CONTRACT DE COMODAT ECHIPAMENTE
Nr. …… / ……………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE:
1.1. U.P.F.A.R. — A.R.G.O.A. (Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România
- Asociaţia Română de Gestiunea Operelor din Audiovizual), a drepturilor patrimoniale de autor
și conexe ale producătorilor de opere audiovizuale și/sau de videograme, înfiinţată prin Sentinţa
Civilă nr. 440/21.09.1999 emisă de către Tribunalul Bucureşti, înregistrată în Registrul Special al
Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poziţia nr. 102/02/05.10.1999, CIF RO12263159, avizată prin Decizia
ORDA nr. 9/13.08.1999, în temeiul Legii nr. 8/1996, publicată în Mof nr. 177/25.04.2000,
reprezentată legal de Dumitru (Dinu) Tănase, în calitate de Director General, in calitate de
comodant
şi
1.2. ……………………………………………….… cu sediul in ……………………… Str.
…………………………., nr. ……… Bl. ….. Sc….. Et. …. Ap. …. sector 1, inregistrat la Registrul
Comertului cu nr. ……………………………. avand cod fiscal …………………, telefon
……………………………….…….., email …………………………………………… , cont
IBAN ………………………………………………………………………….., deschis la Agenţia
………………………., reprezentată prin ………………………………………………… in
calitate de comodatar, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea
dispozitiilor art.2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze :
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie bunurile care se acorda sub forma de imprumut de
catre comodant comodatarului, in baza Cererii nr. ……………………………, inregistrata la
UPFAR-ARGOA sub nr. …………………… pentru ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
care va fi realizat de ………………………………………………………..., dupa cum urmeaza ::
Nr.
crt.

Categorie Produs

Caracteristici

Nr. buc.

Valoare - lei
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2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit bunurile prevazute
la punctul 2.1
2.3. Valoarea bunurilor care fac obiectul prezentului contract este …………...
lei.
2.4. Comodantul ramane proprietarul lucrului, comodatarul dobandind dreptul
de folosinta al echipamentului doar pentru perioada stabilita in contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen
de ………………………., incepand cu data …………………….. ;
3.2. Predarea bunurilor de catre comodant catre comodatar va avea loc la data
de …………………….., ora ……………., data la care va incepe executarea
contractului ;
3.3. Predarea bunurilor de catre comodatar catre comodant se va face in
termen de maxim 5 zile de la data incheierii perioadei contractuale ;
3.4. Prin acordul partilor prezentul contract poate sa inceteze inainte de
termen ;
3.5. Prin acordul partilor prezentul contract poate fi prelungit prin intocmirea
unei anexe la contract.
IV. PREDAREA/PRELUAREA BUNULUI IMPRMUTAT
4.1. Persoana specializată, desemnată de comodatar, agreata de comodant, care
va utiliza echipamentele inchiriate, este :
a) Nume şi prenume ………………………………………...
b) Date de identificare1 :
a. CNP ……………………………………………….
b. Adresa …………………………………………….
c. Act identitate ….. seria …… .. nr. …………….....
d. Telefon ……………………………………………
c) Specialitatea ……………………………………………….
4.2. La predarea/preluarea bunului comodantul /comodatarul trebuie sa verifice
starea echipamentului pentru acest lucru se va apela la asistenta de specialitate pentru
a se constata existenta unor vicii aparente.
UPFAR-ARGOA, conform prevederilor legale in vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat si securitatea
protecţiei datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.In acest sens vă asigurăm ca administrăm in condiţii de
siguranţă si utilizăm datele furnizate de dumneavoastră, doar in realizarea scopului prevăzut, cu respectarea
prevederilor cuprinse in “Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.”
1
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V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Comodantul se obliga:
a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare destinatiei
in scopul imprumutului de folosinta ;
b) sa faca cunoscut comodatarului eventualelor vicii ascunse ale bunului.
(art.2152 Cod Civil),in cazul viciilor aparente, chiard daca nu au fost aduse la
cunostinta, dar comodatarul le poate constata singur, comodantul nu va raspunde ;
c) sa predea catre persoana specializata desemnata de comodatar, agreata de
comodant, care va utiliza echipamentele inchiriate, cand se va intocmi un procesverbal de receptie a echipamentelor ;
d) comodantul este obligat a preda si prelua bunul prin proba acestuia;
e) comodantul pastreaza proprietatea asupra echipamentelor inchiriate si
asupra fiecarei modificari aduse acestora
f) comodantul nu are obligatia sa returneze contravaloarea niciunei reparatii
sau imbunatatiri aduse echipamentului de catre comodatar.

5.2. Comodatarul se obliga :
a) se obliga sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta unui bun
proprietar ;
b) se obliga a folosi bunul imprumutat doar in conformitate cu destinatia
acestuia determinata prin contract ;
c) sa desemneze o persoana specializata (care trebuie sa prezinte dovata ca este
atestat in domeniu si/sau pe baza portofoliului de activitati in domeniu), agreata de
locator, persoana care va prelua si utiliza echipamentele puse la dispozitie ;
d) comodatarul suporta cheltuielile pe care le-a facut pentru a folsi bunul ;
e) la sfarsitul contractului sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a primit,
considerandu-se ca l-a primit in stare buna ;
f) in cazul utilizarii echipamentului de filmat, pentru a face dovada folosirii
acestuia in scopul solicitat, acesta se va predata cu cardul de memorie ce va contine
imaginile stocate ale filmarilor realizate in perioada solicitata.
g) sa suporte costurile de reparatie pentru orice deteriorare adusa
echipamentului imprumutat;
h) orice reparatie sau deteriorare va fi realizata numai la service-urile agreate
de catre producatorul echipamentului ;
i) în cazul în care valoarea reparaţiei este mai mare de 40% din valoarea
echipamentului, atunci comodatarul va plăti valoarea integrală a echipamentului ;
j) in cazul pierderii sau furtului comodatarul suporta valoarea integrală a
echipamentului, echivalentul despagubirii va fi cf.pct.2.3 din contract;
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j) sa notifice comodantului orice incident intervenit pe parcursul derularii
contractului si in legatura cu acesta ;
VI. SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA
6.1. Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea
contractului de comodat unui tert nu este permisa.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract inceteaza:
a) prin expirarea termenului contractual;
b) la data expirarii trebuintelor comodatarului;
c) prin pieirea fortuita a lucrului;
d) decesul/dizolvarea comodatarului.
VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
8.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de imprumut si de
a pretinde plata de daune interese.
8.2. Riscurile sunt suportate de catre comodatar daca:
a) intrebuinteaza bunul imprumutat contrar destinatiei determinata prin natura
lui sau prin conventie ;
b) prelungeste folosinta dupa scadenta
8.3. Forta majora este constatata de o autoritate competenta si apara partile
contractante de raspundere pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

IX. LITIGII
9.1. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de
imprumut se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de divergenta va fi competenta
instanta de drept comun.

X. CLAUZE SPECIALE
10.1. Restituirea anticipata.
a) comodantul poate cere restituirea bunului inainte de data incheierii
contractului (vezi pct.3.1.),atunci cand are el insusi o nevoie urgenta si neprevazuta
de bun ;
b) comodantul poate cere restituirea bunului cand comodatarul decedeaza sau
atunci cand acesta isi incalaca obligatiile.
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XI. DISPOZITII FINALE
11.1. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte, azi ……………….., avand forta juridica egala.

COMODANTUL
UPFAR - ARGOA
Dumitru (Dinu) Tănase
Director General

COMODATAR
……………………………
Nume si prenume
Functia
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