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Regulamentul cu privire la organizarea proiectului  
„Incluziunea digitală rurală” 

Ediţia 2018-2019 
 

Proiect organizat cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova  
 

Art. 1 Organizatori 
Fundaţia Orange Moldova în colaborare cu Centrul de Informaţii Universitare, în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM. 
 
Fundaţia Orange Moldova este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, apolitică, fără 
apartenenţă ca membru, dotată cu un patrimoniu distinct şi separat de patrimoniul 
fondatorului, care este destinat atingerii scopurilor necomerciale, prevăzute de Statutul 
Fundaţiei.  
Activitatea Fundaţiei se desfăşoară în bază de autogestiune, pe principii de transparenţă, de 
colaborare cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinatate în 
conformitate cu Statutul acesteia şi legislaţia în vigoare a RM.  
Fundaţia îşi desfăşoară activitatea la nivel republican prin intermediul programelor şi 
proiectelor sale. Fundaţia îşi propune să contribuie la facilitarea comunicării, în toate formele 
acesteia, în 4 domenii specifice, în vederea creării de legături şi aducerii oamenilor împreună: 

 Educaţie / educaţie digitală 

 Acordarea ajutorului social populaţiei 

 Cultură 

 Sănătate şi dizabilităţi 

 
Centrul de Informaţii Universitare (CIU) este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, 
non-profit, apolitică, constituită în formă organizatorico-juridică de instituţie privată, ce îşi 
desfăşoara activitatea în conformitate cu Statutul acesteia şi legislaţia în vigoare a RM.  
Centrul de Informaţii Universitare deţine Certificatul de Stat care atestă utilitatea publică, 
neprofitabilitatea activităţii organizaţiei şi neparticiparea acesteia la campaniile politice 
electorale. 
Pe parcursul a 20 ani de activitate, CIU a implementat diverse proiecte sociale atât la nivel 
national, cât şi la nivel regional ce ţin de servicii educaţionale, în scopul promovării valorilor 
unei societăţi deschise şi democratice. 
 
Art. 2 Denumirea şi scopul proiectului 
Proiectul “Incluziunea digitală rurală” a fost lansat în anul 2014 la inițiativa și cu suportul 
financiar integral al Fundației Orange Moldova, sub umbrela Orange Digital School, pentru a 
asigura învăţământul din ţara noastră cu acces la infrastructură modernă, expertiză profesională 
şi educaţie de calitate, dar şi având drept scop ştergerea barierei digitale din învăţământul 
preuniversitar în mediul rural. În total, pe parcursul celor 4 ediții, peste 75.000 de elevi și 
profesori din 68 instituții de învățământ din 30 de raioane ale ţării beneficiază de echipament 
digital performant oferit de către Fundaţia Orange Moldova. 

  
În acest proiect, noțiunea de “incluziune” nu se referă la elevii cu CES, dar la includerea 
instituțiilor din zonele rurale în procesul de integrare a tehnologiilor informaționale moderne. 
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Art. 3 Durata proiectului 
Proiectul va fi implementat pe durata lunilor februarie-aprilie 2019.   
 
Art. 4 Bugetul proiectului 
Bugetul proiectului se va forma din grantul oferit de către Fundaţia Orange şi alocat pentru 
organizarea acestuia.  
 
Art. 5 Descriere proiect 
În cadrul proiectului „Incluziunea digitală rurală” vor fi oferite 20 seturi de echipament  (a câte 
2 laptopuri, 1 imprimantă, 1 proiector şi 1 masă mobilă pentru proiector) la 20 gimnazii și/sau 
licee din zonele rurale din Moldova, pentru acoperirea necesităţilor acestora.  
Instituțiile participante vor fi selectate din toate localitățile rurale din Moldova, inclusiv din 
suburbiile mun. Chișinău.  
Proiectul în cauză nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice. 
 
Art. 6 Criteriile de selecţie 
Grupul ţintă, al iniţiativei în cauză, îl reprezintă instituțiile, care îndeplinesc următoarele 
condiţii: 

 gimnaziu/liceu din zonă rurală  

 gimnaziu/liceu, cu un număr de elevi nu mai mic de 250 

 gradul de dotare a instituției cu echipament similar celui oferit în proiect; 

 scrisoare de motivare, care va demonstra necesitatea echipamentului atât procesului de 
studii cât şi activităţilor extracurriculare 

 o listă de activităţi academice şi extracurriculare organizate pe parcursul anului de studii 
2017-2018, precum și a primului semestru al anului academic curent. 

 
Nu sunt eligibile gimnaziile şi liceele plasate în centrele raionale, oraşe, municipii, cât şi în or. 
Chişinău!   
 
Art. 7 Procedura şi modalitatea de selecţie 
Instituțiile beneficiare ale proiectului vor fi selectate de către o comisie formată din 
reprezentanţi ai Fundaţiei Orange Moldova, Centrul de Informaţii Universitare şi Ministerul 
Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM, în baza criteriilor de selecţie precizate. 
 
În cazul în care vor apărea neclarităţi sau dubii cu privire la situaţia reală a instituțiilor, 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a se deplasa la sediul acestora şi de a evalua în mod 
independent situaţia instituțiilor respective.  
 
Art.8 Modalitatea de acordare a bunurilor  
Instituțiile beneficiare ale proiectului vor primi ca donaţii condiţionate seturi de echipamente, 
care vor fi constituite din: 2 laptopuri, 1 imprimantă, 1 proiector şi 1 masă mobilă pentru 
proiector. Fiecare şcoală beneficiară va semna cu Centrul de Informaţii Universitare un Contract 
de donaţie condiţionată, în care va fi specificat că proiectul este realizat la iniţiativa şi cu 
suportul financiar al Fundaţiei Orange Moldova. În contract vor fi precizate denumirea şi 
valoarea bunului/rilor, precum şi drepturile şi responsabilităţile fiecărei părţi (organizatori şi 
beneficiari).  
 
Art. 9 Litigii  
În cazul unor litigii apărute între Organizatori şi Beneficiari, acestea vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu 
vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente.  


