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În atenția elevilor, părinților și profesorilor
Întrucât în prima etapa de distribuire a tabletelor primite prin Programul
Național ”Școala de acasă” nu au fost cereri pentru a acoperi numărul total
de echipamente disponibile, vom organiza încă o etapă pentru
repartizarea tabletelor rămase, cererile, însoțite de celelalte documente
trebuind a fi depuse în perioada 10-14.12.2020.
Criterii generale și specifice pentru selecția beneficiarilor Programului Național
”Școala de acasă” reglementat prin HG nr. 370/2020 și OMEC nr. 4738/20.07.2020)
Liceul ”Mihail Sadoveanu” în baza Programului Național ”Școala de acasă”, program
dezvoltat de Guvernul României și care constă în distribuirea către elevi a unor tablete cu
conexiune mobilă la internet, va distribui echipamentele primite către elevi, în baza
următoarelor criterii:
 Criterii generale
1.Elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi, cu
frecvență (clasele CP, I-XII, școala profesională) înmatriculați la început de an școlar în
unitățile de învățământ de stat.
2.Elevii proveniți din medii defavorizate.
 Criterii specifice
1.Elevi ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
2.Elevii care nu dețin în folosință personală un dispozitiv cu conexiune la internet.
3.Elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea
pandemiei de Covid-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu
conexiune la internet.
4.Venit pe membru de familie.
5.Familii monoparentale.
Pentru etapa a II-a, în perioada 10-14 decembrie 2020, părinții elevilor sau elevii
majori, vor depune la secretariatul școlii cererile și declarațiile referitoare la criteriile
specifice de la 1 la 3. Dacă va fi cazul pentru departajare, vom cere ulterior completarea
dosarului cu documente referitoare la criteriile specifice nr. 4 și nr. 5.
Dosarul va conține: cerere, declarație pe proprie răspundere, copie după CI/BI a
părintelui sau a reprezentantului legal, copie după certificat de naștere sau CI a elevului
pentru care se solicită echipamentul.

ROMÂNIA
LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”
Cod fiscal: 2614333
Comuna BORCA
Județul NEAMȚ

Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029
e-mail: contact@scoalaborca.ro
www.scoalaborca.ro
Nr. 7326/10.12.2020

Tabletele se vor distribui după aplicarea, în ordine de la 1 la 5 , a criteriilor specifice,
pe baza unui contract de comodat care se va încheia între unitatea școlară și elevul major
sau părintele elevului minor.
Prezentul document, precum și formularele pentru cerere și declarație pe proprie
răspundere, vor fi urgent aduse la cunoștința părinților și elevilor prin postarea pe
www.scoalaborca.ro, pe grupurile profesorilor și ale formațiunilor de studiu.
Director,
Prof. V. Amariei

