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1. Cadrul general  
 

1.1. Descriere proiect  
 
Proiectul cu titlul „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație 
pentru toți!”, cod MySMIS 146058, este cofinanţat prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și 
e-cultură – Secţiunea E-Educaţie, Apel 2. 
 
Beneficiarul proiectului este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC).  
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă desfășurarea în bune condiții a procesului 

educațional în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru 1600 de studenți 

care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, în 

contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru perioada de 

implementare a proiectului. 

 

Proiectul va contribui direct la accesul grupului țintă la activitățile didactice prin asigurarea 

echipamentelor IT mobile, necesare desfășurării învățământului în mediul on-line și șanse 

egale în vederea participării la procesul educațional. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.310.732,48 lei, din care suma de 1.964.122,61 lei 

reprezintă cofinanţarea Uniunii Europeane din Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 11 luni, începând cu data de 1.08.2021 
până la 30.06.2022. 
 
Prezenta Metodologia de selecție grup țintă, este în concordanță cu:  

 Ordinul 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor 

și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul 

superior de stat, învățământ cu frecvență; 

 Regulamentul serviciilor pentru studenți (secțiunea Regulamentul de acordare a 

burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenți) 

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Regulamentul-Serviciilor-

pentru-Studenti-modificat-27-05-2014.pdf; 

  Metodologiile de acordare a burselor sociale de la nivelul Universității, pe fiecare 

semestru al anului universitar; 

 Normele de evaluare a dosarelor depuse în vederea  acordării diferitelor categorii 

de burse de ajutor social, de la nivelul Universității.  

 Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte; 

 Anexa 2 – Cererea de finanțare, aferentă contractului de finanțare nr. 

296/233t/30.07.2021.  
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1.2. Grup țintă  
 

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot beneficia de burse de ajutor social 

și de burse de ajutor social ocazional.  

 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 1.600 de studenți care îndeplinesc 

criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale. 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Direcția Cămine şi Cantine, Biroul 

Probleme Sociale - Compartimentul Burse, centralizează listele cu studenții care îndeplinesc 

criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale în baza: 

 Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru 

studenţi din cadrul Regulamentului Serviciilor Pentru Studenţi ; 

 Normelor de evaluare a dosarelor depuse în vederea  acordării diferitelor categorii 

de burse de ajutor social, de la nivelul Universității.  

 Ordinului 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a 

burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din 

învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență;  

 

Persoanele din grupul țintă al proiectului, care vor beneficia de tablete, vor fi selectate pe 

baza acestor liste, respectând criteriile de acordare a burselor și cerințele din Ghidul 

solicitantului, aferent apelului de proiecte. 

 

Proiectul contribuie direct la accesul grupului țintă la activitățile didactice prin asigurarea 

echipamentelor IT mobile, necesare desfășurării învățământului la distanta, in mediul on-

line. Studenții vor beneficia de echipamente IT mobile, de tip tabletă, ce le vor permite 

mobilitate, distanțare fizică și în același timp acces la cursuri, seminare și alte activități 

educaționale organizate de Universitate și șanse egale în participarea la activitățile 

didactice. În plus, proiectul facilitează accesul la învățământul universitar on-line al 

persoanelor din grupul țintă. 

 

Studenţii selectaţi vor primi în comodat, pe perioada în care îndeplinesc criteriile pentru 

a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, echipamentelor IT mobile de tip 

tablete, care le vor permite accesul la învățământul universitar on-line asigurat de UAIC. 

 

Selecția persoanelor din grupul țintă se va realiza prin respectarea principiilor egalității de 

șanse și de tratament:  

 Egalitate de gen;  

 Nediscriminare;  

 Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități;  

 Schimbări demografice.  
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Egalitatea de şanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei 

persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau 

etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. 

 

Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a 

Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene 

(versiunea consolidată). Totodată, egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea 

accesibilității reprezintă o condiție necesară pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și 

incluzivă. 

 

2. Condiții privind acordarea burselor sociale  
 

Salariul minim net pe economie care se ia în calcul, pentru stabilirea venitului minim net 

pe membru de familie, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul I al anului 

universitar 2021-2022 este de 1.386 lei/lună1. 

 

Cuantumul  alocației de stat pentru lunile luate în calcul este:  

- copiii în vârstă de până la 2 ani (sau 3 ani, în cazul copiilor cu dizabilități) – 427 lei/ lună;  

-  copiii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani - 427 lei/lună; 

- copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit 18 ani 

și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, 

până la terminarea acestor cursuri- 214 lei/lună. 

 

Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt 

ultimele 3 luni dinainte de fiecare semestru. 2. 

 

Dosarele se depun la secretariatele facultăților în perioada stabilită în Metodologiile de 

acordare a burselor sociale de la nivelul Universității, pe fiecare semestru al anului 

universitar în curs.  

 

Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru 
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă 
socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a 
familiei acestuia.  
 
Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului/ei lucrează sau 
domiciliază în străinătate. 

 

                                                           
1 Valoarea salariului minim net pe economie va fi în acord cu prevederile Documentației privind acordarea 

burselor sociale pentru semestrul I/II din anul universitar în curs.  
2 Perioada (lunile și anul) pentru stabilirea venitului net pe membru de familie va fi în acord cu prevederile 
Documentației privind acordarea burselor sociale pentru semestrul I/II din anul universitar în curs. 
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2.1. Priorități și criterii de acordare a burselor de ajutor social 
 

Potrivit ordinului mai sus menționat, bursele de ajutor social se acordă, conform 

următoarelor priorități şi criterii: 

 

a) studenților orfani sau studenți proveniți din casele de copii sau plasament familial, 

în următoarea ordine de priorități: 

a.1. orfani de ambii părinți şi studenţi proveniţi din case de copii sau plasament 

familial care nu au realizat în lunile iunie, iulie și august 2021 un venit lunar net mai mare 

decât salariul de bază minim net pe economie; 

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (menţionate mai 

sus) un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net 

pe economie; 

 

b) studenţilor bolnavi TBC, care se afla în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă 

de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm 

bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 

imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, 

talasemie), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 

poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor; 

 

c) studenților a căror familie nu realizează în ultimele 3 luni dinainte de fiecare 

semestru 3 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de 

bază minim net pe economie. 

 

În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții orfani de ambii părinți vor 

depune următoarele documente: 

(1) cerere tip; 

(2) copie după certificatul de naștere şi după cartea/ buletinul de identitate; 

(3) copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/ părinților; 

(4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz: 

 a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș 

pentru lunile care se iau în considerare; 

 b) adeverință de șomaj pentru lunile care se iau în calcul; 

 c) adeverință de salariu net pentru lunile care se iau în calcul; 

(5) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute 

din activități autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale) activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, păduri, 

etc – pentru ultimele 3 luni dinainte de fiecare semestru - conform prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal; 

                                                           
3 Perioada (lunile și anul) pentru stabilirea venitului net pe membru de familie va fi în acord cu prevederile 
Documentației privind acordarea burselor sociale pentru semestrul I/II din anul universitar în curs. 
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(6) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte 

venituri decât cele declarate. 

 

În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții orfani de un părinte vor depune 

următoarele documente: 

(1) cerere tip; 

(2) copie după certificatul de naștere și după cartea/ buletinul de identitate pentru student 

și membrii familiei, după caz; 

(3) copie după certificatul de deces al părintelui decedat; 

(4) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învăţământ; 

(5) documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru 

părintele în viaţă: 

 a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuanumul pensiei de urmaş 

pentru lunile care se iau în considerare; 

 b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul; 

 c) adeverinţă de salariu net pentru lunile care se iau în calcul; 

 (6) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 

din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi 

comerciale) activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri, 

etc – pentru ultimele 3 luni dinainte de fiecare semestru - conform prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal; 

(7) declaraţie pe proprie răspundere, dată de părintele în viaţă, care nu obţine nici un fel 

de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (se specifică 

lunile care se iau în calcul); 

 (8) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte 

venituri decât cele declarate. 

 

Studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial 

vor depune următoarele documente: 

(1) cererea tip; 

(2) copie după certificatul de naştere şi după cartea/ buletinul de identitate; 

(3) documente justificative privind situaţia în care se află: 

 a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de 

plasament; 

 b) copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în 

plasament familial; 

(4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale, după caz: 

 a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; 

 b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul; 

 c) adeverinţă de salariu net pentru lunile care se iau în calcul ; 

(5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte 

venituri decât cele declarate. 
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Studenţii care solicită bursa medicală vor depune următoarele documente: 

(1) cerere tip; 

(2) copie după certificatul de naştere şi după cartea/ buletinul de identitate; 

(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al 

studentului şi de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8). 

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenții care provin din familii ale căror 

venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul de bază  minim 

net pe economie (studenţi sub 26 ani) vor depune următoarele documente: 

(1) cerere tip; 

(2) copie după certificatul de naştere şi după cartea/ buletinul de identitate pentru student; 

(3) copie ale buletinelor/carţilor de identitate ale părinţilor; 

(4) copie ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este 

cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor; 

(5) adeverință de elev/student pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învățământ; 

(6) declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la un notar sau la primăria 

localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care 

nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii; 

(7) adeverinţă privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme 

medicale; 

(8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:  

a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent 

de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;  

b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul;  

c) adeverinţă de salariu net pentru lunile care se iau în calcul;  

(9) declaraţii pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de 

venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (specificate lunile 

care se iau în calcul); 

(10) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (se completează 

cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii 

acestuia); 

(11) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 

din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi 

comerciale) activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri, 

etc – pentru ultimele 3 luni dinainte de fiecare semestru - conform prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal; 

(12) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte 

venituri decât cele declarate.  
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Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de 
ani. 

  
În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii cu vârsta cuprinsă între 26 de 

ani şi 35 ani vor depune următoarele documente:  

(1) cerere tip;  

(2) copie a buletinului/ cărţii de identitate şi certificat de naştere; 

(3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale, după caz:  

a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei pentru 
lunile care se iau în considerare;  

b) adeverință de șomaj pentru lunile care se iau în calcul;  

c) adeverință de venit net pentru lunile care se iau în calcul;  

(4) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute 

din activități autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale) activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, păduri, 

etc – pentru ultimele 3 luni dinainte de fiecare semestru - conform prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal; 

(5) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are 

şi alte venituri decât cele declarate; 

(6) documente justificative ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Pentru familiile de studenți, dosarele cuprind următoarele documente (conform 

"Regulamentului Serviciilor pentru studenţi, secţiunea Regulamentul de acordare a burselor 

şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi” şi Normelor de evaluare a dosarelor 

depuse în vederea acordării diferitelor categorii de burse de ajutor social):  

a) studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri 

proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se 

adaugă: copie a certificatului de căsătorie, adeverinţă de student pentru celălalt 

soţ, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); venitul mediu 

net pe membru al familiei se calculează ca medie a veniturilor nete medii ale celor 

două familii din care provin cei doi studenţi;  

b) student/ă căsătorit/ă, soţia/soţul nefiind studentă/student: vor depune 

documentele pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri 

personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ/soţie (literele i- v), dacă 

studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale 

certificatelor de naștere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/soţie se adaugă:  

i) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

iv) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute 

din activități autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale) activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, păduri, 
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etc– pentru lunile iunie, iulie și august 2021 - conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal; 

v) declarație pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai 

are și alte venituri decât cele declarate, după caz (specificate lunile care se iau în calcul). 

 

Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează conform algoritmului: pentru 

familiile de studenți în care unul dintre soți are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net 

mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei și venitul net al familiei din 

care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenți 

în care ambii soți au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între 

veniturile celor doi soţi.  

 

2.2. Bursa de ajutor social ocazional  
 

Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se poate acorda, la 
cerere, în cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de două ori în decursul unui an 
universitar, studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus 
măsura de protecţie plasamentul, studenților defavorizați din punct de vedere 
socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (ultimele 3 luni dinainte de fiecare 
semestru) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim 
net la nivel naţional. 
 
Studenţii care solicită această categorie de bursă ataşează, la dosarul pentru bursa de ajutor 
social, o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată. 

 

3. Distribuția echipamentelor IT achiziționate prin proiect 
 

3.1. Recepția echipamentelor IT achiziționate prin proiect  
 

După finalizarea procedurii de achiziție a echipamentelor IT de tip tabletă cu acces la 

internet din cadrul proiectului cu titlul „Acces la învățământul universitar on-line pentru 

toți. E-educație pentru toți!”, cod MySMIS 146058 și după livrarea acestora la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se va realiza recepția acestora, verificarea configurației 

pentru a fi conformă cu cea din caietul de sarcini și a specificațiilor din ofertă, inventarierea 

și etichetarea acestora conform instrucțiunilor din Manualul de Identitate Vizuală  

 

Recepția echipamentelor IT (tablete pentru uz școlar cu acces la Internet) achiziționate 

prin proiect se face după intrarea acestora în magazia Universității „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, conform documentelor justificative, în original, care le însoțesc (factură, proces 

verbal de recepție, notă de transfer, notă de intrare, după caz). 

 

Formularele tip (formulare tipizate) ale documentelor utilizate în cadrul recepției: Procesul 

verbal de recepție, Nota de recepție, Bon de mișcare, Bon de consum sunt prevăzute în 
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cadrul Procedurii operaționale privind recepția produselor ce fac obiectul contractelor de 

achiziție publică (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale și servicii) aprobată prin 

Hotărârea BECA nr. 32A/19.01.2018. 

 
 

3.2. Distribuția echipamentelor IT achiziționate prin proiect 
 
Responsabilul logistică din echipa de proiect va întocmi Raport de distribuire a tabletelor 
pe Facultăți, conform Anexa 2, in baza Referatului de transfer, conform modelului din Anexa 
8, la  momentului transferului către gestionarii numiți de Decani la nivelul fiecărei facultăți. 
 
Echipamentele achiziționate prin proiect vor fi distribuite studenților Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași conform ANEXEI 1 - Tabel centralizator cu studenții care 
îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale.  
 
1.600 de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse 
sociale ocazionale vor beneficia de o tabletă cu acces la Internet. 
 
Comisia de acordare a burselor la nivel de Universitate va stabili numărul de tablete aferent 
fiecărei facultăți odată cu stabilirea burselor sociale și sociale ocazionale și îl va transmite 
Comisiei de acordare a burselor pe facultate.  
 
Comisiei de acordare a burselor pe facultate va stabili lista studenților care vor beneficia 
de tablete în ordinea ierarhizării lor ca și studenți ce îndeplinesc criteriile pentru burse 
sociale și sociale ocazionale si a numărului de tablete repartizate la nivel de facultate. 
 
Gestionarul facultății, numit de Decanul facultății, va distribui studenților tabletele. Pentru 
fiecare student se vor completa următoarele documente:  

1. ANEXA 3 - Declarație pe proprie răspundere 
2. ANEXA 4 - Declarație de angajament 
3. ANEXA 5 - Contract de comodat 
4. ANEXA 6 - Proces verbal de predare - primire 
5. ANEXA 7 - Acord de prelucrare date cu caracter personal 

 
Gestionarul facultății va întocmi un tabel centralizator cu tabletele distribuite pe Facultate 
conform ANEXEI 9, din prezenta metodologie.  
 
La finalizarea distribuirii, gestionarii vor transmite tabelul centralizator (copie listată / 
electronică) către managerul de proiect – Lect. dr. Octavian RUSU/ responsabil grup țintă – 
Florin AMARII. 
 

4. Prevederi finale  
 
Numărul de tablete alocat pe fiecare facultate poate suferi modificări, în funcție de refuzul 
acesteia de către studentul care îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse sociale 

mailto:rectorat@uaic.ro
http://www.uaic.ro/


 

 

 

 

 
 

Competitivi împreună 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506 Iaşi, România 
Telefon: 0232-201121, Fax: 0232-201201 
E-mail: rectorat@uaic.ro, Website: www.uaic.ro 

pg.12 

 

sau unei burse ocazionale, ori din alte motive. Astfel, numărul de tablete rămas suplimentar 
de la o anumită facultate poate fi transferat către alte facultăți care au studenți care 
îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei burse sociale sau unei burse ocazionale.  
 
Se va avea în vedere evitarea acordării de tablete studenților care beneficiază sau care au 
beneficiat în ultimii 5 ani de tablete în cadrul altor proiecte aflate în implementare sau 
implementate, finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași activități. 
 
În baza dosarelor depuse de către studenți la secretariatele Facultăților pentru acordarea 
burselor sociale și sociale ocazionale și a prezentei Metodologii, se va realiza lista finală a 
persoanelor care intră în grupul țintă al proiectului. 
 
Afişarea listei finale se va face pe baza numărului matricol al studentului pe site-urile 
Universității din domeniul uaic.ro și / sau pe site-urile Facultăților.  
 
Prin completarea documentelor emanate în baza prezentei metodologii, se va accepta 
acordul studentului selectat pentru prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal, 
conform normelor Regulamentului 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor) 
 
Predarea-primirea echipamentului mobil IT de tip tabletă cu acces la internet ce va face 
obiectul unui contract de comodat, prin încheierea cu studentul selectat a unui proces-
verbal de predare-primire, se va realiza în baza declaraţiei pe propria răspundere a 
studentului potrivit căreia acesta nu a mai beneficiat de sprijin similar, respectiv cu 
echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line,  din fonduri publice, inclusiv 
din fonduri U.E., precum şi în baza unei declaraţii angajament privind utilizarea 
echipamentului în condiţii de siguranţă pentru evitarea deteriorării sau sustragerii 
echipamentului înainte de expirarea duratei normale de utilizare, cu asumarea răspunderii 
sale în condiţiile legii în caz contrar. 
 
Perioada de utilizare în comodat a echipamentului mobil IT de tip tabletă cu acces la 
internet corespunde cu perioada îndeplinirii criteriilor pentru a beneficia de burse sociale 
și / sau burse sociale ocazionale în calitate de student în cadrul Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași. Perioada de utilizare a echipamentului se încheie la data încetării 
calității de student sau de student care îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse 
sociale și / sau burse sociale ocazionale în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași, în conformitate cu condiţiile de eligibilitate ale grupului ţintă al proiectului „Acces la 
învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”. 
 
Prezenta Metodologie poate fi actualizată în corelare cu modificările intervenite în 
Documentația privind acordarea burselor sociale pentru semestrul I/II din anul universitar 
în curs de la nivel de Universitate.  
 
Prezenta Metodologie, precum şi modificările ulterioare ale acesteia, se aprobă de către 
Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.   
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ANEXA 1  

Tabel centralizator cu studenții care îndeplinesc criteriile  

pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale 
 

Facultatea Burse alocate 
Număr 
dosare 

Burse 
alocate 

Procent 
finanțat 

Procentaj burse per facultate 
din total UAIC 

Valoare 
medie 
pe trei 

semestre 

Număr 
tablete 
alocate 

Număr tablete 

  S1 2020-
2021 

S2 2020-
2021 

S1 2021-2022 
S1/2020-

2021 
S2/202-

2021 
S1/2021-

2022 
 PROPUNERE MIN MAX 

TOTAL 1527 1675 2115 1542 72,9% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1600 1532 1673 

1. Facultatea de Biologie 73 85 138 76 55,1% 4,78% 5,07% 4,93% 4,93% 79 76 81 

2. Facultatea de Chimie 24 29 32 24 75,0% 1,57% 1,73% 1,56% 1,62% 26 25 28 

3. Facultatea de Drept 105 119 127 114 89,8% 6,88% 7,10% 7,39% 7,12% 114 110 118 

4. Facultatea de Economie si 
Administrarea Afacerilor 

420 446 566 410 72,4% 27,50% 26,63% 26,59% 26,91% 430 425 440 

5. Facultatea de Educatie 
Fizica si Sport 

36 47 61 50 82,0% 2,36% 2,81% 3,24% 2,80% 45 38 52 

6. Facultate de Filosofie si 
Stiite Social-Politice 

148 149 258 145 56,2% 9,69% 8,90% 9,40% 9,33% 149 142 155 

7. Faculatea de Fizica 17 19 24 20 83,3% 1,11% 1,13% 1,30% 1,18% 19 18 21 

8. Faculatea de Geografie si 
Geologie 

118 117 142 102 71,8% 7,73% 6,99% 6,61% 7,11% 114 106 124 
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Facultatea Burse alocate 
Număr 
dosare 

Burse 
alocate 

Procent 
finanțat 

Procentaj burse per facultate 
din total UAIC 

Valoare 
medie 
pe trei 

semestre 

Număr 
tablete 
alocate 

Număr tablete 

9. Facultatea de Informatica 95 115 110 110 100,0% 6,22% 6,87% 7,13% 6,74% 108 100 114 

10. Facultatea de Istorie 37 41 42 35 83,3% 2,42% 2,45% 2,27% 2,38% 38 36 39 

11. Facultatea de Litere 154 181 236 157 66,5% 10,09% 10,81% 10,18% 10,36% 166 161 173 

12. Facultatea de Matematica 50 55 82 53 64,6% 3,27% 3,28% 3,44% 3,33% 53 52 55 

13. Facultatea de Psihologie si 
Stiinte ale Educatiei 

168 190 202 159 78,7% 11,00% 11,34% 10,31% 10,89% 174 165 181 

14. Facultatea de Teologie 
Ortodoxa 

69 69 80 75 93,8% 4,52% 4,12% 4,86% 4,50% 72 66 78 

15. Facultatea de Teologie 
Romano-Catolica 

13 13 15 12 80,0% 0,85% 0,78% 0,78% 0,80% 13 12 14 

 
Notă:  

1. Numărul de tablete alocat pe fiecare facultate poate suferi modificări, în funcție de refuzul acesteia de către studentul care 
îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse sociale sau unei burse ocazionale, ori din alte motive. Astfel, numărul de tablete 
rămas suplimentar de la o anumită facultate poate fi transferat către alte facultăți care au studenți care îndeplinesc condițiile pentru 
acordarea unei burse sociale sau unei burse ocazionale.  

2. Se va avea în vedere evitarea acordării de tablete studenților care beneficiază sau care au beneficiat în ultimii 5 ani de tablete în 
cadrul altor proiecte aflate în implementare sau implementate, finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași 
activități. 

3. În baza dosarelor depuse de către studenți la secretariatele Facultăților pentru acordarea burselor sociale și sociale ocazionale și a 
prezentei Metodologii, se va realiza lista finală a persoanelor care intră în grupul țintă al proiectului, de către Administratorul Șef al 
fiecărei Facultăți. 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 2  

Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Număr apel 2  

TITLUL PROIECTULUI: Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți! 

BENEFICIAR: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași  

COD MySMIS: 146058  

Nr. contract de finanțare: 296/233t/30.07.2021 

 

ANEXA 2  

Raport de distribuire a tabletelor pe Facultăți 
 

Raport de distribuție a tabletelor  
la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

 
aferent semestrului ____ , anul universitar _____-_____ 

 

Facultate  Număr de 
tablete alocate  

Număr de 
tablete 
distribuite  

1. Facultatea de Biologie   

2. Facultatea de Chimie   

3. Facultatea de Drept   

4. Facultatea de Economie si Administrarea 
Afacerilor 

  

5. Facultatea de Educatie Fizica si Sport   

6. Facultate de Filosofie si Stiite Social-Politice   

7. Faculatea de Fizica   

8. Faculatea de Geografie si Geologie   

9. Facultatea de Informatica   

10. Facultatea de Istorie   

11. Facultatea de Litere   

12. Facultatea de Matematica   

13. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale 
Educatiei 

  

14. Facultatea de Teologie Ortodoxa   

15. Facultatea de Teologie Romano-Catolica   

TOTAL  1.600  
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 2  

Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Număr apel 2  

TITLUL PROIECTULUI: Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți! 

BENEFICIAR: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași  

COD MySMIS: 146058  

Nr. contract de finanțare: 296/233t/30.07.2021 

 

ANEXA 3 

Declarație pe proprie răspundere 
 
 
 

Subsemnatul/ Subsemnata ____________________________, înmatriculat(ă) la Facultatea 

de ___________________________, anul ________, ciclul de studii licență / master, 

domiciliat(ă) în localitatea ________________, str. __________________, nr. __, 

jud.______________, posesor/oare al/a C.I., seria ______, nr. ______________, eliberat de 

____________, la data de ___________, având CNP ________________________ și număr 

matricol _________________________, în calitate de beneficiar, în regim de comodat, al 

echipamentului mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din: tabletă Vonino 

Magnet G50, cartelă SIM, husă protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), 

cablu de date, declar pe propria răspundere că nu am beneficiat în ultimii 5 ani de 

echipament similar achiziționat din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași 

activități, excluzând proiectul „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-

educație pentru toți!”, COD MySMIS: 146058. 

 

 

 
Data,               Semnătura,  
 
_______________             ________________ 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 2  

Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Număr apel 2  

TITLUL PROIECTULUI: Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți! 

BENEFICIAR: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași  

COD MySMIS: 146058  

Nr. contract de finanțare: 296/233t/30.07.2021 

 

ANEXA 4 

Declarație de angajament 
 

Subsemnatul/ Subsemnata ____________________________, înmatriculat(ă) la Facultatea 

de ___________________________, anul ________, ciclul de studii licență / master, 

domiciliat(ă) în localitatea ________________, str. __________________, nr. __, 

jud.______________, posesor/oare al/a C.I., seria ______, nr. ______________, eliberat de 

____________, la data de ___________, având CNP ________________________ și număr 

matricol _________________________,în calitate de beneficiar, în regim de comodat, prin 

preluarea echipamentului mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din tabletă 

Vonino Magnet G50 cu seria _____________________, cartelă SIM, husă protecție, card 

micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date, mă angajez să asigur utilizarea 

echipamentului mobil IT în condiții de siguranță pentru evitarea sustragerii/degradării 

acestuia . De asemenea, mă angajez să predau echipamentul mobil IT în termen de 2 zile  

lucrătoare de la data la data încetării contractului de comodat, în perfectă stare de 

funcționare către Facultatea de ____________________, iar în situația 

sustragerii/degradării echipamentului mobil IT, ca și consecinţă a culpei mele privind modul 

de utilizarea a echipamentului, în termen de 30 de zile de la constatarea acestora, mă 

angajez să plătesc contravaloarea  echipamentului mobil IT, respectiv suma de 706,72 lei, 

cu TVA inclus, precum şi a dobânzii legale aferente în cazul depăşirii termenului de plată.  

 
Nume și prenume _______________ 
 
Data,               Semnătura,  
 
_______________             ________________ 

 
 
 
 
Prezentul document, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi ___________ la sediul 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de _______________, în 2 exemplare 
originale.   
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ANEXA 5 

Contract de comodat 
 

Nr._________/___________ 

 

încheiat în vederea transmiterii în folosință gratuită a echipamentelor mobile IT de tip 

tabletă cu acces la internet achiziționate în baza proiectului „Acces la învățământul 

universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”, finanțat prin POC, Acțiunea 2.3.3, 

Secţiunea E-EDUCAŢIE, Număr apel 2 

 

I. PARŢILE CONTRACTANTE: 

1.1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sediul în B-dul „Carol I” nr. 11, judeţul 

Iaşi, cod fiscal 4701126, telefon 40 232 201010/ fax 40 232 201201, e-mail contact@uaic.ro, 

reprezentată legal prin Rector, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, în calitate de comodant 

 

și 

 

1.2. ____________________________________________, student/a la Facultatea de 

___________________________, anul ________, ciclul de studii licență / master, 

domiciliat/ă în localitatea ________________, str. __________________, nr. __, 

jud.______________, identificată prin C.I., seria ______, nr. ______________, eliberat de 

____________, la data de ___________, având CNP ________________________ și număr 

matricol _________________________, e-mail_______________, în calitate de comodatar4, 

 

Au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectul contractului constă în darea în folosinţă gratuită a echipamentul mobil IT de 

tip tabletă cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă 

protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date, cu o valoare de 

706,72 lei, cu TVA inclus, cod produs 61096716. Predarea echipamentului mobil IT se va 

realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract. 

 

2.1.1. Predarea- primirea bunului ce face obiectul contractului de comodat se va realiza în 

baza declaraţiei pe propria răspundere a comodatarului potrivit căreia acesta nu a mai 

beneficiat de sprijin similar, respectiv cu echipamente mobile IT pentru a participa la 

                                                           
4 Prin completarea contractului  de comodat şi a anexelor sale, comodatarul îşi exprimaţi acordul pentru 

prelucrarea datelor sale cu caracter personal. UAIC prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea 

tuturor dispozițiilor legale în vigoare. 
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cursuri on-line, din fonduri publice, inclusiv din fonduri U.E., precum şi în baza unei 

declaraţii angajament privind utilizarea echipamentului în condiţii de siguranţă pentru 

evitarea deteriorării sau sustragerii echipamentului înainte de expirarea duratei normale de 

utilizare, cu asumarea răspunderii sale în condiţiile legii, în caz contrar. 

 

2.1.2. Echipamentul mobil IT de tip tabletă, ce face obiectul prezentului contract, se află 

în perfectă stare de funcţionare, respectând cerințele şi exigențele de utilizare pentru 

perioada normală de utilizare prevăzută în legislaţia în materie.  

 

2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit echipamentul mobil IT de tip 

tabletă cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă 

protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), ce face obiectul prezentului 

contract, în cadrul proiectului : „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-

educație pentru toți!”, finanțat prin POC, Actiunea 2.3.3, Secţiunea E-EDUCAŢIE, Număr 

apel 2, director de proiect Lect. univ. dr. Octavian Rusu. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1. Durata contractului corespunde cu perioada îndeplinirii criteriilor pentru a beneficia 

de burse sociale și / sau burse sociale ocazionale în calitate de student în cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

 

3.2. Executarea contractului va începe la data predării echipamentul mobil IT de tip tabletă 

cu acces la internet către comodatar în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat 

între părţile contractante, durata contractului încheindu-se la data încetării calității de 

student sau de student care îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale și / 

sau burse sociale ocazionale în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 

conformitate cu condiţiile de eligibilitate ale grupului ţintă al proiectului „Acces la 

învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

4.1. Comodantul se obligă: 

a) să predea comodatarului, spre folosinţă gratuită, echipamentul mobil IT de tip tabletă 

cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă protecție, 

card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date, (denumit „echipament”) 

aflat în perfectă stare de funcţionare, care face obiectului prezentului contract;  

b) comodantului îi revine responsabilitatea de a face demersurile necesare pentru buna 

funcţionare a echipamentului  în cazul în care în urma întrebuinţării sale normale şi fără 

culpa comodatarului, apar disfuncţionalităti ale echipamentului;  

c) cu ocazia restituirii bunului, indiferent de motiv, comodantul are obligaţia de a încheia 
un proces-verbal de predare-primire cu comodatarul, în care se vor consemna aspectele 
constatate în urma verificării funcţionalităţii şi integrităţii bunului utilizat. 
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4.2. Comodatarul se obligă 

a) să folosească echipamentul mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din: 

tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă protecție, card micro-SD 128GB, încărcător 

tip UE (RO), cablu de date (denumit „echipament”)  şi să se îngrijească de acesta ca un 

bun proprietar ; 

b) să întrebuinţeze echipamentul în scopul pentru care i s-a atribuit, respectiv în scopuri 

exclusiv educative ; 

c) să nu încredinţeze echipamentul cu orice titlu unei terţe persoane; 

d) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a echipamentului, cu excepţia 

întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa; 

e) să restituie echipamentul comodantului în termen de 2 zile lucrătoare de la încetarea 
contractului de comodat; 
f) comodatarul are obligaţia de a anunţa de urgenţă în cazul pierderii, furtului sau 
constatării unei disfuncţionalităţi a echipamentului mobil IT primit, apelând numărul de 
telefon _________________.  
g) să prezinte echipamentul IT la solicitarea comisiei de inventariere a UAIC. 

 
V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI 
 
5.1. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea în tot sau în parte a 
echipamentului, dacă nu se dovedește că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că 
deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației şi fără culpa din partea sa.  
 
5.2. În situația sustragerii/degradării echipamentului, ca și consecință a culpei 

comodatarului privind modul de utilizarea a echipamentului, în termen de 30 de zile de la 

constatarea acestora, comodatarului îi revine obligaţia de a plăti contravaloarea  

echipamentului,  respectiv suma de 706,72 lei, cu TVA inclus, la care se va adăuga dobânda 

legală aferentă în cazul depășirii termenului de plată.  

 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

6.1. Prezentul contract încetează:  

a) la momentul pierderii calităţii de student sau student bursier social în cadrul Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în condiţiile art. 3.2. din prezentul contract; 

b) la momentul casării echipamentului IT; 

c) dacă una din părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi; 

d) dacă una din părţi îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată 

printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce 

la rezilierea contractului; 

e) prin acordul părţilor. 
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VII. FORŢA MAJORĂ 

 

7.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen şi/sau 
de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine 
în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligației respective a fost cauzată de cazul fortuit sau forţa majoră, aşa cum sunt definite 
de lege.  
 
7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 
15 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecințelor lui.  
 
7.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna 
dintre ele să pretindă daune-interese.  
 
VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
 
8.1. În accepţiunea părţilor contractuale, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 
introductivă a prezentului contract. 
 
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare; 
 
8.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 
 
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.  
 
IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
9.1. Părţile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
amiabilă de acestea. 
 
9.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile 
se vor adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul comodantului.  
 
X. CLAUZE FINALE 
 
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
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10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
 
10.3. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului civil, precum şi celelalte 
reglementări în vigoare în materie. 
 
10.4. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă. 
 

COMODANT, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”  

din Iaşi 
 

Rector, 
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER 

 
 
 

Decan al Facultăţii 
de__________________ 

 
______________________ 

 
 
 

Director economic şi resurse umane, 
Ec. Liliana IFTIMIA 

 
 
 

Consilier juridic, 
Adriana DOCAN 

 

COMODATAR, 
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ANEXA 6 

Proces verbal de predare - primire 
echipament mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet 

G50, cartelă SIM, husă protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de 

date, 

Anexa nr. 1 la Contractul de comodat nr. _________/____________ - 

încheiat astăzi _____________ 

 

În baza contractului de comodat nr. ___________/____________, încheiat între 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi studentul/a ___________________________, 

în cadrul proiectului: „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație 

pentru toți!”, finanțat prin POC, Actiunea 2.3.3, Secţiunea E-EDUCAŢIE, Număr apel 2, 

Manager de proiect Lect. univ. dr. Octavian RUSU, 

 

Având în vedere „Metodologia de selecţie grup ţintă” aprobată prin ședința BECA 

19A/31.03.2022,  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de comodant-predător, şi 

studentul/a__________________________, în calitate de comodatar-primitor, convin, de 

comun acord, predarea, respectiv primirea echipamentului mobil IT de tip tabletă cu 

acces la internet format din: 

- tabletă Vonino Magnet G50 – 1 bucată; 

- cartelă SIM - 1bucată; 

- husă protecție – 1 bucată; 

- card micro-SD 128GB – 1 bucată; 

- încărcător tip UE (RO) – 1 bucată; 

- cablu de date – 1 bucată  

(de completat cu datele de inventariere, potrivit procedurilor interne)  

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Am predat, 
 
Comodant, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi  
 
prin: Prof. univ. dr.____________________ 
 
Decan al Facultăţii de__________________ 
 
Gestionar_____________________________ 
 
Facultatea de ________________________ 

Am primit, 
 

Comodatar, 
 

_____________________________ 
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ANEXA 7 
 

ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL  
 

 

 

Subsemnatul (Subsemnata), ___________________________________________ în 

calitate de student(ă), la Facultatea de ___________________________________________, 

anul universitar _____________________ licență / master, CNP 

___________________________, îmi exprim acordul cu privire la stocarea, utilizarea, 

prelucrarea și transmiterea informațiilor personale de către personalul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în vederea derulării Proiectului “Acces la învățământul 

universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”, finanțat prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și 

e-cultură – Secţiunea E-Educaţie, Apel 2.  

Declar, susțin și semnez, că sunt de acord cu întregul conținut și am completat 

personal datele din prezentul acord. 

 

Data         Semnătura 
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ANEXA 8  

REFERAT TRANSFER 
 
 
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 
DIRECȚIA COMUNICAŢII DIGITALE, STATISTICĂ ȘI INFORMATIZARE 
Nr.  ___________ din _________________ 
 

Către,  

Serviciul Contabilitate 
 

REFERAT TRANSFER 
 

Vă rugăm să aprobaţi transferul din gestiunea ,,Departament Comunicații Date” – 
gestionar Neamțu Vlad, în gestiunea “_________”- gestionar ______________, a 
următoarele articole (obiecte de inventar):   

 
Aprobat, 
Director D.C.D.S.I. - Lect. dr. Octavian RUSU 
 
 
Am predat,        Am primit, 
Neamțu Vlad        _________________  
  

Denumirea articolului Cod Articol U.M 
Cantitate

a 
Preţ unitar 

An intrare 
în 

funcţiune 

Echipamente mobile IT de tip tablete cu 
acces la internet pentru 24 de luni 
Tabletă Vonino Magnet G50 livrată cu: 
- cartelă SIM; 
- husă protecție, dedicată modelului de 
tabletă contractat; 
- sistem de operare: Android 10 
certificat GMS cu update la Android 11; 
- card micro-SD/128 GB; 
- încărcător tip UE (RO), cablu de date 
care permite transferul de date cât și 
încărcarea dispozitivului, cu o lungime 
de min. 1 m; 
- abonament internet inclus pentru 24 
de luni, fără limită de trafic. 

6109617 Buc.  706.72 2022 
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Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Număr apel 2  

TITLUL PROIECTULUI: Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți! 

BENEFICIAR: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași  

COD MySMIS: 146058  

Nr. contract de finanțare: 296/233t/30.07.2021 

ANEXA 9 

Tabel centralizator al studenților beneficiari de tablete  
(Tabletă Vonino Magnet, cartelă SIM, husă protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip 

UE (RO), cablu de date) 

 

FACULTATEA ____________________________________________ 

 

ANUl UNIVERSITAR  _________________ SEMESTRUL  ___________ 

 

În baza Contractului de finanțare nr. 296/233t/30.07.2021, încheiat între Autoritatea 
pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Competitivitate și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de 
beneficiar al proiectului << Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație 
pentru toți! >>, COD MySMIS: 146058 și a Metodologiei de selecție a grupului țintă, tabletele 
repartizate Facultății au fost distribuite astfel: 
 

Nr. 

Crt.  

Numele și prenumele 

studentului 

Specializarea Anul  Telefon Serie 

tabletă 

Serie 

SIM  

Serie card 

micro-sd 

1.        

2.        

3.        

n.        

 

Întocmit,  
 

Gestionar 
(nume, prenume) 

_______________________ 
 
(semnătură) 

_______________________ 

 

Data ___/___/_____ 

Avizat, 

 

Decan 
(nume, prenume) 

_______________________ 
 

(semnătură) 

_______________________ 
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