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Nr. 722/11.03.2021
Aprobat în CA, în data de 12.03.2021
Metodologia de acordare a echipamentelor electronice de tip laptop
achiziţionate în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar- ROSE
Scopul metodologiei
Metodologia este elaborată în conformitate cu legislația în vigoare din domeniul educației și reglementează
modalitatea de acordare în folosinţă gratuită a laptopurilor achiziţionate de Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar (ROSE) de către Liceul de Arte Bălașa Doamna
Târgoviște
Domeniul de aplicare
Metodologia se aplică în cadrul Liceului de Arte Bălașa Doamna Târgoviște, fiind vizați elevii de nivel liceal,
care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/ laptop/ tabletă), pentru a le permite participarea la activităti
de învăţare care au componentă digitală sau la activităţi de învăţare online.
Documente de referinţă


Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;



OMEC nr. 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.

Descriere
Consiliului de administraţie al Liceului de Arte Bălașa Doamna Târgoviște aprobă metodologia incluzând
criteriile şi priorităţile de acordare a laptopurilor, precum şi procedura de recuperare şi redistribuire în anii şcolari
următori.
Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște înregistrează echipamentele electronice de tip laptop primite de la
ISJ Dâmbovița în inventarul propriu.
Laptopurile vor fi date în folosinţă gratuită, pe perioada anului şcolar, elevilor care nu dispun de echipamente
electronice proprii (desktop/ laptop/ tabletă), cu prioritate elevilor din categorii şi grupuri dezavantajate, în baza unei
cereri scrise, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal
al elevului minor, potrivit căreia familia/elevul în cauză nu deţine un desktop/ laptop/ tabletă. Laptopurile vor permite
participarea la activităţi de învăţare care au componentă digitală sau la activităţi de învăţare online.
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Elevii beneficiari vor primi în folosinţă gratuită câte un laptop, încheindu-se în acest sens un contract de
comodat.
Documente utilizate:

- Lista elevilor liceului care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/ laptop/ tabletă) pentru
desfăşurarea activităţilor online;

- Proces-verbal de predare-primire a echipamentelor electronice de tip laptop încheiat între ISJ Dâmbovița și
reprezentantul legal al Liceului de Arte Bălașa Doamna Târgoviște;

- Cerere-tip a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al elevului minor, pentru primirea unui
laptop ce va putea fi utilizat în procesul de învăţare online (Anexa 1);

- Declaraţie pe proprie răspundere a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al elevului minor,
potrivit căreia familia/elevul în cauză nu deţine un desktop/ laptop/ tabletă (Anexa 2);

- Contract de comodat - Anexa la OMEC nr. 3166 din 21.01.2021 (Anexa 3).
Criterii de selecţie a beneficiarilor
Criterii generale
Beneficiarii primari de laptopuri din Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE sunt elevii de nivel liceal
din categorii şi grupuri dezavantajate, care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/ laptop/ tabletă):
a) elevi provenind din familii cu venituri mici;
b) elevi romi;
c) elevi discriminaţi pe baza identităţii/etniei;
d) elevi cu cerinţe educaţionale speciale;
e) elevi cu dizabilităţi;
f) elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu există școli în proximitate.
Criterii specifice
1. elevi ale căror familii nu deţin un desktop/ laptop/ tabletă.
2. elevi care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/ laptop/ tabletă).
Conținutul dosarului pentru acordarea dispozitivului electronic
Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:
1. Cerere de solicitare a echipamentului electronic de tip laptop;
2. Copii după certificatele de naştere sau CI, după caz, pentru toţi membrii familiei;
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3. Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia
sau potențialul beneficiar al programului, după caz, nu deține niciun dispozitiv eletronic de tip laptop.
Calendarul activităților
1. Informarea elevilor și a familiilor prin intermediul profesorilor diriginți și prin afișare pe site-ul liceului;
Termen: 15 martie 2021
2. Depunerea/ Transmiterea dosarelor la secretariatul unității școlare (Str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 60, Târgoviște,
intervalul orar 08.00-16.00/ contact@balasadoamna.ro);
Perioada: 15 martie - 19 martie 2021
3. Afișarea listei potențialilor beneficiari;
Termen: 19 martie 2021
4. Depunerea contestațiilor la nivelul unității școlare;
Termen: 19 martie 2021
5. Soluționarea contestațiilor în Consiliul de administrație;
Termen: 19 martie 2021
6. Realizarea listei beneficiarilor, validarea listei de către Consiliul de administrație și publicarea listei finale prin
afișare pe site-ul liceului;
Termen: 22 martie 2021
7. Repartizarea laptopurilor achiziționate către beneficiari și încheierea contractelor de comodat.
Termen: 22 - 26 martie 2021
Recuperarea laptopurilor
Elevul beneficiar al unui echipament electronic de tip laptop va preda Liceului de Arte Bălașa Doamna
Târgoviște bunul primit în folosinţă gratuită, conform contractului de comodat, după cum urmează:

- la termenul stabilit prin contractul de comodat;
- în cazul transferului în altă unitate de învăţământ;
- nu mai este înmatriculat la Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște.
La predarea laptopului se va încheia un proces-verbal de predare-primire.
Elevul beneficiar al unui echipament electronic de tip laptop va preda dispozitivul pentru verificare
informaticianului unitătii de învățământ.
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În urma verificării stării de functionare, beneficiarul va preda laptopul administratorului unitătii de învățământ,
în baza contractului de comodat.
Dacă se constată că starea de funcționare a dispozitivului nu este corespunzătoare, beneficiarul va achita
contravaloarea laptopului sau a reparatiei.
Redistribuirea laptopurilor în anii următori
Elevul poate beneficia de posibilitatea de prelungire a contractului de comodat până la finalizarea studiilor la
Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște, cu aprobarea Consiliului de administraţie al liceului.
Redistribuirea laptopurilor în anii următori se va face în baza acelorași criterii stabilite mai sus, prin
actualizarea listei de beneficiari, a calendarului și, eventual, revizuirea criterilor de selectie specifice.

Director,
Pr. prof. Marian DOBRESCU

Întocmit,
Director adjunct,
Prof. Denisa-Marinela TOADER
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