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PROCEDURA 

de acordare a subvenţiilor 

pentru susţinerea unui grup de elevi din mediile defavorizate prin asigurarea de echipamente 

pentru acces la Internet şi abonament pentru un an 

 

1. ORGANIZATORUL ACTIVITĂȚII 

1.a. Organizatorul subvenţiei este Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, persoană juridică română, 

cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Memorandumului, Nr. 28, reprezentată de Prof. dr. ing. Vasile 

ŢOPA în calitate de Rector și Ing. ec. Adriana Smaranda OCHIȘ în calitate de Director economic, 

având CUI 4288306 și contul IBAN nr. RO32TREZ23F650601200601X deschis la Banca Națională 

Română, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de Instituție de învățământ superior, prin 

proiectul CNFIS-FDI-2017-0122, director de proiect Prof. dr.ing. Diana Ioana Popescu.  

1.b. Procedura este întocmită şi va fi făcută publică conform legislaţiei aplicabile din România. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Procedura, urmând ca astfel de modificări 

să între în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Beneficiarii subvenţiei sunt obligaţi să respecte termenii şi 

condiţiile procedurii oficiale al SUBVENŢIEI, potrivit celor menţionate mai jos. 

 

2. OBIECTUL SUBVENȚIEI 

2.a. Obiectul subvenției ȋl constituie pachetul de Internet mobil Date Surf S – (cu trafic de date şi 

Internet 4 G) conform contractului cu Telekom România Mobile nr.25136/13.10.2017, 40 de bucăți, 

fiecare cu acoperire de 12 luni (câte 10 pachete Internet mobil Date Surf S pentru fiecare extensie 

UTC-N: Extensia Alba-Iulia, Extensia Bistriţa, Extensia Satu Mare şi Extensia Zalău). Politica de 

utilizare a serviciilor de internet nelimitat aferente subvenţiei: traficul recomandat pentru pachetul de 

date Internet mobil Date Surf S se efectuează la o viteză de transfer a datelor de până la 21,6 Mbps. La 

depăşirea traficului lunar recomandat, viteza de transfer scade până la maxim 128 Kbps, urmând a 

reveni la valorile iniţiale începând cu următoarea perioadă de facturare. În abonamentul lunar este 

inclus trafic naţional.  
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2.b. Transferul proprietăţii asupra pachetelor de Internet mobil Date Surf S se face la momentul 

recepţiei acestora de către beneficiarii subvenției.  

2.c. Pachetele Internet mobil Date Surf S au garanţie din punct de vedere tehnic, conform certificatelor 

de garanţie predate beneficiarului subvenției la momentul recepţiei. Elevul beneficiar al unui pachet 

Internet mobil Date Surf S are dreptul de a notifica imediat Telekom România Mobile, în scris, legat 

de orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. Remedierea defecțiunii 

se va efectua la cel mai apropiat centru de service, acreditat de Telekom România Mobile, de 

localitatea de domiciliu a elevului căruia i-a fost acordat pachetul de internet. UTC-N nu răspunde de 

eventualele deteriorări ale pachetelor de Internet mobil apărute după momentul recepţiei lor de către 

beneficiar. Beneficiarul va utiliza pachetele de Internet mobil în strictă conformitate cu instrucţiunile 

menţionate în manualele de utilizare aferente acestora. 

2.d. Subvenţiile nu se acordă în bani. 

 

3. BENEFICIARII SUBVENȚIEI  

3.a. Beneficiarii pot fi elevi de liceu din clasele XI – XII, care provin din medii defavorizate și au 

rezultate foarte bune la învățătură. Liceele la care studiază aceștia trebuie să fie din judeţele în care se 

află cele  4 extensii ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (Extensia Alba-Iulia, Extensia Bistriţa, 

Extensia Satu Mare şi Extensia Zalău). 

3.b. Beneficiarii sunt cei menționați în proiectul CNFIS-FDI-2017-0122 la obiectivul A.1.2. (A.1.2. 

Susținerea unui grup de elevi din mediile defavorizate, cu rezultate foarte bune la învățătură, prin 

asigurarea de echipament pentru acces la internet și respectiv abonament pentru un an.) 

 

4. MODUL ȘI PERIOADA DE DESFĂŞURARE  

4.a. Procesul de acordare a subvenției se va desfăşura începând cu data 16.10.2017 şi se va încheia la 

data de 29.11.2017.  

4.b. Orice participant, elev de liceu, care dorește să aplice, va completa o cerere de subvenție conform 

modelului atașat - CEREREA DE SUBVENŢIE - și va anexa o copie a cărţii de identitate. Cererea de 

subvenție include o declarație pe proprie răspundere privind corectitudinea datelor înscrise. Cererea se 

va depune la secretariatul extensiei UTC-N astfel: pentru Alba-Iulia şi Bistriţa cel mai târziu ȋn data de 

23.10.2017, până la ora 10:00; pentru Zalǎu cel mai târziu ȋn data de 30.10.2017,  până la ora 10:00;  

pentru Satu Mare cel mai târziu ȋn data de 16.11.2017 până la ora 16:30. 



 

 
Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0122 

 

 

 

4.c. Lista cererilor primite și lista celor selectați pentru acordarea subvenției vor fi afișate la 

secretariatul extensiei UTC-N în data de: 23.10.2017, ora 14:00 (pentru Alba-Iulia şi Bistriţa), pană în 

30.10.2017, ora 14:00  (Zalău) și pană în 17.11.2017, ora 14:00  (Satu Mare). 

4.d. Subvenția se poate ridica doar personal, pe baza cărții de identitate, după semnarea documentelor 

aferente acesteia, în cadrul evenimentului Zilele Porților Deschise, organizat la extensiile UTCN , după 

cum urmează: 

Extensia Alba-Iulia 24 octombrie 2017 

Extensia Bistriţa 26 octombrie 2017 

Extensia Zalău 02 noiembrie 2017 

Extensia Satu Mare 20 noiembrie 2017 

 

4.e. Beneficiarii subvenției care nu vor fi prezenți la evenimentul Zilele Porților Deschise, organizat la 

extensia UTCN, își vor putea ridica pachetul de Internet mobil Date Surf S de la secretariatul extensiei 

în următoarele 2 zile după desfășurarea evenimentului, între orele 8:00 – 15:00. După această perioadă 

își vor pierde dreptul asupra subvenției, aceasta urmând a fi redistribuită  elevilor aflaţi pe lista de 

aşteptare, respectând regulile de desemnare a beneficiarilor de la Punctul 5 din această procedură. 

 

5. DESEMNAREA BENEFICIARILOR  

5.a. Punctajul (P), de maxim 10 de puncte, se va realiza prin însumarea punctelor, conform criteriilor 

completate în Cererea de subvenție, astfel:  

a) Punctaj mediul rural (PRM) – maxim 1 punct;  

b) Punctaj criteriul social (PCS) –maxim  7 puncte;  

c) Punctaj performanțe școlare (PPS) – maxim 2 puncte. 

PRM – se va acorda 1 punct dacă localitatea rurală de domiciliu a elevului se află la o distanță de 

peste 15 km faţă de liceul la care elevul studiază. 
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PCS – se vor atribui astfel (se marchează și se însumează punctajele la toate situațiile care se aplică 

elevului): 

1 pct. elev orfan de un părinte; 

2 pct.-   elev orfan de ambii părinți sau provenit din case de copii sau din plasament familial, cu 

vârsta sub 26 de ani; 

2 pct. - elev provenit din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe membru de 

familie intre 901-1100 lei); 

3 pct. - elev provenit din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe membru de 

familie intre 701-900 lei); 

4 pct. - elev provenit din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe membru de 

familie intre 501- 700 lei); 

5 pct. - elev provenit din familii cu posibilități materiale scăzute (familii cu venit net pe membru de 

familie mai mic sau egal cu 500 lei) sau elev fără nici un venit; 

PPS- se va calcula ca un punctaj obținut astfel: 

1 pct.- media generală a anului școlar precedent este între 8,00 și 9,00 (inclusiv)  

2 pct. - media generală a anului școlar precedent este peste 9,00; 

 

Departajarea în caz de egalitate se va face după următoarele criterii:  

1.) pe baza venitului pe membru de familie;  

2.) pe baza mediei generale din anul școlar precedent; 

5.b. Desemnarea beneficiarilor celor 10 subvenții în cadrul fiecărei extensii va fi făcută de către o 

comisie formată din 3 persoane: directorul extensiei,  o persoană desemnată de către acesta, un 

consilier de carieră din cadrul CCOC. Directorului extensiei îi revine sarcina de a finaliza distribuirea 

celor 10 subvenții, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.  
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6. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR 

Prezenta procedură va fi publicată pe https://www.utcluj.ro/birou-admitere/. Poate fi consultată de 

orice persoane sau autorităţi interesate. 

 

7. DISPOZIȚII FINALE 

7.a. Participarea la subvenție implică respectarea prevederilor prezentei proceduri de acordare.  

7.b. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta procedură cu condiţia de a publica 

respectivele modificări pe https://www.utcluj.ro/birou-admitere/. Modificarea îşi produce efectele de la 

data publicării informaţiilor şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior.  

7.c. Dacă aplicanții/ beneficiarii încălcă buna desfășurare a procedurii de oferire a subvenţiei sau 

încearcă fraudarea acesteia şi actul este demonstrat, organizatorul îşi rezervă dreptul să îi descalifice, 

fără drept de apel.  

7.d. Eventualele reclamații se vor face pe adresa de e-mail admitere@utcluj.ro , până la data prevăzută 

pentru ridicarea subvențiilor, conform punctului 4.d. al acestei proceduri.   

 

 

Director proiect, 

Prof. dr. ing. Diana Ioana POPESCU 

 

https://www.utcluj.ro/birou-admitere/
https://www.utcluj.ro/birou-admitere/

