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CONTRACT DE FORMARE ȘI ACORDARE SUBVENȚII 

 

finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

           în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391 

Nr._______/______________ 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile Contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/51391 încheiat de către 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi cu AM-POSDRU, se încheie prezentul contract între: 
 1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” cu sediul în Iaşi, bd. Carol I, nr. 11, în calitate de beneficiar al 
proiectului Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar, reprezentată de către  Rector - Prof. univ. dr. Vasile Işan, Managerul de proiect - Prof. univ. dr. 
Teodor Cozma, Director financiar- contabil, ec. Liliana Iftimia 
 
şi  
 
2. Dl./D-na______________________________________________, născut/ă la data de_____________, în 

localitatea____________, cu domiciliul/reşedinţa stabil/ă în România, localitatea_____________, 

str.________________, jud._________, tel__________, email_____________  posesor/posesoare a actului de 

identitate ______ seria ______, nr.___________, CNP _____________ în calitate de cursant și beneficiar al 

subvenției  în  grupul  țintă  al  programului pilot derulat prin proiectul Reţea interregională de formare 

în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.  

 

A. Obiectul contractului: 

 

Prezentul contract are ca obiect stabilirea principiilor şi condiţiilor de bază privind desfăşurarea în sistem e-

learning a Modulului Tehnici informaționale computerizate (TIC) constituit din 7 cursuri, în sensul derulării 

activităţilor desfăşurate de către cursant în cadrul Proiectului Reţea interregională de formare în sistem e-

learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar și a modalității de acordare a subvențiilor 

membrilor grupului țintă, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare,  în conformitate cu 

Contractul de finanţare a PROIECTULUI semnat cu AM-POSDRU și cu Regulamentele Universităţii.  

Reglementările contractuale prezente sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, şi cu prevederile 

Contractului de finanţare încheiat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu AMPOSDRU pentru 

desfășurarea cursurilor de formare și acordare a subvențiilor și cu Regulamentele Universităţii.  
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B. Durata contractului:  

Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 4 luni consecutive, cu începere de la data de 1 februarie 

2012. 

  

C. Drepturile şi obligațiile părţilor contractante decurg din Contractul de finanţare 

POSDRU/87/1.3/S/51391, încheiat între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi AMPOSDRU, din 

legislația în vigoare, din „Regulamentul privind modalitatea de selecție a grupului țintă al programului pilot și 

a acordării subvențiilor din cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/51391” şi din prezentul contract.   

  

 (1) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în calitate de beneficiar al proiectului Reţea 

interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar și de 

organizator al Modulului Tehnici informaționale computerizate  are  următoarele drepturi: 

a) stabileşte condiţiile de înscriere și de participare la cursurile de formare a cursantului și de acordare a 

subvenției;   

b)  în cazul în care beneficiarul subvenției nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, demarează 

procedurile pentru recuperarea integrală a sumelor încasate de acesta până la data încetării contractului 

din culpa cursantului. 

 

 

 (2) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"din  Iaşi în calitate de calitate de beneficiar al proiectului 

Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar  și 

de organizator al Modulului Tehnici informaționale computerizate are  următoarele obligaţii: 

 (a) să achite cursantului sumele aferente subvenției, acordate în condiţiile prezentului contract, cu condiţia 

respectării de către acesta a îndatoririlor asumate prin contractul de faţă. Ritmicitatea acordării subvențiilor 

este conditionată de alocarea fondurilor de către AMPOSDRU; 

 (b) să asigure condiţii organizatorice şi tehnice adecvate de parcurgere a Modulului Tehnici informaționale 

computerizate, prin punerea la dispoziţia cursantului a infrastructurii necesare;  

(c) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de cursant a solicitantului; 

(d) să monitorizeze modul în care cursantul/cursanta îşi respectă toate îndatoririle asumate prin contractul de 

faţă și ia măsuri în cazul neîndeplinirii acestora; 

(e) să asigure o pregătire în domeniul TIC, în conformitate cu obiectivele specificate în programul de formare 

acreditat la MECTS; 

(f) să stabilească şi să aplice sistemul de evaluare a cunoştinţelor cursantului precum şi să elibereze atestatul de 

formare profesională în cazul în care  cursantul a îndeplinit condițiile necesare promovării cursului. În acest 

sens, la terminarea modulului, Universitatea va asigura prezența comisiei de evaluare a persoanelor din grupul 

țintă, comisie din care vor face parte doi experți și un delegat CNFP. Managerul de proiect va comunica 

membrilor grupului țintă data stabilită pentru evaluare; 

(g)să încheie cu cursantul, la începutul programului pilot de formare, fişa de înscriere cuprinzând disciplinele 

pe care acesta se obligă să le parcurgă; 

(h)să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale cursantului, conform legii; 

(i) să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile Contractului de 

finanţare încheiat de Universitate cu AMPOSDRU, cu  profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu bunele 

practici în domeniu;  
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(j) să respecte prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice;  

(k) să acorde subvenția conform dispozițiilor prezentului  contract și a  Capitolului 2 din Regulamentul de 

selecție și acordare subvenții;  

 

 

(3)  În perioada desfăşurării  Modulului TIC, cursantul are următoarele drepturi:  

(a) să folosească infrastructura pusă la dispoziţie de Universitate în vederea desfăşurării activităţilor de 

pregătire profesională impusă prin planul de învățământ; 

(b) să beneficieze de o subvenție lunară în cuantum de 400 lei neimpozabili pe timp de 4 luni, începând cu data 

derulării cursurilor acordarea acesteia fiind condiţionată  de atestarea lunară de către tutorii formatori a 

îndeplinirii sarcinilor asumate prin prezentul contract;  

(c) să aibă acces la materialele didactice puse la dispoziție pe platforma Blackboard a beneficiarului; 

(d) să aleagă, conform planului de învăţământ, disciplinele sau pachetele de discipline opţionale pe care le 

studiază, în conformitate cu programul de formare E- Universitaria acreditat de MECTS-DFCPIP; 

(e) să participe la activitățile tutoriale din cadrul modulului TIC al programului de formare; 

(f) să solicite cadrelor didactice, în timpul orelor de activităţi tutoriale clarificarea problemelor din programele 

analitice ale disciplinei; 

(h) să primească sprijin, din partea profesorilor titulari de disciplină în elaborarea temelor de control și a 

materialelor (eseu, exerciții, aplicații) ce vor fi incluse în portofoliul de evaluare finală; 

(i) să folosească facilităţile tehnice, logistice, informaționale ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

(j) să folosească serviciile de comunicaţie ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - poşta electronică 

şi internetul - numai în legătură cu activitatea de învățământ, conform Regulamentului D.C.D. al Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;  

  Cursantul este de acord ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Universităţii 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi care îşi rezervă dreptul de a le prelucra în scopul desfăşurării Proiectului Reţea 

interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar și certifică 

faptul că îşi cunoaşte drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 

 

(4)  În perioada derulării prezentului contract, cursantul are următoarele obligaţii specifice:  

a) să se înscrie la cursuri înaintea începerii acestora prin semnarea Fişei de înscriere, anexă la prezentul 

contract, care va cuprinde disciplinele pe care cursantul le va urma şi examenele la care se va prezenta; 

neînscrierea la cursuri constituie motiv de eliminare din grupul țintă; 

b) să prezinte documente financiare justificative legale (facturi, chitanțe și alte documente conform celor 

menționate în regulament) necesare pentru acordarea subvenției lunare;  

c) să transmită toate datele personale de identificare solicitate de către echipa managerială, cursanţii având  

obligaţia să anunţe, în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbare a adresei sau a datelor personale; 

d) să îndeplinească toate sarcinile ce-i revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale 

disciplinelor, conform cu programul de formare E-Universitaria acreditat de MECTS-DFCPIP; 

e) să aibă cunoștințe minime de utilizare a calculatorului, MS Office și corespondență electronică precum 

și cunoștințe minime de limbă engleză; 

f) să acceseze sistematic materialele de pe platformă în funcție de orar; 



 

                             

 

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!                                     
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013                                                                                                                                                                                                                
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”                                                                                     
Domeniul major de intervenţie 1.3  "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională" 
Titlu proiect: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391                                                                                                                                                www.rifse.uaic.ro  

p
ag

in
a 

  
    

g) să respecte prevederile legale referitoare la drepturile de autor în ceea ce privește cursurile și 

materialele didactice puse la dispoziție; 

h) să nu primească și să nu ofere ajutor ilicit în elaborarea temelor de control și a materialelor pentru 

evaluarea finală; 

i) cursanții care plagiază în vederea elaborării temelor de control, a tuturor materialelor pentru întocmirea 

portofoliului pentru evaluarea finală vor fi scoși din grupul țintă cu obligativitatea restituirii sumelor 

primite ca subvenții până la acel moment, urmând a răspunde conform reglementărilor legale în materia 

dreptului de autor. 

j) materiale realizate pentru evaluare trebuie să fie conform cerințelor tutorilor, în caz contrar acestea nu 

vor fi luate în considerare pentru evaluare; 

k) să respecte reglementările adoptate de către echipa de management a proiectului și de către conducerea 

universităţii; 

l) să respecte prevederile Regulamentului proiectului Reţea interregională de formare în sistem e-

learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

m) să ia la cunoştinţă de conţinutul Regulamentului şi se informeze prompt asupra a ceea ce li se aduce la 

cunoştinţă pe pagina web/portalul a proiectului Reţea interregională de formare în sistem e-learning a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

n) să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ şi să le păstreze în bună 

stare. Prejudiciile constând din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se vor recupera, conform 

procedurilor legale, de la cel care le-a produs. 

(o) să răspundă prompt, în termenele anunţate, la toate solicitările managerului de proiect, tutorilor şi a 

celorlalţi membri ai echipei de management a proiectului; 

(p) să respecte normele de disciplină şi etică universitară, regulamentele Universităţii;  

      (r) să restituie integral, în maximum 30 zile calendaristice calculate de la notificarea de către Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, contravaloarea sumelor încasate în baza prezentului contract, în cazul în care 

contractul se reziliază din culpa sa, în situațiile prevăzute în declarațiile pe propria răspundere date la data 

înscrierii în grupul pilot, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin prezentul contract precum și în 

cazul nerespectării declarațiilor date la data admiterii în grupul țintă, în cazul în care ca urmare a evaluării nu 

va obține certificatul de formare profesională, precum și în cazul în care, pe parcursul derulării cursului de 

formare profesională nu mai îndeplinește criteriile de selecție în urma cărora a fost admis în grupul țintă;  

(s) să nu întrerupă participarea la proiect; 

(ș) la terminarea modulului, să se prezinte la locația, data și ora comunicate de către managerul de proiect în 

vederea evaluării de către comisia constituită din 2 experți și un reprezentat CNFP, în vederea obținerii 

atestatului. 

Cursantul declară că subvenţia primită în baza prezentului contract pentru absolvirea cursului de formare 

profesională nu se suprapune cu alte finanţări publice sau fonduri europene primite pentru acelaşi scop, pentru 

evitarea dublei finanţări, definită de reglementările AM /OI POSDRU. 
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D. Subvenții si condiţii de acordare a subvențiilor  

 

4.1.Cuantumul subvenției acordate în cadrul programului pilot de formare  este de 1600 lei 

neimpozabili reprezentând 400 de lei pentru fiecare lună din cele 4 cât durează cursul de formare (400 lei*4 

luni = 1600 lei neimpozabili/persoană) 

4.2. Subvenția acordată va fi utilizată DOAR  pentru achiziționarea unui calculator/laptop și/sau a unui 

abonament de internet. Dacă prețul/contravaloarea calculatorului și/sau a abonamentului la internet depășește 

suma de 1600 lei, diferenţa peste această sumă este suportată de cursant. 

4.3 Subvențiile vor fi acordate LUNAR fiecărui cursant pe baza documentelor financiare prezentate 

până la începerea cursurilor care dovedesc achiziția personală a unui calculator/laptop și a unui abonament de 

internet. Acordarea subvenției va fi condiționată de atestarea lunară de către tutori cu privire la frecvența și 

activitatea didactică desfășurată de către cursant la fiecare dintre cursurile din cadrul modulului TIC;  

4.4  Subvenția se plătește lunar până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care se acordă, de către 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

4.5 In cazul în care subvenția nu se acordă într-o lună, cursantul este obligat să se achite de sarcinile 

sale școlare din cadrul programului de formare.   

 

 

E. Încetarea și rezilierea contractului  

 

 (1) Contractul de formare și acordare de subvenții încetează la data prevăzută la punctul B. 

 (2) Contractul de formare și acordare de subvenții nu poate înceta din iniţiativa cursantului. În cazul încetării 

prezentului contract din inițiativa cursantului, acesta se obligă să returneze integral contravaloarea sumelor 

încasate în baza prezentului contract.  

 (3) În cazul  nerespectării de către cursant a obligaţiilor şi condiţiilor din declaratiile pe propria răspundere 

date la data înscrierii în grupul țintă, din prezentul contract, acesta se reziliază de drept, fără punerea în 

întârziere sau altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată, cursantul fiind scos din grupul țintă și 

obligat la restituirea integrală a sumelor încasate în baza prezentului contract.  

 

 

G. Dispoziţii finale 

 

Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile contractului de semnat cu AMPOSDRU 

şi a legislaţiei naţionale în vigoare sau altor reglementări / dispoziţii aplicabile.  

Prezentul contract poate fi modificat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în vederea 

integrării unor modificări legislative, instrucţiuni ale AM POSDRU survenite ulterior datei semnării acestuia. 

Orice modificare privind clauzele prezentului contract în timpul derulării acestuia se va face prin act adiţional 

semnat de ambele părţi. 

 

Prezentul Contract de formare și acordare de subvenții s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul 

pentru  fiecare parte şi intră în vigoare începând cu data de 01.02.2012. Cursantul declară că a luat la 
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cunoştinţă de conţinutul Contractului de finanţare încheiat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu 

AMPOSDRU şi instrucţiunile emise de AMPOSDRU. 

 

CONFLICTELE în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu 

poate fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţa judecătorească 

competentă material de la sediul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  

 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Vasile Işan 

 

 

....................................... 

 

L.Ş. 

 

 

 

Manager de proiect, 

Prof. univ. dr. Teodor Cozma 

 

 

.................................... 

 

 

Director financiar contabil 

Ec. Liliana Iftimia 

 

 

............................................... 

 

 

 

 

Consilier juridic, 

Anca Ghenghe 

 

 

.................................................................. 

 

Cursant 

 

(Nume şi prenume)   

 

 

(Semnătura)                

______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


