Condiţii şi criterii de decontarea biletelor de transport auto
urban şi interurban:

1)

Decontarea a 50% din valoarea abonamentului şi biletelor de
călătorie auto urban şi interuban se face doar pentru studenţii de la
cursuri de zi (licenţă şi masterat), studenţii străini de etnie română
bursieri ai statului român - conform Ordin nr. 4055 din 5.06.1996.

2)

Decontarea a 50% din valoarea abonamentului pe mijloacele de
transport auto urban şi interurban se face pe parcursul întregului an
universitar (01.10- 31.07);

3)

Decontarea a 50 % din valoarea biletelor de călătorie cu alte mijloace
de transport decât calea ferată se va face numai pentru localităţile
unde nu există mijloace C.F.R., pentru studenţii ce nu depăşesc
vârsta de 26 de ani.

4)

Decontarea a 50% din valoarea abonamentului şi biletelor de
călătorie auto urban şi interuban se face doar pentru rutele prin care
se justifică localitatea de domiciliu a studentului către localitatea unde
îşi desfăşoară activităţile de studiu şi retur.

5)

În cazul în care studentul se deplasează zilnic din localitatea de
domiciliu către centrul universitar unde studiază şi retur se va
deconta doar abonamentul lunar (în procent de 50%) pe ruta
respectivă.

6)

În cazul transportului auto urban decontarea (50%) se face doar pe
bază de abonament lunar.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DECONT
al biletelor de călătorie pe mijloacele de transport auto/abonament folosit de studentul
_________________________________________________________, cod numeric personal
______________________, specializarea ________________, fără taxă/cu taxă _______
______, anul _______ cu domiciliul_____________________________________________
în perioada _______________
Nr.crt

RUTA

Unitatea
emitentă

Seria şi nr.
bilet

Data
emiterii

Valoarea
(în lei)

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL 50%
CONFIRM EXACTITATEA SUMEI
CONTABILITATE

SEMNĂTURA STUDENT

Subsemnatul ____________________________________________ îmi asum răspunderea
pentru legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor pe care le-am menţionat în prezentul
decont.
Data depunerii decontului,

SEMNĂTURA STUDENT,
VERIFICAT
SECRETARIAT FACULTATE,

NOTĂ: Decontul va fi completat de student (ă). Nu se admit la decont biletele deteriorate,
modificate, cu serii consecutive sau nedatate.
CONT IBAN:

CONTACT(TEL.):

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie prelucrate de Universitatea
”Ștefan cel Mare” din Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în scop educație‐cultură, în conformitate
cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 și publicate la
adresa www.usv.ro ‐ Protecția datelor cu caracter personal.

Data,

Semnătura,

Alte informaţii:
 CONTUL IBAN trebuie să fie la una din aceste
bănci:











Banc Post,
BRD,
ING,
Banca Transilvania,
Raiffeisen,
BCR,
UniCredit TIRIAC Bank,
OTP Bank,
ALPHA Bank.

 Deconturile se depun la Secretariatul
ID (corp H) în prima saptămâna a fiecărei
luni.

