeniul-it).
Una din direcțiile programului lansat de Primărie îi vizează pe studenții în domeniul IT care provin
dinafara Zonei Metropolitane Oradea (ZMO).
Vă oferim mai jos detaliile programului și vă rugăm pe cei interesați să depuneți la Secretariatul
Facultății de Management până cel târziu marți, 22 octombrie, orele 10 a.m. solicitarea anexată
completată și semnată.
Condiții de eligibilitate:
- Domiciliu înafara ZMO (Zonei Metropolitane Oradea) (faptul că aveți viză de flotant cu adresa
campuslui nu este un impediment)
- Înrolat/ă în program de studii din domeniul IT cu frecvență
- pentru semestrul I al anilor de studii, sprijinul financiar se acordă studenților care au acumulat
cel puțin 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene (sau minimul impus de
universitate conform regulamentului propriu pentru promovarea în anul următor de studiu) – în
cazul UEO este vorba de 80% din credite
- pentru semestrul II, sprijinul financiar se acordă studenților care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
o au promovat anul universitar cu cel puțin 75% din creditele anuale (în cazul UEO pragul
de promovare este de 80%)
o au realizat stagii de practică/ internship/ au fost/ sunt angajați la departamentele de IT /
firme locale din Oradea / ZMO din domeniul IT (minim 60 ore/ semestru) și au
prezentat în acest sens la secretariatul facultății de care aparțin adeverința sau contractul
de muncă.
- Sunt eligibile spre decontare cheltuielile de cazare asigurate de universitatea la care studentul este
înscris.

Modul de decontare a sprijinului financiar pentru studenți:
• universitățile transmit Primăriei, la începutul fiecărui an universitar, lista studenților potențiali
beneficiari ai sprijinului financiar, precum și costul lunar al cazării
• la cursul lunilor martie, iulie, eventual octombrie, după finalizarea perioadelor de sesiune/stagiilor de
practică, respectiv a sesiunilor de restanțe, universitățile transmit Primăriei, lista studenților care solicită
sprijinul financiar și îndeplinesc condițiile cerute și cuantumul cheltuielilor de cazare pentru fiecare
beneficiar.
• sprijinul financiar se acordă anual sau la finele fiecărui semestru (în funcție de opțiunea studenților și a
universităților), prin decontarea de către Municipiul Oradea în contul studentului a sumelor suportate de
către acesta cu cazarea.
• Cheltuielile de masă se decontează la nivelul a 15 lei/zi pentru fiecare zi de activitate didactică cu
excepția zilelor de week-end, sărbători legale și vacanțe școlare.
• Sprijinul financiar nu se decontează pentru semestrul în care una dintre condiții nu se respectă.
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