
ANEXA 1 

Anexă la OMEC NR.4738/20.07.2020 

 

 

 

CONTRACT DE COMODAT 

 

 

I. PĂRȚILE 

Unitatea de învățământ................................., cu sediul în………………………reprezentat de, 

............................................................................ ................în calitate de comodant 

şi 

Dl/D-na , cu domiciliat/dorniciliată în ..........................................................reprezentat de …………… în 

calitate de comodatar, au convenit la încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTULCONTRACTULUI 

Art. 1. Obiectul contractului constă în darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune 

la internet, prevăzut de programul Naţional ”Școala de acasă” cu seria nr. ……….......... 

Art.2. Predarea-primirea obiectului comodatului se va realize în baza unei cereri scrise și a unei 

declarații pe propria răspundere a comodatarului (părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este 

major), potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al prograrnului, după caz, nu deține nici un 

dispozitiv electronic cu conexiune la internet. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3. Durata contractului este de 1 (un) an școlar, cu posibilitatea prelungirii acestuia pâna la 

finalizarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă. 

Art.4. În cazul în care elevul care beneficiază de obiectul comodatului se transferă la o altă unitate de 

învățământ sau nu mai este înmatriculat la unitatea de învățământ de la care a beneficiat de dispozitivul 

electronic cu conexiune la internet, va preda dispozitivul unității școlare de la care a primit-o. 

 

IV. OBLIGATIILE COMODATARULUI 

Art. 5. Comodatarul se obligă: 

a) să se îngrijeasc de conservarea bunului dat în folosință gratuită ca un bun proprietar; 

b) să întrebuințeze bunul numai pentru destinația determinând prin natura lui; 



c) să suporte riscul pierderii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din partea 

sa; 

d) să nu încredințeze bunul cu orice titlu unei terțe persoane, 

e) să restituie bunul la scadență în natura sa specifică 

 

V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI 

Art. 6. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a lucrului, dacă nu se 

dovedește că deteriorarea sau pierderea s-a produs fortuity sau că deteriorarea este consecința folosirii 

potrivit destinației și fără culpă din partea sa. 

 

VI. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI 

Art.7. Să cedeze dreptul de folosință gratuită asupra bunului și nu îl împiedice să folosească bunul până 

la termenul stabilit; 

a) să nu solicite bunul înainte de trecerea termenului convenit sau, în lipsă de convenție, înainte de a fi 

servit la trebuință, pentru care s-a dat cu împrumut; 

b) să suporte prejudicial suferit de comodatar dacă avea cunoştință de vicii ascunse ale bunului 

împrumutat și de care nu l-a prevenit pe comodatar 

 

VII. DREPTURILE COMONDATARULUI ȘI COMODANTULUI 

Art. 8. Dreptul comodatarului constă în asigurarea de către comodant a folosinței bunului pe toată 

durata contractului. 

Art. 9. Drepturile comodantului sunt: 

a) să solicite rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu își respect obligațiile prevăzute în 

prezentul contract; 

b) poate cere restituirea bunului înainte de implinirea termenului stipulate în prezentul contract, atunci 

când comodatarul, ca urmare a mobilitalii se transferă la o altă unitate de învățământ sau nu mai este 

înmatriculat la unitatea școlară de la care a beneficiat de obiectul prezentului contract. 

 

VIII. FORȚA MAJORĂ 

Art. l0. Niciuna din părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen și/sau de executarea 

în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, 

dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de cazul 

fortuit sau forță majoră, așa cum sunt definite în lege. 



Art. 11. Cazul fortuit este un evenirnent care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi 

fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

Art. 12. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolute invincibil și inevitabil. 

 

IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art. l3. Părțile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 

Art. 14. În cazul în care nu este posibilă soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanțelor-judecătorești de drept comun competente din România. 

 

X. CLAUZE FINALE 

Art. l5. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Noului Cod Civil Român, precum și celelalte 

reglementări în vigoare în materie. 

Art. 16. Prezentul contract a fost încheiat astăzi în 2(două) exemplare originale, ambele au aceeași 

valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

COMODANT,                                                                                                     COMODATAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

 

PROCES - VERBAL 

DE PREDARE- PRIMIRE 
Încheiat astăzi………………….. 

 
Între: 
 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu sediul în localitatea Constanţa, Strada Mihai 

Eminescu Nr. 11, reprezentată de inspector școlar general prof. Sorin MIHAI în calitate de predător,  
şi 
Unitatea de învățământ………………………………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………………………….cu 
sediul în localitatea…………………………………..,Strada ………………………………….. 
Nr. ……………..,număr de telefon ………………………………………….…………….……, email 
…………………………………………………………………...……………………………, 
Reprezentată prin dl./ dna. director …………………………………………………………………. În 
calitate de primitor. 

Prin prezentul proces-verbal s-a procedat la predarea, respective primirea unui număr de 
………………………. de bucăţi de dispositive electronice cu conexiune la INTERNET achiziționate 
de Ministerul Educatiei şi Cercetării prin Programul Naţional "Școala de acasă" conform datelor 
de identificare a dispozitivului electronic ……………………………………....................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
avizului de însoțire (nr. și data)………………..…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
și a  certificatului de conformitate nr…………..…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Mențiuni (dacă este cazul) ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi.........../......... 2020 în 3 (trei) exemplare originale: 

 un exemplar pentru unitatea de învățământ; 
 un exemplar pentru Inspectoratul Școlar Județean Constanța; 
 un exemplar pentru Ministerul Educației și Cercetării 

 
 
Am predat,                                                                                          Am primit, 
Nume și prenume                                                                                 Nume şi prenume 
Inspector Școlar General,                                                                     Director, 
Prof. Sorin MIHAI                                                                               Prof………….……………….. 
Semnătură                                                                                                      Semnătură 

 

 

 

 

 



ANEXA 3 
 
Nr. înreg./data:............................./………………..... 
Unitatea/instituția de învățământ (denumire, localitate, județ) 
 ................................................................................................ 
 
CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI DISPOZITIV  ELECTRONIC  CU CONEXIUNE LA 

INTERNET 
(model pentru părinte / tutore/ reprezentant legal) 

 
 
 

Domnule director/ Doamnă director 
 

 
Subsemnatul (numele, inițiala tatălui, prenumele) ....................................., fiul/fiica lui 

...........................................................și al ..............................................................., domiciliat în  (str. nr. 
bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ............................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Cod poștal nr......................, cod numeric personal …………………........................................., CI/BI 
…………………………….........................., telefon: ……………........................................., e-mail 
………………..................................................., încalitate de: 

 părinte 
 tutore legal  
 reprezentant legal  

al elevului ....................................................................................................................,de la unitatea de 
învățământ..................................................................................................................................., din 
localitatea ………………………………………….................................., județul Constanţa, din clasa 
................................. cod numeric personal ……………...................................................., solicit 
acordarea unui dispozitiv  electronic  cu conexiune la INTERNET  necesar elevului 
............................................................................................pentru a participa la cursurile desfășurate on-
line. Atașez prezentei Declarația pe propria răspundere. 
 
 Sunt de accord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor 
cuprinde beneficiarii Programului Naţional “Școala de acasă”, cu minim de expunere publică necesară. 
 Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, confirm pe proprie 
răspundere că toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete. 
 
 
 
Data ........................Semnătura..................... 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 4 
 
Nr. înreg./data:............................./………………..... 
Unitatea/instituția de învățământ (denumire, localitate, județ) 
 ................................................................................................ 
 
CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI DISPOZITIV  ELECTRONIC  CU CONEXIUNE LA 

INTERNET 
(model pentru elevul major) 

 
 
 

Domnule director/ Doamnă director 
 

 
Subsemnatul (numele, inițialatatălui, prenumele)………………………………………… 

..................................................................................................., fiul/fiicalui .....................................  și al 

.........................................................., domiciliat în  (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) 

..............................................................................................................................................................cod 
poștal nr......................, cod numeric personal …………………..........................................., CI/BI 
………………………………..................................., telefon................................................., e-
mail................................................................................................................, în calitate de elev în de la 
unitatea de învățământ ………………………………………………………………………… 
..................................................................................................................................., din localitatea 
………………………………………….................................., județul Constanţa, din clasa 
.................................,  
 Solicit acordarea unui dispozitiv  electronic  cu conexiune la INTERNET  necesar participării la 
cursurile desfășurate on-line în anul școlar 2020-2021.  

Atașez prezentei Declarația pe propria răspundere. 
 
 Sunt de accord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor 
cuprinde beneficiarii Programului Naţional “Școala de acasă”, cu minim de expunere publică necesară. 
 Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, confirm pe proprie 
răspundere că toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete. 
 
 
 
Data . ........................ 
 
Semnătura..................... 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 5 
 
 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

 
 
 

Subsemnatul / subsemnata (numele, iniţiala tatălui, prenumele)  
........................................................, posesor al CI/BI seria ....................., nr. 
......................................,eliberată (eliberat)  de .........................................................................., la data 
........................................,cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din 
Codul Penal, declar pe propria răspundere că (se va completa conform situației în care vă încadrați 
conform explicațiilor din Notă): 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
 
Notă: 
1. în cadrul familiei nu deținem nici un dispozitiv cu conexiune la INTERNET, 
 
2. elevul ............................................................................... nu deține, în folosință personală, un 
dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET. 
 
 
Data ................................... 
 
Numele și prenumele în clar .......................................... 
 
 
Semnătura ......................... 
 


