MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

CABINET MINISTRU

ORDIN privind criteriile de repartizare a laptopurilor
achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar
- ROSE

Având în vedere
- Prevederile Acordului de împrumut (Proiectul privind Învățământul Secundar) între
România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare semnat la
Washington la 17 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 234 / 2015;
- Prevederile celui de al doilea amendament, convenit prin scrisoarea semnată la
București la 28 iulie 2020 între Guvernul României și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, la acordul de împrumut (Proiectul privind Învățământul
Secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
semnat la Washington la 17 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 234 / 2015, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 759/ 2020;
În conformitate cu Referatul de necesitate nr. 396/2020, privind achiziția de dotări cu
echipamente electronice destinate liceelor eligibile în cadrul Proiectului privind
Învățământul Secundar — ROSE, aprobat de ministrul educației și cercetării;
În baza Decretului nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului României și a OUG nr.
212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și
pentru modificarea și completarea unor acte normative;
În baza art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEI
emite prezentul ordin:
Art. 1 - (1) Unitățile de învățământ liceal care primesc laptopuri achiziționate de Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă din fondurile Proiectului privind

Învățământul Secundar — ROSE înregistrează echipamentele în contabilitate și în
inventarul unității de învățământ, conform legislației în vigoare.
(2) După înregistrare, laptopurile menționate la alin. (1) vor fi date în folosință gratuită
elevilor care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tabletă),
pentru a le permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau
la activități de învățare online.
Art. 2 (1) Laptopurile vor fi distribuite cu prioritate elevilor din categorii și grupuri
dezavantajate.
Sunt considerați a fi elevi aparținând unor grupuri dezavantajate: elevi provenind
din familii cu venituri mici, elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei,
elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu dizabilități, elevi care trăiesc în zone rurale,
izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu există școli în proximitate.
(2)

Liceele beneficiare pot completa lista grupurilor dezavantajate menționate la alin.
(2), în funcție de situația socio-economică a elevilor înscriși în unitatea de învățământ.
(3)

Art. 3 (1) Fiecare liceu beneficiar va stabili în mod transparent criteriile și prioritățile de
repartizare a laptopurilor, ținând cont de categoriile dezavantajate menționate la art. 2 și
de situația concretă a elevilor din unitatea de învățământ, inclusiv de situația participării/
neparticipării la cursuri online în perioada martie — iunie și septembrie- decembrie
2020.
(2) Metodologia incluzând criteriile și prioritățile de acordare a laptopurilor, precum și
procedura de recuperare și redistribuire în anii școlari următori, vor fi aprobate prin
decizie a consiliului de administrație, după consultare cu diriginții, consiliul elevilor și
comitetul de părinți al școlii.
Art. 4 (1) Laptopurile vor fi distribuite elevilor care nu dispun de echipamente
informatice proprii, în baza unei cereri scrise, însoțite de o declarație pe proprie
răspundere a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al elevului minor,
potrivit căreia familia/ elevul în cauză nu deține un desktop, laptop sau tabletă.
Laptopurile vor fi distribuite elevilor care nu dispun de echipamente informatice
proprii, în baza unui contract de comodat, care are ca obiect darea în folosință gratuită a
dispozitivului.
(2)

Durata contractului de comodat este de un an școlar, cu posibilitatea de prelungire
până la finalizarea studiilor de către elev în unitatea de învățământ respectivă.
(3)

Modelul contractului de comodat este prezentat în Anexa, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(4)

Art. 5 Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către unitățile de învățământ
liceal care beneficiază de dotare cu laptopuri achiziționate de Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finanțare Externă din fondurile Proiectului privind Învățământul
Secundar - ROSE.

MINISTRU

Sorin-Mihai CÎMPEANU

Nr.3166/21.01.2021

ANEXĂ la Ordinul ministrului educației nr.

CONTRACT DE COMODAT

Părțile contractante:
Unitatea de învățământ
sediul în
având funcția de

cu
reprezentată prin
în calitate de

comodant,
si
Dl/D-na
domiciliul în
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
, 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 sa 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. In 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.

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) Da suporte prejudiciului apărut ca urmare a deteriorării sau pierderii in tot sau
in 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.

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 celelalte
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:

Nume, prenume și semnătură:

Comodant:

