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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, APROBAREA  
ȘI REVIZIA  

 Elemente privind 
responsabilii/ 
operatiunea 

 
Numele si 
prenumele 

 
Functia 

 
Data 

Semnatu
ra 

1 2 3 4 5 
1.1. ELABORARE PETREA DOINA Profesor  09.04.2021  

1.2 VERIFICARE SAVA MĂDĂLINA 
OANA 

Responsabil 
CEAC 

10.04.2021  

1.3   APROBARE 
  Președinte comisie 

GHEORGHE LILIANA DIRECTOR 10.04.2021  

 

2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDITIILOR PROCEDURII 
OPERATIONALE 
  

Editia/ revizia in 
cadrul editiei 

Componenta revizuita  
Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 
editiei sau reviziei 

editiei 
1 2 3 4 

2.1. Editia 1   09.04.2021 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 
3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPA 

CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE 
  

Scopul 
difuzării 

Exemplar nr.  
Funcţia 

 
Nume şi prenume 

 
Data 

primirii 

Modalitat
ea de 

transmite
re 

1 2 3 4 5 6 
3.1 

Aplicare 
1 Comisia de repartizare, 

implementare și 
monitorizare a 
programului Laptopuri 
prin ROSE 

 
Membrii comisiei 

 
15.04.2021 

Email 
Whatsapp  

3.2 Aplicare 1 CEAC Sava Mădălina 
Oana 

15.04.2021 Email 
 

3.6 Afișare PO 
https://liceultehnol
ogicmacin.ro/  

1 Informatician Moroianu Viorel 15.04.2021 Whatsapp 

3.7 Arhivare 1 Secretar CEAC Dulma Daniela 
Iuliana 

15.04.2021 Email 
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4. SCOPUL 
 
 Stabilirea modului de organizare, implementare și monitorizare a PROGRAMULUI 

LAPTOPURI ACHIZIȚIONATE DIN FONDURILE PROIECTULUI ROSE, PRIN 
UMPFE-  OMEC Nr.3166/21.01.2021 

 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

 Comisia de implementare a Programului de la nivelul LICEULUI TEHNOLOGIC 
MĂCIN 

 Directorul  unității de învățământ implicate în Programul  LAPTOPURI 
ACHIZIȚIONATE DIN FONDURILE PROIECTULUI ROSE, PRIN UMPFE-  OME 
Nr.3166/21.01.2021 

 Tuturor beneficiarilor Programului:  LAPTOPURI ACHIZIȚIONATE DIN 
FONDURILE PROIECTULUI ROSE,  PRIN UMPFE- OME Nr.3166/21.01.2021 

6.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

 Prevederile Acordului de împrumut (Proiectul privind Învățământul Secundar) 
între Romania 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 ș i Dezvoltare, la acordul de imprumut 
(Proiectul privind Învățământul Secundar) dintre Romania și Banca 
Intemațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 
aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 234 / 2015, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 759/ 2020; 

 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;  

 OME 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 

 Contract de comodat – Anexa la OME 3166/21.01.2021 
 
 

7.  DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 
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7.1. Definiţii ale termenilor utilizaţi 
 

7.a. Procedura operaţională – Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor care 
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 
activităţii, cu privire la succesiunea elementelor din cadrul derulării procesului 
respectiv. 
7.b. Ediţie a unei proceduri – Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată 
7.c.R evizia în cadrul ediţiei – Acţiunile de modificare, adăugare, actualizare, suprimare 
sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

 
Nr. 
cr 

Abrevierea Termenul abreviat 

 PO Procedură operaţională 
 E Elaborare 
 V Verificare 
 A Aprobare 
 Ap. Aplicare 
 Ah. Arhivare 
 ME Ministerul Educaţiei  

 UMPFE Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 
ROSE ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT 

 CA Consiliu de Administraţie 
 COVID-19 Coronavirus Disease 19 

 

8. PROCEDURA 

A. Dispoziții generale 
Beneficiari: 

 elevi ai LICEULUI TEHNOLOGIC MĂCIN care nu dispun de echipamente 
electronice proprii, pentru a le permite participarea la  activități de învățare 
prin intermediul tehnologiei și al internetului, conform OMEC nr. 
3166/21.01.2021, privind criteriile de repartizare a laptopurilor 
achiziționate de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare 
Externă (UMPFE) prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE). 

 elevi care provin din medii defavorizate; 

9. CRITERII -  conform OME 3166/21/01/2021 , Art. 4, alin 1 
Criterii generale pentru selecția primară a beneficiarilor programului sunt: 
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� Elevii din învățământul secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență redusă 
înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ preuniversitar de stat; 

� Elevii care provin din medii defavorizate; 
 

Criterii specifice pentru selecția beneficiarilor programului sunt: 

� Elevii ai căror familii nu dețin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la 
internet; 

1. Elevi suferinzi de boli cronice, pe baza unui certificat medical la zi, elevi cu 
CES- în baza certificatului de încadrare în grad de handicap/certificat de orientare 
școlară și profesională; 

2. elevi cu rezultate foarte bune la învățătură; 
3. elevi care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tabletä), 

pentru a le permite participarea la activități de învățare care au componentă 
digitală sau la activități de învățare online. 

4. elevi provenind din famílii cu venituri mici;  
5. elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei; 
6. elevi care trăiesc in zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone in care 

nu existä școli in proximitate. 
 

10.   Unitatea de învățământ transmite la ISJ TULCEA, în format fizic, până la data de 
20.02.2021, copii ale proceselor-verbale încheiate de ISJ cu liceele beneficiare, 
însoțite de o declarație pe proprie răspundere a directorului  (Anexa 4) fiecărei 
unități de învățământ liceal beneficiare, din care să reiasă că: 

 Bunurile au fost înregistrate în contabilitatea și în inventarul unității de 
învățământ, fiind etichetate corespunzător; 

 Unitatea de învățământ a elaborat metodologia incluzând criteriile și 
prioritățile de acordare a laptopurilor, precum și procedura de 
recuperare și redistribuire în anii școlari următori, în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3166/2021 menționat; 

 Laptopurile au fost date în folosință gratuită elevilor, conform 
prevederilor ordinului ministrului educației nr. 3166/2021 și 
metodologiei elaborate de unitatea de învățământ 

 
11.  SELECȚIA BENEFICIARILOR: 

 Comisia de repartizare, implementare și monitorizare a programului Laptopuri 
achiziționate din fondurile proiectului ROSE, prin  UMPFE va elabora  
Metodologia incluzând criteriile și prioritățile de acordare a laptopurilor către 



8 

 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
MĂCIN 

Comisia de repartizare a 
laptopurilor achiziționate de 
Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare 
Externă 

prin Proiectul privind 
învățământul secundar - 

ROSE) 

PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND 

IMPLEMENTAREA ȘI 
MONITORIZAREA PROGRAMULUI 

LAPTOPURI ACHIZIȚIONATE DIN 
FONDURILE PROIECTULUI ROSE, PRIN 

UMPFE 

Ediţia: 1 
Nr.de ex.: 1 
Revizia:0 
Nr.de ex. :0 

 
Cod: P.O. 112 Pagina     ___/15 

Exemplar nr.: 1 

 

 

elevii școlii și procedura de recuperare și redistribuire a echipamentelor în anii 
școlari următori; 

 Metodologia incluzând criteriile și prioritățile de acordare a laptopurilor, precum 
și procedura de recuperare și redistribuire în anii școlari urmätori, vor fi aprobate 
prin Decizie a Consiliului de administrație, după consultarea cu diriginții, 
consiliul elevilor și comitetul de părinți al școlii. 

 Părintele beneficiarilor/beneficiarul dacă este major va redacta o cerere scrisă și 
o declarație pe proprie răspundere potrivit căreia familia sau beneficiarul 
Programului, după caz, nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la 
internet.(Anexa 1, Anexa 2) 

 Verificarea și centralizarea dosarelor de către comisia constituită prin decizia 
directorului la nivelul unității de învățământ preuniversitar de stat 

 Intocmirea listei finale cu  elevii care au primit în folosință gratuită laptopurile, 
intocmirea listei finale a beneficiarilor  si a Raportului  comisiei de  evaluare 

 Selecția solicitanților va fi în concordanță cu informațiile completate în SIIIR cu 
privire la numărul elevilor care  NU  au acces la un dispozitiv de tip desktop/ 
laptop/ tabletă / smartphone (informațiile au fost completate în SIIIR în 
conformitate cu OME nr. 4135/2020) . 

 Comisia de repartizare a liceului  beneficiar va stabili in mod transparent criteriile 
și prioritățile de repartizare a laptopurilor, țínând cont de categorüle dezavantajate 
menționate la  art. 2 din OME 3166/21.01.2021 și de situația concretă a elevilor 
din unitatea de invățământ, inclusiv de situația participării/ neparticipării la cursuri 
online in perioda martie — iunie și septembrie- decembrie 2020. 

12.DISTRIBUIREA DISPOZITIVELOR ELECTRONICE 

� Comisia de repartizare a laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management 
al Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar 
- ROSE)  din fiecare UI primește laptopurile,  în baza unui proces-verbal de 
predare primire, alături de specificatiile tehnice ; 

� Unitatea de învățământ va asigura activarea aplicației Microsoft Office Standard 
2019 pe fiecare laptop care face obiectul proces-verbal de predare-primire. Cheia 
de instalare pentru produsul Microsoft Office Standard 2019 este confidențială.  

� Unitatea de învățământ se obligă să utilizeze cheia de instalare numai în scopurile 
stabilite și anume instalarea și/sau reinstalarea licențelor pentru activarea 
aplicației Microsoft Office Standard 2019 pe echipamentele electronice de tip 
laptop care fac obiectul proces – verbal de predare-primire. 

� Bunurile se vor înregistra în inventarul unității de învățământ,  în 
conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82 / 1991, cu completările și 
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modificările ulterioare, 
� Înregistrarea se face la momentul recepționării, la cursul de schimb BNR,  Euro/ 

Leu, din data respectivă (www.bnr.ro) și se vor eticheta corespunzător 
(“Proiectul privind învățământul secundar ROSE – achiziție MEC-UMPFE”, nr 
de inventar). 

� Laptopurile vor fi distribuite elevilor care nu dispun de echipamente informatice 
proprii, in 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 in cauză nu deține un desktop, laptop sau tabletă. 

� Laptopurile vor fi distribuite elevilor care nu dispun de echipamente informatice 
proprii, in baza unui contract de comodat, care are ca obiect darea in folosință 
gratuită a dispozitivului ( Anexa..3.. ) Modelul contractului de comodat este 
prezentat în Anexa OME  3155/21.01.2021 si  face parte integrantă din acesta. 

� Durata contractului de comodat este un an școlar, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă. 

13. MONITORIZAREA 

Comisia de implementare a programului de la nivelul institutiei beneficiare: 

 va monitoriza activitățile aferente programului; 
 va colecta datele necesare feedback-lui;  
 va  realiza evaluarea programului la nivel  local;  
 va  reactualiza  datele și informațiile colectate prin SIIIR  
 va elabora  procedura de recuperare și redistribuire în anii școlari 

 următori, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
educației nr. 3166/2021 menționat.  
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ANEXA 1.1 
              

Nr. înreg./data:.................................. 
Unitatea/instituția de învățământ 
(denumire, localitate, județ) 
 

................... ................................................... 
 
Cerere pentru acordarea unui dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET  
                                (model pentru parinte / tutore legal) 

 
Domnule director/ Doamnă director, 

 
Subsemnatul/subsemnata (numele, inițiala tatălui, prenumele) ........................ , 

fiul/fiica lui ..............................  și al ............................, domiciliat în  (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. 
sect. localitate) 

........................................................................................................................................... 
cod poștal nr......................, cod numeric personal..................................., CI/BI. ..... , 
telefon/fax:................................................., e-mail ................................. , 

 
în calitate de părinte □ tutore legal □ al elevului ....................... , 
................................................................. din clasa ...................... cod numeric 
personal: .......................................... ................., 
de la unitatea de învățământ............................................................................. 
din localitatea................................., județul................................... 

Solicit acordarea unui laptop   necesar elevului ..................................... 
.................................... pentru a participa la cursurile desfășurate online. Atașez prezentei,  
Declarație pe propria răspundere. 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date 
care vor cuprinde beneficiarii programului Școala de acasă, cu minim de expunere publică 
necesară. 

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.................... 
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ANEXA 1.2. 

Nr. înreg./data:.................................. 
Unitatea/instituția de învățământ 
(denumire, localitate, județ) 

................... ................................................... 
 

Cerere pentru acordarea unui dispozitiv electronic cu conexiune la internet 
(model pentru elevul major) 

 
Domnule director/ Doamnă director, 

 
Subsemnatul (numele, inițiala tatălui, prenumele) ......................... , fiul/fiica lui 

.............................. și  al  ............................, domiciliat 
în (str.  nr.  bl.  sc.  et.  ap.  jud. sect. 

localitate) 
........................................................................................................................................... 

cod poștal nr......................, cod numeric  personal..................................., CI/BI ....... , 
telefon/fax:................................................., e-mail ................................. , 

 
în calitate de elev în clasa ..................................... la Liceul......................... 

...................................................................... din localitatea ....... , județul 

................................... . 
 

Solicit acordarea unui laptop  necesar participării la cursurile desfășurate online în 
anul școlar 2020-2021. Atașez prezentei Declarație pe propria răspundere. 

 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de 

date care vor cuprinde beneficiarii programului Școala de acasă, cu minim de expunere 
publică necesară. 

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..................... 
ANEXA   2 
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul / subsemnata (numele, initiala tatalui, prenumele) ............................................... 
 

.........................................................................., posesor al CI/BI seria ........., nr. ..................... , 
 

eliberată (eliberat)  de ..................................................................................., la data ................. , 
 

cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal, declar 
 

pe propria răspundere că (se va completa conform situației în care vă încadrați conform 
explicațiilor din Notă): 

 
........................................................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................................................ 

 
........................................................................................................................................................ 

 
 

Notă: 
1. în cadrul familiei nu deținem nici un dispozitiv tableta, desktop, laptop 

 
2. elevul ............................................................................... nu deține, în folosință personală, un dispozitiv 
electronic tableta, desktop, laptop 

 
Data ................................... 
Numele și prenumele în clar .......................................... 

 
Semnătura ................................................. 

 
 Anexa 2 b- Declarație  
 
*Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către 
_______________________  , în cadrul PROGRAMULUI LAPTOPURI ACHIZIȚIONATE DIN 
FONDURILE PROIECTULUI ROSE, PRIN UMPFE 
 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare. 
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ANEXA 3 
ANEXĂ   la Ordinul ministrului educației nr. 3166/2021 

CONTRACT DE COMODAT 

I. Părțile contractante: 
Unitatea de învățământ ........................................................................................., cu sediul în 

............................................................................................................., reprezentată prin 

................................................................., având funcția de ........................., în calitate de comodant, 

și 

Dl/D-na ............................................................................................................., cu 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 să 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. În 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. 
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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) Să suporte prejudiciul apărut ca urmare a deteriorării sau pieirii în tot sau în 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. 
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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 celelate 
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:                           Comodant: 

Nume, prenume și semnătură:     

__________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4. 

 

Antet  școală 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  
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( director) 

     

    Subsemnatul , ____________________________, director la _____________________, reprezentant 
legal al unității de învățământ, benefiare de grant   nr _AG_________/_________, , runda ______titlul 
subproiectului :    ________________________de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de 
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi licee,  derulate în 
cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, declar pe propria răspundere că: 

  Bunurile au fost înregistrate în contabilitatea și în inventarul unității de 

învățământ, fiind etichetate corespunzător; 

 Unitatea de învățământ a elaborat metodologia incluzând criteriile și prioritățile 

de acordare a laptopurilor, precum și procedura de recuperare și redistribuire în 

anii școlari următori, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

educației nr. 3166/2021 menționat; 

 Laptopurile au fost date în folosință gratuită elevilor, conform prevederilor 

ordinului ministrului educației nr. 3166/2021 și metodologiei elaborate de 

unitatea de învățământ. 

 

Data                                                              Nume, prenume 

                                                                            Semnatura  

 


