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PROGRAMUL  NAȚIONAL "ȘCOALA DE ACASĂ" 
 

 

A) INFORMAŢII 

În conformitate  cu OMEN nr. 4738/2020, beneficiarii Programului  Național "Școala De Acasă"sunt: 
- elevii din învățământul liceal și școala profesională, înmatriculați la început de an școlar; elevii care 

provin din medii defavorizate; elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu 

conexiune la INTERNET și nici posibilitate de achiziționare, precum și elevii care nu dețin în 

folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET. 
- beneficiari pot fi și elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la 

declanșarea pandemiei Covid-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic 

cu conexiune la INTERNET. 
B) Numărul de dispozitive electronice ce urmează a fi distribuite este 10 tablete de uz şcolar; 

C) CRITERII DE SELECŢIE 

Criterii generale (grup țintă), conform OMEC nr.4738/2020 
- elevii din învățământul liceal și școala profesională, înmatriculați la început de an școlar; elevii care 

provin din medii defavorizate; elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu 

conexiune la INTERNET și nici posibilitate de achiziționare, precum și elevii care nu dețin în 

folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET. 
- beneficiari pot fi și elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la 

declanșarea pandemiei Covid-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic 

cu conexiune la INTERNET. 

   Criterii specifice: 

- elevii care provin din familii defavorizate  (venit net/pe mebru de familie, anchete sociale etc); 

- elevii care provin din familii monoparentale; 
- elevii care au obținut nota 10 la purtare, în anul școlar anterior; 

- în cazul în care numărul solicitărilor depășește numărul tabletelor alocate, selecția se va face în 

funcție de media generală obținută în anul școlar anterior. 

 

D) DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE SELECŢIE: 

- Depunerea la unitatea de învățământ, a cererilor și a declarațiilor pe proprie răspundere potrivit cărora 

familia sau potențialul beneficiar, după caz, nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la 
INTERNET (cererea/declarația se completează de către părinte/tutore legal, sau de către elev, dacă este 

major) 

- depunere documente justificative privind veniturile familiei : adeverinta financiar, adeverinta anagajator 

parinti  cu veniturile nete pe lunile septembrie 2020 şi octombrie 2020; ancheta sociala ; 

E) Modalitate depunere dosare: 

Dosarele se vor depunae la secretatul Liceului Tehnologic Carsium Hârşova din str. Aleea I.A.S-. nr. 1 de 

Luni-Vineri între orele 8.00-14.00; 

F) Calendarul Activităţilor Programului  

-Depunerea la unitatea de învățământ, a cererilor și a declarațiilor pe proprie răspundere potrivit 

cărora familia sau potențialul beneficiar, după caz, nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la 
INTERNET (cererea/declarația se completează de către părinte/tutore legal, sau de către elev, dacă este 

major) – perioada 1-30 noiembrie 2020. 

-Evaluarea dosarelor de către comisia constituită prin decizia directorului la nivelul unității de 

învățământ – perioada 2-3 decembrie 2020. 
- Transmiterea către Comisia județeană a listei nominale a solicitanților, care îndeplinesc criteriile 

menționate Numărul solicitanților va fi în concordanță cu informațiile completate în SIIR cu privire la 

numărul elevilor care nu au acces la un dispozitiv de tip desktop/laptop/tabletă/smartphone ( informațiile au 
fost completate în SIIR în conformitate cu OMEC nr. 4135/2020) – perioada 4 decembrie 2020. 

-Afișarea rezultatelor selecției la avizier și pe website-ul unității de învățământ 

https://liceulcarsium.ro/index.php  – 4 decembrie 2020. 
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