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            Anexa C 
Cod SMIS proiect: 148345 

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive 

Acţiunea 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 

Titlul proiectului „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală -EduUPT” 

OIR/OI responsabil: Autoritatea pentru Digitalizarea României 

      Anexa C la contractul de comodat nr. …………….. 
 

CERERE DE MENȚINERE FOLOSINȚĂ LAPTOP 
 

Către  
Facultatea _________________ 

 
Subsemnatul(a) ...................................………………………...................…………, CNP 

……………........………….........., C.I. seria …………, nr. …......………….., eliberat la data de 

…………….. de ………..................……………….., student(ă) al(a) Facultății de …., din cadrul 

Universității Politehnica Timișoara, ciclul universitar licență/master…, în anul …., domeniul/ 

specializarea …...  

Depun prezenta cerere, prin rog să dispuneți menținerea dreptului de folosință a laptopului alocat 

subsemnatului/subsemnatei prin contractul de comodat încheiat în cadrul proiectului POC 

2.3.3/2/148345 „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT” și în semestrul 

______ al anului universitar ______, deoarece îndeplinesc în continuare condițiile pentru a 

beneficia de de bursă socială sau bursă socială ocazională. 

Menționez că am depus dosarul pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, iar 

documentele de verificare eligibilitate se regăsesc în dosarul pentru semestrul în curs. 

În situația în care nu am depus dosarul pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale 

ocazionale, pentru semestrul în curs, dar îndeplinesc condițiile pentru acordarea acesteia, depun 

și dovezile (conform anexei 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru 

studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica 

Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobat prin HS nr. 235/18.09.2017). 
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În cazul în care se constată că nu mai îndeplinesc condițiile pentru păstrarea dreptului de folosință 

al laptopului, mă oblig ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării contractului de comodat 

să restitui laptopul. 

Data:  

Nume prenume, Semnătura1, 

_______________________________  
Verificat eligibilitate2: 
 
Se constată că studentul ___________ îndeplinește/nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia 
de de bursă socială sau bursă socială ocazională și în semestrul ______ anul universitar ______ 
 
Data ______ 
 
Decan: _______ 
Responsabil oficiu consiliere studenți facultate: _______ 
Reprezentant studenți: _______ 
 

 
Student: am luat la cunoștință de conținutul anexei C la contractul de comodat și mă oblig să 
respect obligația contractuală de a depune cererea de menținere în termenul comunicat de 
universitate. 
Student comodatar, nume prenume, semnătura________________3 

 

                                                 
1 Se va completa de student în perioadele stabilite în anunțul semestrial pentru acordarea burselor sociale și a burselor sociale ocazionale 
2 Se va completa de membrii comisiei în perioadele stabilite în anunțul semestrial pentru acordarea burselor sociale și a burselor sociale 
ocazionale 
3 Se semnează de student la data semnării contractului de comodat. La completarea cererii/cererilor de menținere pe parcursul executării 
contractului, mențiunea se elimină 


