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Subject: Fwd: Informare-Sprijin pentru studen prin Programul Local "Make IT In ORADEA"
From: Rauch Katalin <katalin.rauch@oradea.ro>
Date: 31.08.2021, 15:19
To: mgordan@uoradea.ro

From: Rauch Katalin <katalin.rauch@oradea.ro>
Date: Aug 31, 2021 3:11:46 PM
To: ioan.fotea@emanuel.ro, mgorda@uoradea.ro, rectorat@uoradea.ro, rectorat@emanuel.ro,
management@emanuel.ro, ie @uoradea.ro, imt@uoradea.ro
Subject: Informare-Sprijin pentru studen prin Programul Local "Make IT In ORADEA"
Buna ziua,
Primăria Municipiului Oradea con nuă să aloce fonduri din bugetul local pentru sprijinirea studen lor din alte localita
decat Oradea si Zona Metropolitana Oradea inscrisi la universita le din Oradea, care învață la specializari cu un curriculum
axat pe domeniul IT, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea si masa, daca indeplinesc condi ile stabilite prin HCL
nr.617/2019.
Până în prezent s-au înscris în programul local „Make IT in Oradea" și au beneﬁciat de sprijin ﬁnanciar un număr de 78 de
studenți de la Universitatea din Oradea și de la Universitatea Emanuel din Oradea, valoarea totală a sprijinului ﬁind de
180.950 lei.
Așa cum se ș e, în anul 2018, la propunerea reprezentanților ﬁrmelor locale din domeniul IT, Consiliul Local al Municipiului
Oradea a aprobat un program de măsuri in tulat „Make IT in Oradea" (Realizează-te în Oradea).
Lansat la începutul anului 2019, programul local are drept scop creșterea gradului de interacțiune dintre municipalitate,
liceele orădene, universitate și ﬁrmele orădene consacrate în domeniul IT, oferind o șansă reală nerilor pasionați de a
rămâne sau (re)veni în Oradea.
Pentru nivelul universitar, programul prevede alocarea de fonduri din bugetul local pentru sprijinirea studenților din alte
localități înscriși la universitățile din Oradea, nivel/studii universitare de licență, care învață la specializări cu un curriculum
axat pe domeniul IT, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa. Sunt eligibile spre decontare cheltuielile de cazare
asigurate de universitatea la care studentul este înscris.
Condițiile cumula ve pentru acordarea sprijinului ﬁnanciar sunt următoarele:
sprijinul ﬁnanciar se acordă studenților cu domiciliul în alte localități decât Oradea și Zona Metropolitană Oradea,
care studiază la una din ins tuțiile de învățământ superior din Oradea, specializări cu un curriculum axat pe domeniul
IT, cursuri cu frecvență, în regim cu / fără taxă (specializările trebuie să cuprindă minimum 2 cursuri semestriale de
programare so ware într-unul dintre limbaje cunoscute (Java, C++, Android, Javascript etc).
În prezent, facultățile și programele de studii care îndeplinesc criteriul menționat sunt următoarele:
UNIVERSITATEA

FACULTATEA

PROGRAM DE STUDIU

UNIVERSITATEA
DIN ORADEA

Facultatea de Inginerie Electrică Calculatoarea
și Tehnologia Informației
Tehnologia Informației
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Electronică Aplicată
Rețele și So ware de Telecomunicații
Automa că și Informa că Aplicată
Inginerie Electrică și Calculatoare
Facultatea
de
Inginerie Mecatronică
Managerială și Tehnologică
Robo că
Facultatea de Informa că și Informa că
Ș ințe
UNIVERSITATEA
CREȘTINĂ
PARTIUM

Specializarea Management

UNIVERSITATEA
Facultatea de Management
EMANUEL
DIN
ORADEA

disciplinele:
Informa că
economică, Aplicații informa ce
economie,
domeniul: Ciberne că,
informa că economică

sta s că

în

și

Specializarea: Informa că economică

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.
pentru semestrul al II-lea, sprijinul ﬁnanciar se acordă studenților care îndeplinesc cumula v următoarele condiții:
-

au promovat anul universitar cu cel puțin 75% din creditele anuale;

au realizat stagii de prac că/internship/să ﬁe angajați la departamentele de IT/ﬁrme locale (din Oradea sau Zona
Metropolitană Oradea) din domeniul IT (minimum 60 ore) și au prezentat în acest sens, la secretariatul facultății de
care aparțin, adeverință sau contract de muncă.
Răspunderea cu privire la îndeplinirea condițiilor cumula ve și obligatorii pentru obținerea sprijinului ﬁnanciar de
către studenți revine facultății la care sunt înscriși.
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 mar e, iulie, eventual octombrie, după ﬁnalizarea perioadelor de sesiune/stagiilor de prac că,
respec v 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.
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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 ac vitate didac că, 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.
Cererile de acordare a sprijinului ﬁnanciar din cadrul Programului „Realizează-te în Oradea"
secretariatele facultăților la care sunt înscriși studenții.

se depun la

Atasat gasi tabelul pentru centralizarea si transmiterea datelor către Primăria Oradea. Documentele jus ﬁca ve
(chitante, declara i, adeverinte, etc) vor ramane in arhiva dvs.
Aten e, studen i care nu sunt caza in campusul universita i nu beneﬁciaza de sprijin ﬁnanciar pentru acoperirea
cheltuielilor cu cazarea, dar vor beneﬁcia de sprijinul pentru acoperirea cheltuielilor de masa.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să informați studenții despre programul de burse „Realizează-te
în Oradea” aprobat prin HCL nr.1285/2018 și modiﬁcat prin HCL nr.617/2019.

Cu considera e,
Katalin Rauch
Primaria Municipiului Oradea
Serviciul Buget -Ordonantari
tel: 0259-408-888
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