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1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale. 

 ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

FUNCTIA DATA SEMNATURA 

0 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT R. E. RESPONSABIL 

MONITORIZARE 

26.03.2021  

1.2. VERIFICAT B.A. COORDONATOR 

GRANT 

30.03.2021  

1.3 APROBAT Ș.M. DIRECTOR 

ADJUNCT 

31.03.2021  
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2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

  Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

 Componenta 

 revizuită 

 Modalitatea 

 reviziei 

Data la care se 

aplică 

prevederile ediţiei 

sau 

 reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia 1 x x 31.03.2021 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia    

… Revizia    

… Ediţia II    

2.n Ia 1    
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3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii operationale 

 Scopul 

difuzării 

Ex.nr

. 

Compartimen

t 

Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnăt

ura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 aplicare 1 Conducere Director 

adjunct 

Ș. M. 31.03.2021  

3.2 informare 2 Echipa de 

proiect 

Responsa

bil 

monitoriz

are 

R. E. 31.03.2021  

3.3 informare 3 Coordonator 

grant 

Coordon

ator grant 

B. A. 31.03.2021  

3.4 informare 4 Consiliul de  

Administraţie 

Director 

adjunct 

Ș. M. 31.03.2021  

3.5 evidenţa 5 Echipa de 

proiect 

Responsa

bil 

monitoriz

are 

R. E. 31.03.2021  

3.6 arhivare 6 Coordonator 

grant 

Coordon

ator grant 

B. A. 31.03.2021  
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4. SCOPUL  PROCEDURII 

Prezenta procedura operationala este elaborata in conformitate cu Ordinul 

3166/21.01.2021  si cu adresa UMPFE 14/27.01.2021 din domeniul educatiei si stabileste 

modul de distribuire a laptopurilor destinate imbunatatirii conditiilor de predare-invatare,  

pentru facilitarea invatarii prin intermediul tehnologiei si al intemetului, atat in cazul  

suspendarii  cursurilor, cat si in cazul desfasurarii  acestora in scoala sau in varianta hibrid, 

de catre liceele eligibile in cadrul  Proiectului privind  invatamantul  secundar ROSE. 

  

5. DOMENIU DE APLICARE 

 Procedura se aplica elevilor si echipei de implementare participanti la subproiectul ESC 

de la LTAMG Arad. 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINTA 

6.1 Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6.2 Acordul  de  imprumut(Proiectul  privind  invatamantul   Secundar)   intre  Romania   si  

Banca Internationala  pentru  Reconstructie  si  Dezvoltare  semnat  la  Washinton  la  15  

aprilie  2015, ratificat prin Legea nr. 234/2015; 

6.3 Prevederile celui de-al doilea amendament, convenit prin scrisoarea semnata la Bucuresti 

la 28 iulie 2020 intre Guvemul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si 

Dezvoltare, la acordul  de imprumut  (Proiectul  privind  invatamantul   Secundar)  intre  

Romania  si Banca Internationala pentru  Reconstructie  si Dezvoltare  semnat  la  Washinton  

la  15  aprilie  2015, ratificat prin Legea nr. 234/2015, aprobat prin Hotarare de Guvem nr.  

759/2020; 

6.4 Referatul de necesitate  nr.  396/2020, privind  achizitia  de dotari  cu echipamente  

electronice destinate liceelor eligibile in cadrul  Proiectului privind  invatamantul  Secundar 

ROSE, aprobat de ministrul educatiei si cercetarii; 
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6.5 Decretul nr. 1137/2020 pentru numirea Guvemului  Romaniei  si a OUG nr. 212/2020 

privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative 

 

7.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI : 

7.1 Definiţii : 

 procedură operaţională: prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce 

trebuie urmaţi, a metodelor şi procedeelor cu privire la aspectul procesual; 

 Ediţie : forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale 

Revizie în cadrul unei ediţii–actiune de modificare a uneia sau mai multor componente 

ale PO 

7.2Abrevieri : 

a. L – Lege 

b. CA – Consiliu de Administraţie 

c. PO – Procedură operaţională 

d. ISJ – Inspectoratul Scolar Arad 

e. MEC – Ministerul Educatiei si Cercetarii 

f. LTAMG Arad - Liceul Teoretic “A.M.Guttenbrun” ARAD 

g. UMPFE –  Unitatea de Management a Proiectelor cu Finantare Externa  

 

8.RESPONSABILITATI 

8.1 DIRECTOR al LTAMG Arad, prof. S. M. aproba distribuirea laptopurilor elevilor din 

cadrul Subproiectului: EDUCAŢIE -ŞANŞE-COMPETENŢE ESC - Asigura resursele necesare 

pentru buna desfasurare a activitatii; 

8.2 ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ROSE 

 elaboreaza Procedura operationala specifica  pentru  aplicarea  prevederilor OMEC  

nr.  3166/2021 de catre LTAMG Arad si stabileste  detaliile  selectiei beneficiarilor 

Programului, modalitatile de distribuire  si gestionare  a laptopurilor (responsabilul 

cu monitorizare) ;  
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 realizeaza situatia  centralizatoare la nivel scolii a necesarului de laptopuri (echipa de 

implementare); 

 realizeaza distribuirea laptopurilor catre beneficiari in baza unui contract de comodat 

(responsabilul cu monitorizare);  

 centralizeaza procesele verbale  si asigura  arhivarea   documentatiei programului 

(responsabilul cu monitorizare);  

 colecteaza datele necesare feedback-ului si realizeaza evaluarea programului, 

transmitand in acest sens date si informatii catre ISJ si MEC (coordonatorul de 

grant); 

 scoala este obligata sa tina evidenta echipamentelor susmentionate (administrator de 

patrimoniu); 

 scoala tine evidenta contractelor de comodat incheiate (compartimentul contabilitate). 

 

9.DESCRIEREA PROCEDURII 

9.1  Ministerul  Educatiei  si Cercetatii  a aprobat prin Ordinul nr. 3166/2021  privind criteriile 

de repartizare a laptopurilor achizitionate de Unitatea de Management  al Proiectelor cu 

Finantare Externa prin Proiectul privind invatamantul secundar - ROSE  pentru:   

  elevii din invatamantul secundar,  forma  de  invatamant  de zi,  inmatriculati,  

la inceput  de  an  scolar,  in  unitati  de invatamant preuniversitar  de stat, care fac parte 

din acest proiect;  

  elevii care provin din medii defavorizate;  

 elevii provenind din familii cu venituri mici, elevi romi sau alti elevi 

discriminati pe  baza  identitatii/etniei; 

 elevi  cu  cerinte  educationale   speciale/cu   dizabilitati,   elevi  care locuiesc in 

zone rurale, izolate, greu accesibile. 

9.2 Planificarea  activitatilor  de  distribuire   a  laptopurilor   catre   liceele   eligibile  in  

cadrul Proiectului privind  invatamantul secundar ROSE 

 conducerea LTAMG Arad transmite tuturor dirigintilor conditiile in care elevii 

pot beneficia de laptop. 
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 conducerea LTAMG Arad repartizeaza  dispozitivele electronice solicitarilor in 

baza criterilor stabilite. 

9.3 Documentele utilizate: 

9.3.1     Situatie centralizatoare  a necesarului de laptopuri la nivelul unitatii de invatamant; 

9.3.2    Contract de comodat-Anexa la OMEC nr.  3166/2021; 

9.3.3     Proces-verbal de predare-primire a laptopurilor intocmit de ISJ  Arad 

9.3.4     Declaratie  de proprie raspundere  a parintelui/tutorelui  legal sau elevului, daca este 

major, potrivit  careia  familia  sau potentialul  beneficiar  al Programului,  dupa  caz, nu 

detine un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. 

9.4 Mod de lucru 

 in vederea distribuirii laptopurilor achizitionate de Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finantare Externa  prin Proiectul  privind  invatamantul  secundar  - 

ROSE,  LTAMG Arad elaboreaza  Procedura Operationala specifica acestui 

program national. 

 LTAMG Arad publica,  prin  afisare  pe site-ului propriu,  Procedura  

Operationala  privind  modul  de distribuire a laptopurilor catre liceele eligibile in 

cadrul Proiectului privind  Invatamantul Secundar ROSE; 

 LTAMG Arad fundamenteaza  necesarul de laptopurilor, pe baza situatiilor 

centralizatoare realizate la nivelul fiecarei clase de catre diriginte; 

 LTAMG Arad repartizeaza  dispozitivele electronice catre elevii care au 

solicitat laptopuri si care s-au incadrat in criterii dupa consultarea cu dirigintii, 

consiliul elevilor si comitetul de parinti  al scolii; 

 LTAMG Arad inregistreaza  laptopurile  primite  de la ISJ  Arad  in  

contabilitate  si in inventarul propriu  si le repartizeaza  beneficiarilor, in baza 

unei cereri  scrise  si a unei declaratii pe propria raspundere a parintelui/ tutorelui 

legal sau al elevului, daca este major si incheie un contract de comodat care are ca 

obiect darea in folosinta gratuita a laptopului. Durata contractului de comodat este 

de un an scolar, cu posibilitatea  prelungirii acestuia pana la finalizarea studiilor 
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in unitatea respectiva de invatamant. Modelul contractului de comodat este 

prevazut in Anexa  1. 

 Conducerea  LTAMG Arad si echipa  de proiect  ROSE  vor monitoriza  

activitatile  aferente  de distribuire  a laptopurilor in cadrul  Proiectului  privind  

invatamantul  Secundar ROSE, vor colecta datele necesare feedback-ului  si vor 

realiza evaluarea programului,  transmitand,  in acest sens, date si informatii  catre 

ISJ si catre MEC. 

 

10.   CRITERII GENERALE SI SPECIFICE 

Se  aproba criteriile  de repartizare  a laptopurilor  catre liceele  eligibile  in cadrul   

Proiectului privind  Invatamantul  Secundar ROSE, astfel: 

1. Criteriile generale pentru selectia primara a beneficiarilor  de laptopuri din 

Proiectului privind invatamantul  Secundar ROSE sunt: 

a) elevii din invatamantul secundar,  forma  de  invatamant  de zi,  inmatriculati,  la 

inceput  de  an  scolar,  in  unitati  de invatamant preuniversitar  de stat, care fac parte 

din acest proiect;  

b)  elevii care provin din medii defavorizate ( unul dintre parinti somer/ ambii parinti 

someri);  

c)  elevii provenind din familii cu venituri mici (unul sam ambii parinti cu salariu mic 

(minim pe economie));  

d)  elevi romi sau alti elevi discriminati pe  baza  identitatii/etniei; 

e)  elevi  cu  cerinte  educationale   speciale/cu   dizabilitati; 

f)  elevi  care locuiesc in zone rurale, izolate, greu accesibile;  

g)  elevi  cu probleme grave de sanatate; 

h)  elevi  provenit din familie monoparentala; 

i)  elev orfan(a) de ambii parinti; 

j)  elev orfan(a) de unul dintre parinti; 

k) elev membru al unei familii cu multi copii (+2); 

l)  elev cu domiciliu in gazda/chirie; 
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m)  Profesorilor  implicati   in  proiectul   ROSE,   care  pe  proprie   raspundere    declara  

ca  nu  detin echipamente IT pentru  desfasurarea orelor si  activitatilor  remediale; 

n)  Membrii in echipa de management a proiectului ROSE din LTAMG Arad care  

pe  proprie   raspundere    declara  ca  nu  detin echipamente IT pentru  desfasurarea 

activitatilor proiectului.  

 

11. MODALITATI DE RECUPERARE A LAPTOPURILOR 

 La   finalul   anului   scolar   beneficiarii   de   laptopuri    vor   preda   

dispozitivul  pentru   verificare informaticianului unitatii  de invatamant;  

 In urma  verificarii  starii  de functionarii, benficiarul va preda  laptopul  

administratorului unitatii  de invatamant, in baza contractului de comodat; 

 Daca  se constata  ca starea  de functionare a dispozitivului nu este 

corespunzatoare, beneficiarul va achita contravaloarea laptopului sau a reparatiei; 

 

12. REDISTRIBUIREA LAPTOPURILOR IN ANII URMATORI 

Redistribuirea laptopurilor in anii urmatori,  se va face in baza acelorasi  criterii  

stabilite mai sus, prin actualizarea listei de benficiari si eventual,  revizuirea criterilor de 

selectie  specifice. 

 

13. CONTINUT DOSAR PENTRU ACORDAREA DISPOZITIVULUI 

ELECTRONIC 

Dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente: 

1.   Cerere  de  solicitare   a  dispozitivelor   (formularul   tipizat   se  gaseste  la   

administratorul   de patrimoniu al unitatii scolare); 

2. Copii dupa  CI,  a elevului major si respectiv a parintelui/ tutore a elevului minor; 

3.  Declaratie  pe propria  raspundere  a parintelui/tutorelui  legal  sau a elevului  daca este 

major, potrivit careia familia sau potentialul beneficiar al programului, dupa caz, nu detine 

niciun dispozitiv electronic cu conexiunea la internet (formularul tipizat se gaseste la 
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administratorul  de patrimoniu al unitatii scolare); profesor implicat in activitatile remediale 

din proiectul ROSE 

 

14. CALENDARUL ACTIVITATILOR 

14.1 Informarea elevilor din grupul tinta a proiectului ROSE si a parintilor acestora cu 

privire la criteriile de atribuire a laptopurilor primite de la ISJ Arad cf UMPFE 

..........................................................................................................................  aprilie 2021 

14.2 Consultarea cu dirigintii, Consiliul elevilor si a Comitetului de parinti pe 

scoala............................................................................................................... aprilie 2021 

14.3 Afisarea listei potentialilor beneficiari, la unitatea scolara..................... aprilie 2021 

14.4 Depunerea dosarelor la unitatea de invatamant...................................... aprilie 2021 

14.5 Depunerea contestatiilor la nivelul unitatii scolare  ................................. aprilie 2021 

14.6 Solutionarea contrestatiilor in CA al unitatii scolare............................... aprilie 2021 

14.7 Realizarea listei beneficiarilor, validarea listei de catre CA al LTAMG Arad si 

publicarea listei finale prin afisarea pe site-ul LTAMG Arad........................... mai 2021 

14.8 Repartizarea dispozitivelor electronice catre beneficiari, in baza rezultatelor finale si 

a criteriilor de selectie indeplinite si incheierea contractelor de comodat  

14.9 Redistribuirea laptopurilor ramase se realizeaza conform aprobarii CA in anul 

scolar urmator. 

 

15. ANEXE 
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CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI DISPOZITIV ELECTRONIC  CU CONEXIUNE LA INTERNET 

 

DOMNULE/ DOAMNĂ  DIRECTOR, 

 

 (1)  Subsemnatul (a)_________________________________________________,    

identificat(ă) cu CNP:__________________________ posesor al CI/BI serie___, nr_________,  

domiciliat(ă) în localitatea _______________________ str.______________________________ 

nr.__________, bl._____sc.___________ap.____, cod poștal nr._______, tel. 

___________________, 

 e-mail._________________________________,părinte/tutore legal al elevului/elevei 

____________________________________________________________ înscrisă la unitatea de 

învățământ LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN,, ARAD în clasa a 

______-a., 

vă rog să aprobați distribuirea unui dispozitiv electronic, în baza Ordinului nr.3166/2021 pentru 

fiica/fiul meu. 

Care se află în situația:  

  Elevii provin din familii cu venituri mici; 

 Elevi romi; 

 Elevi discriminati pe baza identității/etniei; 

 Elevi cu cerințe educaționale special/ cu dezabilități; 

 Elevi care locuiesc în zone rurale,isolate,greu accesibile sau zone în care nu există școli 

în proximitate; 

 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor 

curpinde beneficiarii programului ROSE,  cu minim de expunere publică necesară. Cunoscând 

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, confirm pe propria răspundere că 

toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete. 

 DATA : ____________ 

NUME ȘI PRENUME :_________________________________________ 

SEMNĂTURA : _________________________________ 

 

 
Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn,, Arad, str. Posada, nr.19, tel./fax.:0257286402, 
 email: secretariat@ltamg.ro ,   
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CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI DISPOZITIV ELECTRONIC  CU CONEXIUNE LA INTERNET 

 

DOMNULE/ DOAMNĂ  DIRECTOR, 

 

 (1)  Subsemnatul (a)_________________________________________________,    

identificat(ă) cu CNP:__________________________ posesor al CI/BI serie___, nr_________,  

domiciliat(ă) în localitatea _______________________ str.______________________________ 

nr.__________, bl._____sc.___________ap.____, cod poștal nr._______, tel. 

___________________, 

 e-mail._________________________________,profesor 

de_________________________________ 
____________________________________________________________ înscrisă la unitatea de 

la LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN,, ARAD vă rog să –mi aprobați 

distribuirea unui dispozitiv electronic, în baza Ordinului nr.3166/2021. 

Mă aflu în situația:  

 Profesori implicati în proiectul ROSE, care pe proprie răspundere declară că nu dețin 

echipamente IT pentru desfășurarea orelor și activităților remediale; 

 Profesori titulari LTAMG; 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor 

curpinde beneficiarii programului ROSE, cu minim de expunere publică necesară. Cunoscând 

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, confirm pe propria răspundere că 

toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete. 

 

 

 

DATA : ____________ 

NUME ȘI PRENUME :_________________________________________ 

SEMNĂTURA : _________________________________ 

 

 
Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn,, Arad, str. Posada, nr.19, tel./fax.:0257286402, 
 email: secretariat@ltamg.ro ,   
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul/subsemnata ________________________________________________,cu 

domiciliul în 

____________________________________________________________________________ 

posesor al CI/BI.____.seria._______ nr._____________, .eliberat de 

_______________________________ la data._______________________ părinte/tutore legal 

al elevului/elevei ____________________________________________________________ 

înscrisă la unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN,, 

ARAD în clasa a ______-a., 

_.cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu  art. 326 din Codul Penal, 

declar pe propria răspundere că   familia  deține un număr de dispositive electronice, dar elevul  

________________________________________________________ nu deține în folosință 

personală niciun dispozitiv electronic.  

Atât declar, susțin  și semnez. 

 

DATA : ____________ 

NUME ȘI PRENUME :_________________________________________ 

 SEMNĂTURA : _________________________________ 

 

 
Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn,, Arad, str. Posada, nr.19, tel./fax.:0257286402, 

 email: secretariat@ltamg.ro  
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul/subsemnata ________________________________________________,cu 

domiciliul în 

____________________________________________________________________________ 

posesor al CI/BI.____.seria._______ nr._____________, .eliberat de 

_______________________________ la data._______________________ 

._________________________________,profesor de_________________________________  

la LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN,, ARAD _.cunoscând că falsul în 

declarații este pedepsit în conformitate cu  art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere 

că   familia  deține un număr de dispositive electronice, dar EU  

________________________________________________________ nu deține în folosință 

personală niciun dispozitiv electronic.  

Atât declar, susțin  și semnez. 

 

 

DATA : ____________ 

NUME ȘI PRENUME :_________________________________________ 

 SEMNĂTURA : _________________________________ 

 

 
Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn,, Arad, str. Posada, nr.19, tel./fax.:0257286402, 

 email: secretariat@ltamg.ro  
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ANEXĂ la Ordinul ministrului educației nr. 3166/2021 

 

 

 

CONTRACT DE COMODAT     

  nr.________din______________2021 

 

 

I. Părțile contractante: 

Unitatea de învățământ: LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER 

GUTTENBRUNN,, cu sediul în ARAD,str. POSADA, nr.19, reprezentată prin STOICA 

MIRCEA MARIO, având funcția de DIRECTOR, în calitate de comodant, 

și 

Dl/D-na 

___________________________________________________________________, cu 

domiciliul în ___________________str._____________________________nr______, 

___________., identificat cu C.I., seria _____, nr._____ , CNP :__________________________, 

telefon __________________________, 

mail:______________________________________________ în calitate de elev major, 

respectiv părinte/ tutore/ reprezentant legal al elevului  minor 

____________________________________________________, din clasa a ______ a unității de 

învățământ LICEUL TEORETIC ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN,, Arad în calitate de 

comodatar, 
au convenit la încheierea prezentului contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 

2146-2157 Cod Civil și a următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie bunul care se acordă comodatarului de către comodant, 

sub formă de împrumut, pentru a fi folosit gratuit în scopuri exclusiv educative: laptop 

model_______________________, identificat cu seria.___________________nr. 

__________________, aflat în dotarea unității de învățământ.   

Art. 2. Predarea-primirea bunului se realizează în baza unei cereri scrise și a unei declarații pe 

proprie răspundere a comodatarului (elev major sau, după caz, părinte/ tutore/ reprezentant legal 

al elevului  minor), potrivit căreia familia sau elevul beneficiar, după caz, nu deține un desktop, 

laptop sau tabletă. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de......................... 

luni/ ani, începând cu data încheierii lui, cu posibilitate de prelungire până la finalizarea de către 

elev a studiilor în unitatea de învățământ respectivă.  

Art. 4. În cazul în care elevul care beneficiază de bun se transferă la altă unitate de învățământ 

sau nu mai este înmatriculat la unitatea de învățământ de la care a primit în folosință gratuită 

laptopul, acesta va preda bunul unității de învățământ de la care l-a primit. 
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IV. DREPTURILE COMODANTULUI 

Art. 5 Drepturile comodantului sunt: 

a) Să solicite rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu respectă obligațiile 

prevăzute în prezentul contract; 

b) Să ceară restituirea bunului înainte de împlinirea termenului stipulat în prezentul contract, 

atunci când comodatarul se transferă la altă unitate de învățământ sau nu mai este 

înmatriculat la unitatea de învățământ de la care a beneficiat de obiectul prezentului 

contract. 

V. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI 

Art. 6. Comodantul se obligă: 

a) Să cedeze comodatarului dreptul de folosință gratuită a bunului și să nu îl împiedice să 

folosească bunul până la termenul stabilit; 

b) Să suporte prejudiciul suferit de comodatar, dacă avea cunoștință de vicii ascunse ale 

bunului și de care nu l-a prevenit pe comodatar, conform art. 2152 Cod Civil. 

 

VI. DREPTURILE COMODATARULUI 

Art. 7. Comodatarul are dreptul de folosință gratuită a bunului până la termenul stabilit, cu 

condiția respectării obligațiilor asumate prin prezentul contract.  

VII. OBLIGAȚIILE COMODATARULUI 

Art. 8. Comodatarul se obligă: 

a) Să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință gratuită ca un bun proprietar; 

b) Să întrebuințeze bunul numai pentru destinația determinată de natura lui; 

c) Să suporte prejudiciul apărut ca urmare a deteriorării sau pieirii în tot sau în parte a 

bunului, dacă nu se dovedește că deteriorarea sau pieirea s-au produs fortuit sau că 

deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa;  

d) Să nu încredințeze bunul cu orice titlu  unei terțe persoane; 

e) Să restituie la termenul stabilit bunul primit sub formă de împrumut. 

  

VIII. FORȚA MAJORĂ 

Art. 9. Niciuna din părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen și/sau pentru 

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

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligației 

respective a fost cauzată de cazul fortuit sau forță majoră, așa cum sunt definite în lege.  

Art. 10. Cazul fortuit este un eveniment 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. 11. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.  
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IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art. 12. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanții lor. 

Art. 13. În cazul în care nu este posibilă soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor 

adresa instanțelor judecătorești de drept comun competente din România. 

X. CLAUZE FINALE 

Art. 14. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și celelate 

reglementări în vigoare în materie. 

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ________________, în 2(două) exemplare 

originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

  

 

    Comodatar:                           Comodant: 

Nume, prenume și semnătură:    __________________________  

  
 


