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ANEXA 5 

Contract de comodat 
 

Nr._________/___________ 

 

încheiat în vederea transmiterii în folosință gratuită a echipamentelor mobile IT de tip 

tabletă cu acces la internet achiziționate în baza proiectului „Acces la învățământul 

universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”, finanțat prin POC, Acțiunea 2.3.3, 

Secţiunea E-EDUCAŢIE, Număr apel 2 

 

I. PARŢILE CONTRACTANTE: 

1.1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sediul în B-dul „Carol I” nr. 11, judeţul 

Iaşi, cod fiscal 4701126, telefon 40 232 201010/ fax 40 232 201201, e-mail contact@uaic.ro, 

reprezentată legal prin Rector, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, în calitate de comodant 

 

și 

 

1.2. ____________________________________________, student/a la Facultatea de 

___________________________, anul ________, ciclul de studii licență / master, 

domiciliat/ă în localitatea ________________, str. __________________, nr. __, 

jud.______________, identificată prin C.I., seria ______, nr. ______________, eliberat de 

____________, la data de ___________, având CNP ________________________ și număr 

matricol _________________________, e-mail_______________, în calitate de comodatar1, 

 

Au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectul contractului constă în darea în folosinţă gratuită a echipamentul mobil IT de 

tip tabletă cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă 

protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date, cu o valoare de 

706,72 lei, cu TVA inclus, cod produs 61096716. Predarea echipamentului mobil IT se va 

realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract. 

 

2.1.1. Predarea- primirea bunului ce face obiectul contractului de comodat se va realiza în 

baza declaraţiei pe propria răspundere a comodatarului potrivit căreia acesta nu a mai 

beneficiat de sprijin similar, respectiv cu echipamente mobile IT pentru a participa la 

 
1 Prin completarea contractului  de comodat şi a anexelor sale, comodatarul îşi exprimaţi acordul pentru 

prelucrarea datelor sale cu caracter personal. UAIC prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea 

tuturor dispozițiilor legale în vigoare. 
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cursuri on-line, din fonduri publice, inclusiv din fonduri U.E., precum şi în baza unei 

declaraţii angajament privind utilizarea echipamentului în condiţii de siguranţă pentru 

evitarea deteriorării sau sustragerii echipamentului înainte de expirarea duratei normale de 

utilizare, cu asumarea răspunderii sale în condiţiile legii, în caz contrar. 

 

2.1.2. Echipamentul mobil IT de tip tabletă, ce face obiectul prezentului contract, se află 

în perfectă stare de funcţionare, respectând cerințele şi exigențele de utilizare pentru 

perioada normală de utilizare prevăzută în legislaţia în materie.  

 

2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit echipamentul mobil IT de tip 

tabletă cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă 

protecție, card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), ce face obiectul prezentului 

contract, în cadrul proiectului : „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-

educație pentru toți!”, finanțat prin POC, Actiunea 2.3.3, Secţiunea E-EDUCAŢIE, Număr 

apel 2, director de proiect Lect. univ. dr. Octavian Rusu. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1. Durata contractului corespunde cu perioada îndeplinirii criteriilor pentru a beneficia 

de burse sociale și / sau burse sociale ocazionale în calitate de student în cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

 

3.2. Executarea contractului va începe la data predării echipamentul mobil IT de tip tabletă 

cu acces la internet către comodatar în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat 

între părţile contractante, durata contractului încheindu-se la data încetării calității de 

student sau de student care îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale și / 

sau burse sociale ocazionale în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 

conformitate cu condiţiile de eligibilitate ale grupului ţintă al proiectului „Acces la 

învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

4.1. Comodantul se obligă: 

a) să predea comodatarului, spre folosinţă gratuită, echipamentul mobil IT de tip tabletă 

cu acces la internet format din: tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă protecție, 

card micro-SD 128GB, încărcător tip UE (RO), cablu de date, (denumit „echipament”) 

aflat în perfectă stare de funcţionare, care face obiectului prezentului contract;  

b) comodantului îi revine responsabilitatea de a face demersurile necesare pentru buna 

funcţionare a echipamentului  în cazul în care în urma întrebuinţării sale normale şi fără 

culpa comodatarului, apar disfuncţionalităti ale echipamentului;  

c) cu ocazia restituirii bunului, indiferent de motiv, comodantul are obligaţia de a încheia 
un proces-verbal de predare-primire cu comodatarul, în care se vor consemna aspectele 
constatate în urma verificării funcţionalităţii şi integrităţii bunului utilizat. 
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4.2. Comodatarul se obligă 

a) să folosească echipamentul mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din: 

tabletă Vonino Magnet G50, cartelă SIM, husă protecție, card micro-SD 128GB, încărcător 

tip UE (RO), cablu de date (denumit „echipament”)  şi să se îngrijească de acesta ca un 

bun proprietar ; 

b) să întrebuinţeze echipamentul în scopul pentru care i s-a atribuit, respectiv în scopuri 

exclusiv educative ; 

c) să nu încredinţeze echipamentul cu orice titlu unei terţe persoane; 

d) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a echipamentului, cu excepţia 

întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa; 

e) să restituie echipamentul comodantului în termen de 2 zile lucrătoare de la încetarea 
contractului de comodat; 
f) comodatarul are obligaţia de a anunţa de urgenţă în cazul pierderii, furtului sau 
constatării unei disfuncţionalităţi a echipamentului mobil IT primit, apelând numărul de 
telefon _________________.  
g) să prezinte echipamentul IT la solicitarea comisiei de inventariere a UAIC. 

 
V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI 
 
5.1. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea în tot sau în parte a 
echipamentului, dacă nu se dovedește că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că 
deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației şi fără culpa din partea sa.  
 
5.2. În situația sustragerii/degradării echipamentului, ca și consecință a culpei 

comodatarului privind modul de utilizarea a echipamentului, în termen de 30 de zile de la 

constatarea acestora, comodatarului îi revine obligaţia de a plăti contravaloarea  

echipamentului,  respectiv suma de 706,72 lei, cu TVA inclus, la care se va adăuga dobânda 

legală aferentă în cazul depășirii termenului de plată.  

 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

6.1. Prezentul contract încetează:  

a) la momentul pierderii calităţii de student sau student bursier social în cadrul Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în condiţiile art. 3.2. din prezentul contract; 

b) la momentul casării echipamentului IT; 

c) dacă una din părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi; 

d) dacă una din părţi îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată 

printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce 

la rezilierea contractului; 

e) prin acordul părţilor. 
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VII. FORŢA MAJORĂ 

 

7.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen şi/sau 
de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine 
în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligației respective a fost cauzată de cazul fortuit sau forţa majoră, aşa cum sunt definite 
de lege.  
 
7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 
15 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecințelor lui.  
 
7.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna 
dintre ele să pretindă daune-interese.  
 
VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
 
8.1. În accepţiunea părţilor contractuale, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 
introductivă a prezentului contract. 
 
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare; 
 
8.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 
 
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.  
 
IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
9.1. Părţile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
amiabilă de acestea. 
 
9.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile 
se vor adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul comodantului.  
 
X. CLAUZE FINALE 
 
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
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10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
 
10.3. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului civil, precum şi celelalte 
reglementări în vigoare în materie. 
 
10.4. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă. 
 

COMODANT, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”  

din Iaşi 
 

Rector, 
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER 

 
 
 

Decan al Facultăţii 
de__________________ 

 
______________________ 

 
 
 

Director economic şi resurse umane, 
Ec. Liliana IFTIMIA 

 
 
 

Consilier juridic, 
Adriana DOCAN 

 

COMODATAR, 

 

mailto:rectorat@uaic.ro
http://www.uaic.ro/

