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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Operaţiunea  Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura  

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Toma Stela Responsabil 

CPPE 

30.10.2020  

1.2. Verificat  Oprea  Nicoleta  Director  30.10.2020  

1.3 Aprobat  Oprea Nicoleta Director 30.10.2020  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

Nr. 

Crt 

Ediţia/ revizia în 

cadrul ediţiei 
Componenta revizuită 

Data de la care se 

aplică  

2.1. Ediţia 1   

2.2. Revizia 1   

 

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale . 

Nr. 

Crt 
Scopul 

difuzării 

Exem-

plar 

nr. 

Categorie 

 
Modul de distribuire 

3.1. Aplicare 1 Liceul Tehnologic "Carsium"  Difuzare electronică – e-mail  

3.3. Informare 2 Cadre didactice, elevi, părinți Postare pe website-ul unității de 

învățământ 
https://liceulcarsium.ro/index.php 

Afișare la  avizierul unității de 

învățământ 

 

4.    SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Procedura operațională reglementează procesul de selecție a beneficiarilor de dispozitive 

electronice cu conexiune la internet din cadrul Liceului Tehnologic "Carsium", în scopul 

asigurării continuării procesului educațional în perioada în care cursurile se desășoară on-line. 

 În sensul prezentei proceduri, beneficiarii 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. 

- în sensul OMEN nr. 4738/2020, 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 – 

conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4738/2020 

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE 

Procedura se aplică de către Liceul Tehnologic "Carsium" 
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6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ  

a. Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 18/10.01.2011, cu completările și modificările ulterioare; 

b. Legea 55/2020, art. 4, alin (1), art. 38 alin (1), art. 39, alin (1) și (2) privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

c. HG nr.394/2020, art. 1, alin (1) privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

d. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4738/2020 privind aprobarea necesarului de 

dispozitive electronice cu conexiune la INTERNET, precum și a criteriilor de repartizare a 

acestor dispozitive achiziționate prin Programul Național "Școala de acasă"; 

e. Ordonanța Guvernului 191/1999 privind Controlul intern/ managerial și controlul financiar 

preventiv, republicat, cu completările și modificările ulterioare; 

f. Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 

g. Regulamentul cadru de organizare și funcționare al inspectoratelor școlare aprobat prin 

O.M.E.C.T.S nr. 5530/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

h. Regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ. 

7. DESCRIEREA PROCEDURII 

7.1 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. 

7.2 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. 

8. CONSTITUIREA COMISIILOR 

 Directorul instutuției de învățământ constituie prin decizie internă Comisia de 

implementare a programului, formată din 3-5 membrii. ( Președinte: director, prof. Oprea 

Nicoleta, membrii: Muscu Teodora – administrator financiar, Prof. Cojanu Sanda-Corina – 

reponsabil burse, prof. Toma Stela- responsabil CPPE). 

Atribuții: 
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- Comisia desemnată va afișa în mediu on-line în atenția elevilor și a părinților Procedura 

le lucru comunicată de ISJ Constanța prin care se stabilesc etapele selecției beneficiarilor, 

modalitățile de distribuire și gestionare a dispozitivelor; 

- Centralizează cererile potențialilor beneficiari, însoțite de o declarație pe propria 

răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului (dacă acesta este major), din care să 

reiasă faptul că familia sau potențialul beneficiar NU deține niciun dispozitiv electronic 

sau cu conexiune la INTERNET şi a documentelor justificative privind veniturile 

familiei; 

- Realizează și transmite lista potențialilor către comisia județeană; 

- Unitatea de învîțământ va încheia cu părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului sau 

după caz cu elevul, (dacă acesta este major) un contract de comodat care va avea drept 

obiect darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la INTERNET. 

8.1 SELECȚIA BENEFICIARILOR 

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)şi a  documentelor justificative privind veniturile familiei : adeverinta 

financiar, adeverinta anagajator parinti  cu veniturile nete pe lunile septembrie 2020 şi octombrie 2020; 

ancheta sociala – 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 la pct. 7.1, 7.2. 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. 

8.2 DISTRIBUIREA DISPOZITIVELOR 

 Dispozitivele electronice se distribuie beneficiarilor la data primirii acestora, de către 

Comisia de implementare a programului, prin încheierea contractului de comodat pentru o 

perioadă de un an școlar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în 

unitatea de învățământ.  

8.3 EVALUAREA PROGRAMULUI 

 Monitorizarea de către conducerea unității de învățământ, a activităților aferente 

Programului Național "Școala de acasă", în baza unor proceduri propii; verificarea periodică a 

participării elevilor la activitățile on-line bazate pe utilizarea dispozitivelor electronice distribuite 

de unitatea de învățământ. 

 Monitorizarea de către inspectoratul școlar, a activităților aferente Programului Național 

"Școala de acasă". 

 Completarea de către unitățile de învățământ, a informațiilor relevante în aplicația SIIR, 

la solicitarea MEC. 

 


