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Anexa 1

Cerere pentru distribuirea în folosinţă gratuită a unui laptop
Aprobat/ Respins,
Director,
Pr. prof. Marian DOBRESCU
Domnule Director,

Subsemnatul(a), (numele, inițiala tatălui, prenumele) ...............................................................................,
domiciliat în str..............................................................................., nr. ............, bl. ............., sc. ........., et. ...........,
ap. ............, jud. Dâmbovița, localitatea ………………………..……..., cod poștal ............................., cod numeric
personal ……………………………….., CI/BI seria …….., nr. …………, telefon/fax: ……………………..………….,
e-mail: …………………………………………………………,
în calitate de părinte [ ]/ tutore [ ]/ reprezentant legal [ ] al elevului/ elevei/ elev major [ ]
………………………………………….......................................................................................................................,
.cod numeric personal …………………………..., înmatriculat(ă) în anul școlar 2020 – 2021 în clasa ...................
de la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, județul Dâmbovița,
vă rog să aprobați prezenta cerere prin care solicit distribuirea în folosinţă gratuită a unui laptop
conform OMEC 3166/21.01.2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE.
Menționez că mă încadrez/ elevul se încadrează în următoarea situație/ următoarele situații:
Criterii generale:
elevi din categorii şi grupuri dezavantajate care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/
laptop/ tabletă):
o elevi provenind din familii cu venituri mici;
o elevi romi;
o elevi discriminaţi pe baza identităţii/etniei;
o elevi cu cerinţe educaţionale speciale;
o elevi cu dizabilităţi;
o elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu există școli în
proximitate.
Criterii specifice:
2. elevi ale căror familii nu deţin un desktop/ laptop/ tabletă.
3. elevi care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/ laptop/ tabletă).
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite în vederea respectării drepturilor prevăzute
de OMEC 3166/21.01.2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE.
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, confirm pe proprie
răspundere că toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete.
Data: ........................

Semnătura: ....................

Domnului Director al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

