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ANEXA 1         
 

CONTRACT DE COMODAT 
 

I PĂRȚILE 
Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI, cu sediul în STR. MUȘATINI 
NR. 12, IAȘI, reprezentată de PROF. ELENA-VALERICA PANAITE în calitate de comodant 
și 
Dl/ D-na, cu domiciliat/ domiciliată în ...................................................................................................... 
în calitate de comodatar, au convenit la încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea 
următoarelor clauze: 
II OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 1 Obiectul contractului constă în darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic cu 
conexiune la internet, prevăzut de Programul Național "Educația în siguranță"1  

 
 

cu seria ................................................................. nr ................................................................................2 
Art. 2 Predarea-primirea obiectului comodatului se va realiza 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 Programului, după caz, nu deține niciun 
dispozitiv electronic cu conexiune la internet. 
III DURATA CONTRACTULUI 
Art. 3 Durata contractului este de 1 (un) an școlar cu posibilitatea prelungirii acestuia până la 
finalizarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă. Dispozitivul se va preda unității în perioada 
22-25 iunie 2021 pentru verificare şi se va putea prelua ulterior cu încheierea unui act adițional la 
prezentul contract. Excepție fac elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a, care vor preda dispozitivul în 
perioada 12-16 iulie 2021. 
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 îngrijească de conservarea bunului dat în folosință gratuită ca un bun proprietar; 
b) Să întrebuințeze bunul numai pentru destinația determinată prin natura lui; 
c) Să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale 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. 

 
1 Se va completa cu datele de identificare ale fiecărui dispozitiv electronic 
2 Se va completa cu datele de identificare ale fiecărui dispozitiv electronic 
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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 pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecința folosirii 
potrivit destinației fără culpă din partea sa. 
VI OBLIGAȚIILE COMODANTULUI 
Art. 7 
a) Să cedeze dreptul de folosință gratuită asupra bunului și să nu îl împiedice să folosească bunul până 
la termenul stabilit; 
b) 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; 
c) Să suporte prejudiciul suferit de comodatar dacă avea cunoștință de vicii ascunse ale bunului 
împrumutat de care nu 1-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 respectă obligațiile prevăzute în 
prezentul contract; 
b) Poate cere restituirea bunului înainte de împlinirea termenului stipulat în prezentul contract, atunci 
când comodatarul, ca urmare a mobilității 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. 10 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 necorespunzătoare a obligației respective a fost 
cauzată de cazul fortuit sau forță majoră, cum sunt definite în lege. 
Art. 11 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut 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, absolut invincibil și inevitabil. 
IX SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Art. 13 Părțile au convenit 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. 14 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. 15 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 ____ .01.2021 în 2 (două) exemplare originale, ambele 
au aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 
 
COMODANT,         COMODATAR, 
PROF. ELENA-VALERICA PANAITE 



 
  
________________________________________________________________________ 

 
Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași  

    Tel:    +40 (0)232 26 80 14 
    Fax:   +40 (0)232 26 77 05 

www.isjiasi.ro 

 
 
 
 
 
 
ANEXA 2        Nr. înreg.: __________________                      
 
HG756 – Programul Național "Educația în siguranță" 
 
 
 

 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 
 
 

Subsemnatul/ a, ....................................................................................................................... 

cu domiciliul în........................................................................................................... identificat cu C.I. 

seria...............nr...................CNP.............................................................. părinte/ tutore legal al elevului 

/elevei, ................................................................................................................. înscris la unitatea de 

învățământ LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI cls. a ........................................................., 

cunoscând prevederile articolului 326 Noul Cod Penal referitoare la falsul în declarații, declar pe 

proprie răspundere că fiul/ fiica mea nu beneficiază de echipament informatic (laptop/ tabletă) cu acces 

nelimitat la internet, achiziționat din resurse proprii sau primit în cadrul altui proiect.  

 

 

Atât declar, susțin și semnez. 
 
 
 
 
Data: _____.01.2021        Semnătura, 
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ANEXA 3 

Programul național "Educația în siguranță" – HG756 
 
 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
 
 
 
 

Subsemnatul/ a, .................................................................................................... cu domiciliul în 

...................................................................................................................................... identificat cu C.I. 

seria ...........  nr................. CNP.................................................. părinte/tutore legal al elevului/ elevei, 

............................................................................................................... înscris la unitatea de învățământ 

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI cls. a .......................vă rog să îmi aprobați distribuirea 

unui dispozitiv electronic cu conexiune la internet în baza Programului National "Educația în 

siguranță" pentru fiul/ fiica mea. 

 

Menționez că fiul/fiica mea nu beneficiază de echipament informatic (laptop/ tabletă) cu acces 

nelimitat la internet, achiziționat din resurse proprii sau primit în cadrul altui proiect. 

 

 

 

 

Data: ______.01.2021        Semnătura, 

 

 

 

Doamnei director al LICEULUI TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI 
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