MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374, România
Telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01, fax +40 21.319.18.99
www.ase.ro

In atentia Studentilor beneficiari de burse sociale si ocazional sociale
Stimati Studenti,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI va aduce la cunostinta despre
demararea implementarii proiectului „Imbunatatirea continutului digital si a
infrastructurii TIC pentru studentii ASE, beneficiari de burse sociale si burse sociale
ocazionale” ID MYSMIS 150049, proiect prin care ne dorim sa fim alaturi de
dumneavoastra.
Acest proiect face parte din componenta 1 – Actiunea 2.3.3. apel 2, axa prioritara
“ Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala
competitive si are ca obiective principale dotarea studentilor nostri beneficiari ai
burselor sociale si ocazional sociale cu tablete cu internet si utilarea cu tehnica de
calcul a 13 Sali de curs, imbunatatind astfel oportunitatile de invatare in ciclul de
studii universitare, utilizand si promovand abordarea tridimensionala a TIC.
Prin urmare, va invitam in perioada 04.04.2022 – 08.04.2022, in intervalul orar
10:00-14:00, la parterul Cladirii Virgil Madgearu (cladirea Ciberneticii), din Calea
Dorobantilor, nr.15-17, in vederea semnarii contractelor de comodat (folosinta
gratuita) si ridicarii tabletelor model Allview Viva H1003 LTE PRO cu date 4G.
Va informam asupra faptul ca, va puteti ridica tabletele dotate cu cartele SIM date
4G in intervalul stabilit, avand in vedere faptul ca, indepliniti in acest moment
(semestrul 2 an universitar 2021 – 2022) conditiile de incadrare in grupul tinta
conform proiect mai sus rubricat.
Va aducem la cunostinta faptul ca, veti beneficia de tabletele model Allview Viva
H1003 LTE PRO cu date 4G pe parcursul perioadei urmarii cursurilor universitare cu
conditia ca, la fiecare evaluare/semestru sa indepliniti conditiile de GT conform
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proiect, respectiv sa va mentineti calitatea de beneficiar bursa sociala sau ocazional
sociala, astfel cum prevede Metodologia de acordare burse sociale.
Predarea-primirea tabletelor se va efectua personal, la sediul ASE din Calea
Dorobantilor,

nr.15-17,

la

parterul

Cladirii

Virgil

Madgearu

(cladirea

Ciberneticii), pe baza de act de identitate pentru a se putea realiza verificarea cu
evidenta situatiei bursierilor beneficiari ai burselor sociale si ocazional sociale.
Va asteptam!
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Contract de comodat nr. …./……………………..
Echipament IT - Tableta
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, având sediul în str. Piata Romană,
nr.6, municipiul Bucuresti, România, cod poștal 010374, telefon: 021 319.19.19, fax: 021
319.18.99, poștă electronică: accesarease@ase.ro, cod fiscal 4433775, reprezentată legal de domnul
prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, având funcția de RECTOR, prin imputernicit
…………………………..- in calitate de COMODANT
Si
……………………………………………………….., posesor al …………….seria…………………..nr.
……………………………, eliberata de …………la data de ………………………..cu valabilitate pana la
data
de
……………………………………….,
CNP
………………………………………………………………………………cu
domiciliul
in
……………………………………………………………….., in calitate de COMODATAR
Avand in vedere
1. Proiectul “Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC pentru studentii
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI beneficiari de burse sociale si
burse sociale ocazionale” - ID MySMIS 150049
2. Calitatea comodatarului – membru grup tinta eligibil in proiectul rubricat la pct. 1 de mai sus,
respectiv student al ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI in cadrul facultatii
………………………………………………………………………………………..….., specializarea
…………………………………………………………………………………………………………….
au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod
civil si a urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL SI TERMENUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie Tableta Allview Viva H1003 LTE PRO cu date 4G, care se
acorda sub forma de imprumut de catre comodant comodatarului
2.2.Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit bunul/bunurile prevazute la pct. 2.1.
2.3. Datele de identificare ale bunurilor mentionate la pct. 2.1. transmise prin comodat sunt urmatoarele:
-

Serie/numar tableta Tableta Allview Viva H1003 LTE PRO………………………………………;

-

Serie/numar cartela date 4G ………………………………………………………………………..

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat perioada studiilor universitare,
cu conditia ca studentul/studenta sa indeplinesca indicatorul de grup tinta “ beneficiar al unei burse
sociale sau ocazional sociale”. Data inceperii prezentului contract este data semnarii prezentului
contract si al procesului verbal de predare – primire tableta cu cartela SIM date 4G.
3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
ART. 4.1 OBLIGATIILE COMODANTULUI
a). Să pună Bunul la dispoziția COMODATARULUI.
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b). Să asigure COMODATARULUI folosința liniștită, utilă, exclusivă a Bunului și să se abțină de la orice
fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință.
c).COMODANTUL nu va fi răspunzător de niciun prejudiciu produs COMODATARULUI sau terților ca
urmare a utilizării bunului, paza bunului fiind transferată total COMODATARULUI, la momentul semnării
procesului verbal de predare - primire.
4.2 OBLIGAȚIILE COMODATARULUI
a).Să folosească Bunul numai în conformitate cu destinația care i-a fost data.
b).Să conserve Bunul cu prudența și diligența unui bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestuia.
c).Să suporte orice prejudicii care pot fi aduse Bunului ca urmare a întreținerii sau exploatării
neadecvate a acestuia, la valoarea integrală a prejudiciilor produse.
d).Să restituie Bunul la data stipulată în Contract.
e) Să nu cesioneze prezentul Contract către terți, total sau parțial, cu titlu gratuit sau oneros și să nu
cesioneze drepturi sau noveze obligații care derivă din acesta.
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza:
a) la implinirea termenului, respectiv finalizarea studiilor universitare sau incetarea calitatii de beneficiar
al bursei sociale/bursei sociale ocazionale;
b) daca Comodatarul:
– cesioneaza drepturile si obligatiile sale unei alte persoane;
– isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre
cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevazute de lege.
VI. FORTA MAJORA
6.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de exec
utarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa
cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 zile
vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si notifice incetarea deplin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese
VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.
8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara
incheierii lui.
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9.3.Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare – ambele cu valoare de original, cate 1 exemplar
original pentru fiecare parte.
Anexa 1 - Proces verbal de predare – primire Tableta Allview Viva H1003 LTE PRO cu date 4G ;
Anexa 2 – Declaratie pe proprie raspundere pentru indeplinirea conditiilor GT eligibil proiect.
COMODANT
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

COMODATAR
………………………………….
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PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Anexa 1 la contractul de comodat nr ……/……………………………..
Incheiat intre:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, având sediul în str. Piata Romană, nr.6,
municipiul Bucuresti, România, cod poștal 010374, telefon: 021 319.19.19, fax: 021 319.18.99,
poștă electronică: accesarease@ase.ro, cod fiscal 4433775, reprezentată legal de domnul prof. univ.
dr. Nicolae ISTUDOR, având funcția de RECTOR, prin imputernicit …………………………..- in
calitate de COMODANT
Si
……………………………………………………….., posesor al …………….seria…………………..nr. ……………………………,
eliberata de …………la data de ………………………..cu valabilitate pana la data de
………………………………………., CNP ………………………………………………………………………………cu domiciliul in
……………………………………………………………….., in calitate de COMODATAR
de comun acord am convenit azi …………………….., la incheierea prezentului proces-verbal in baza
caruia am procedat la predarea de catre COMODANT si primirea de catre COMODATAR a bunurilor
enumerate mai jos, astfel:
-

Serie/numar tableta Tableta Allview Viva H1003 LTE PRO………………………………………;

-

Serie/numar cartela date 4G ………………………………………………………………………..

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………………………………….iau act de faptul ca produsele
primite sunt noi, sigilate si conforme.

Prezentul proces verbal de predare – primire a fost incheiat astazi, …………………….. in 2 exemplare
cu valoare de original si constituie Anexa nr. 1 a contractul de comodat nr…../…………………………..

Am predat
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
Prin reprezentant
……………………………………………………………

Am primit
…………………………………………….

Declaratie pe proprie raspundere
Anexa 2 la contractul de comodat nr. ……./……………………..

Subsemnatul/subsemnata……………………………..……………………………………………….., posesor al ……… seria
…………..nr. ……………, eliberata de …………….……………………la data de ………………………..cu valabilitate pana
la data de ……………………………………………., CNP ……………………………………………cu domiciliul in
………………………………..………………………...., cunoscand pe deplin prevederile art. 326 Cod Penal privind
falsul in inscrisuri, prin prezenta declar urmatoarele:
1. Am luat la cunostinta de proiectul implementat de catre ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCURESTI - “Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC pentru studentii
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI beneficiari de burse sociale si burse
sociale ocazionale” - ID MySMIS 150049.
2. La data semnarii contractului de comodat si al procesului verbal de predare primire – Anexa 1 la
contract, respectiv primirii Tabletei Allview Viva H1003 LTE PRO cu cartela date 4G,
indeplinesc conditia de grup tinta eligibil – respectiv sunt beneficiar/beneficiara a unei burse
sociale/burse sociale ocazionale.
3. De asemenea, imi iau angajamentul ferm ca, daca pe parcursul perioadei de timp ramase pana
la finalizarea studiilor intervine vreo schimbare de natura economica in urma careia as pierde
dreptul la bursa sociala/bursa sociala ocazionala de care beneficiez, sa predau bunurile ( tableta
+ cartela date 4G) primite ca sprijin prin implementarea proiectului mai sus mentionat.

Data

……………………………………………….

…………………………

(Nume si prenume beneficiar)

………………………………………………..
( Semnatura)

