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1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 
Elemente privind 

responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi 
prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 
1.1. ELABORAT Prof Ciubotă Ciprian Director adjunct 05.02.2021  
1.2. VERIFICAT Prof. Sabie Ștefan Director adjunct 05.02.2021  
1.3. APROBAT Prof. Amariei Vasile DIRECTOR 05.02.2021  

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

 Ediţia sau după caz, 
revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică 
prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
2.1 Ediţia 1 x x 05.02.2021 
2.2 Revizia 0                     
2.3 Revizia    
… Revizia    
… Ediţia II    
2.n Ia 1    

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

procedurii operaţionale: 

Nr. 
crt. 

 
Scopul 

difuzării 
 

Compartiment Funcția Nume și 
prenume 

Data 
primirii Semnătura 

1 3 4 5 6 7 

1 Informare 
Aplicare CP Președinte CP Prof. Amariei 

Vasile   

2 Aprobare CA Presedinte CA Prof. Amariei 
Vasile   

3 Informare 
Aplicare CP Cadre 

didactice Conform PV  Conform 
PV 

4. Informare 
Aplicare Administratie Tehnician 

economic 
Diaconescu 

Vasilica   
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4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 
4.1. Stabilește modalitatea privind distribuirea, recuperarea și redistribuirea laptopurilor achiziționate 

de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul 
secundar – ROSE către elevii nominalizați din unitatea de învățământ în vederea desfășurării procesului 
didactic online;  

4.2. Stabilește modul în care vor fi împărțite responsabilitățile în vederea realizării predării-primirii, 
recuperării și redistribuirii; 

4.3. Stabilește perioada de efectuare a activității;  
4.4 Stabilește documentele interne utilizate. 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAŢIONALE 
Compartimentele furnizoare de date și/ sau care depind de activitatea procedurală:  
 Compartimentul tehnic-administrativ  
 Compartimentul financiar-contabil  
 Compartimentul secretariat  
 Corpul profesoral  
 Directorul instituției 
 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
6.1 Reglementari internaţionale - nu este cazul  
 
6.2 Legislaţia primară  
- Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  

nr.  18/10.01.2011, cu completarile si modificarile ulterioare; 
- Ordinul MEC nr. 3166/21.01.2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de 

Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – 
ROSE; 

- Ordinul MEC nr. 5487/2020 și OMS nr. 1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenitrea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

- Ordinul MEC nr. 5545 privind aprobarea Metodologiei-Cadru privind desfășurarea activităților  
didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului,precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal (art.2, art.3, art. 5, art.6, art.12, art.14, art.19, art.21, art.22, art.23.) 

 - ORDIN nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice  

 
6.3. Legislaţia secundară  
- OMEN nr. 4614/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a 

Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  
- Ordin nr. 288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de 

caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului  
- ORDIN nr. 1.494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229695
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6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice  
- Organigrama;  
- Regulamentul intern de organizare şi funcţionare; 
- Ordine și metodologii noi emise de MEC 
- Alte acte normative 
 
7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ  
 
7.1 Definiţii 
Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 
procesual. 

Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 
aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai 
multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate. 

Învățare on-line    -   învățarea prin utilizarea mijloacelor educaționale digitale si de comunicare, in 
perioada suspendării cursurilor; 

Activitatea suport pentru învățarea on-line      
Activitatea organizata de către cadrele didactice, care implica înlocuirea orelor clasice de predare, 

învățare, evaluare cu activități de învățare în mediul educațional virtual.  
 Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a 

procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică 
a preşcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem 
online. Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului 
didactic prin intermediul tehnologiei şi al internetului;     

 Mediul educaţional virtual  
- ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare care asigură desfăşurarea procesului 

educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum:     
- platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor educaţionale deschise 

(RED);      
- aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului specifice 

dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de 
videoconferinţă;   

  Resurse informaţionale digitale  
- se referă la resurse educaţionale deschise de tip lecţie, test, tutorial etc. disponibile pe platforme 

digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine, modele etc. ce pot fi folosite în procesul 
educaţional;     

 Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului:      
- sincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană a 

preşcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual şi a părinţilor/reprezentanţilor legali;    
 - asincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, în cadrul căreia preşcolarii/elevii şi 

cadrele didactice nu sunt conectaţi simultan;      
- mixtă - desfăşurată atât sincron, cât şi asincron. 
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7.2. Abrevieri 
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 
D – Director  
CA – Consiliul de Administraţie  
CP – Consiliul Profesoral  
ISG- Inspector Școlar General 
MEC – Ministerul Educației și Cercetării 
PO – Procedură Operaţională 
OM – Ordinul Ministrului 
CRU – Compartiment Resurse Umane 
R.O.F.U.I.P. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ în învăţământul 

preuniversitar. 
C.E.A.C. – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
S.C.I.M - Sistemul de Control Intern Managerial  
 
8.  DESCRIEREA PROCEDURII 
 
8.1. Generalități 
8.1.1. Laptopurile sunt achiziționate de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă 

prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE pentru a permite elevilor participarea la  activități de 
învățare care au componenta digitala sau la activități de învățare online. 

8.1.2. Beneficiari ai laptopurilor pot fi elevi din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma 
de învățământ de zi, cu frecvență (clasele CP, I-XII, școală profesională) înmatriculați la Liceul „Mihail 
Sadoveanu”. 

8.1.3. Laptopurile vor fi distribuite cu prioritate elevilor din următoarele categorii și grupuri 
dezavantajate: 

a) elevi provenind din familii cu venituri mici; 
b) elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei; 
c) elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu dizabilități; 
d) elevi care trăiesc în zone izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu exista școli în 

proximitate. 
8.1.4. În cazul în care numărul cererilor de la elevii care aparțin categoriilor și grupurilor 

dezavantajate precizate la punctul 8.1.3. este mai mic decât numărul de laptopuri disponibile, atunci se pot 
distribui laptopuri și altor elevi care fac parte din alte categorii și grupuri sociale. 

 
8.2. Activități de pregătire: 
8.2.1. Domnul director preia laptopurile repartizate de Unitatea de Management a Proiectelor cu 

Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE de la IȘJ Neamț în baza unui 
proces verbal de predare-primire. 

8.2.2. Stabilirea responsabilităților: Directorul emite o decizie prin care stabilește comisia 
responsabilă cu implementarea procedurii; 

8.2.3. Desigilarea și verificarea laptopurilor este realizată de către informatician. Laptopurile vor fi 
verificate în privința funcționalității și activate. Vor fi semnalate, în scris, eventualele nereguli/defecțiuni 
responsabilului comisiei de implementare a procedurii, stabilite prin decizie de către directorul unității de 
învățământ.   
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8.2.4. Comisia responsabilă cu implementarea asigură respectarea întocmai a prezentei proceduri și 
urmărește: verificarea și pregătirea laptopurilor, pregătirea logistică, instruirea elevilor, distribuirea în 
comodat a laptopurilor și semnarea documentelor, precum și modalitatea de recuperare și redistribuire.  

8.2.5. Tehnicianul economic înregistrează laptopurile în contabilitatea și inventarul unității și le 
etichetează corespunzător. 

 
8.3. Documente utilizate, acțiuni și metode:  
8.3.1. Contract de comodat (conform Anexa OMEC nr. 3166/21.01.2021). 
8.3.2. Declarația pe propria răspundere a părintelui /tutorelui legal potrivit căreia elevul/eleva nu 

deține în folosință personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a putea participa la 
activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online. 

8.3.3. Declarația pe propria răspundere a elevului major potrivit căreia nu deține în folosință 
personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a putea participa la activități de 
învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online.  

8.3.4. Cerere tip a părintelui /tutorelui legal pentru primirea unui laptop achiziționat de Unitatea de 
Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE. 

8.3.5. Cerere tip a elevului major pentru primirea unui laptop achiziționat de Unitatea de 
Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE. 

8.3.6. Proces verbal de predare–primire laptop între unitatea de învățământ și părinte/reprezentant 
legal/elev major. 

 
8.4. Mod de lucru: 
8.4.1. Laptopurile vor fi distribuite elevilor pe bază de concurs de selecție, în funcţie de situaţia 

socio-economică a familiei elevului şi a criteriilor generale stabilite prin Metodologia de acordarea a 
laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul 
privind învățământul secundar – ROSE. 

8.4.2. Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție va conține: 
a) Cerere tip a părintelui/reprezentantului legal/elevului major pentru primirea unui laptop 

achiziționat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind 
învățământul secundar – ROSE; 

b) Declarația pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal/elevului major potrivit căreia 
elevul/eleva nu deține în folosință personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a 
putea participa la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online; 

c) copie după Cl/Bl a părintelui sau a reprezentantului legal;  
d) copie după certificatul de naștere sau CI a elevului pentru care se solicită laptopul; 
e) anchetă socială sau alte documente din care să rezulte că face parte din categorii sau grupuri 

dezavantajate. 
8.4.3. Dacă va fi cazul pentru departajare, se va cere ulterior completarea dosarului cu documente 

referitoare la veniturile nete lunare realizate de familie. În acest caz vor avea prioritate cei cu venituri mai 
mici. La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii 
acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile 
de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații 
suplimentare pentru familiile cu copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în 
plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă 
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soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, 
spații locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în 
considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea. 

8.4.4. Se stabilește o perioadă de timp în care se depun dosarele de selecție. La finalul perioadei 
comisia de implementare centralizează cererile și se stabilește lista beneficiarilor care va fi aprobată de 
directorul unității de învățământ. După aprobarea listei tehnicianul economic împreună cu informaticianul 
vor preda laptopurile beneficiarilor.  

8.4.5. Dacă după această etapă nu au fost repartizate toate laptopurile se stabilește o nouă perioadă de 
depunere a dosarelor și se stabilește o nouă listă de beneficiari. Se repetă până la distribuirea tuturor 
laptopurilor. 

8.4.5. Recuperarea laptopurilor se face în următoarele situații: 
a) la împlinirea termenului stipulat în contract, dacă nu se cere prelungirea acestuia în condițiile 

Metodologiei de acordarea a laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management a Proiectelor cu 
Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE. 

b) înainte de împlinirea termenului stipulat în contract, atunci când elevul se transferă la altă unitate 
de învățământ sau nu mai este înmatriculat la Liceul „Mihail Sadoveanu”. 

c) când comodantul solicită rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu respectă 
obligațiile prevăzute în contract. 

8.4.6. Recuperarea laptopurilor se face în prezența informaticianului care va constata starea acestora. 
8.4.7. La recuperarea unui laptop se încheie un proces verbal de predare-primire între comodatar și 

comodant în care sunt precizate și informații despre starea acestuia. 
8.4.8. Laptopurile recuperate care sunt în stare de funcționare vor fi distribuite altor elevi în urma 

unui concurs de selecție în baza criteriilor stabilite prin Metodologia de acordarea a laptopurilor 
achiziționate de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind 
învățământul secundar – ROSE. 

 
8.5. Criterii specifice pentru selecția primară a beneficiarilor sunt: 
8.5.1. elevi orfani de ambii părinţi; 
8.5.2. elevi proveniți din case de copii sau plasament familial; 
8.5.3. elevi orfani de un părinte; 
8.5.4. elevi cu dosare de bursă socială; 
8.5.5. elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei; 
8.5.6. elevi cu cerințe educaționale speciale/cu dizabilități; 
8.5.7. elevi care trăiesc în zone izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu exista școli în 

proximitate; 
8.5.8. elevi care fac parte din alte categorii și grupuri sociale. 
 
9. Responsabilităţi  
Directorul unității de învățământ  
- numește prin decizie Comisia pentru distribuirea, recuperarea și redistribuirea laptopurilor 

achiziționate de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind 
învățământul secundar - ROSE la nivelul școlii (3-5 membri). 

- coordonează și monitorizează aplicarea prezentei proceduri la nivelul școlii; 
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- informează potențialii beneficiari cu privire la prevederile prezentei proceduri precum si ale OMEN 
3166/21.01.2021. 

- aprobă lista beneficiarilor; 
- încheie contracte de comodat.  
Responsabil de proces  =  director, director adjunct, CA 
Echipa de proces  =  tehnician economic, informatician, secretar, cadre didactice, elevi, părinți. 
 
10.  Analiza procedurii.  
Analiza şi revizuirea procedurii se face odată cu schimbarea legislatiei.  
 
11. ANEXE 
Anexa nr. 1. Contract de comodat (conform Anexa OMEC nr. 3166/21.01.2021) 
Anexa nr. 2. Declarația pe propria răspundere a părintelui /tutorelui legal potrivit căreia elevul/eleva 

nu deține în folosință personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a putea participa 
la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online  

Anexa nr. 3. Declarația pe propria răspundere a elevului major potrivit căreia nu deține în folosință 
personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a putea participa la activități de 
învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online  

Anexa nr. 4. Cerere tip a părintelui /tutorelui legal pentru primirea unui laptop achiziționat de 
Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – 
ROSE 

Anexa nr. 5. Cerere tip a elevului major pentru primirea unui laptop achiziționat de Unitatea de 
Management a Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE 

Anexa nr. 6. Proces verbal de predare–primire laptop între Unitatea de învățământ și părinte/tutore 
legal 
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Anexa nr. 1 
CONTRACT DE COMODAT 

 
I. PĂRȚILE 
 Liceul „Mihail Sadoveanu”, cu sediul în comuna Borca, județul Neamț, reprezentată de Amariei 
Vasile – director, în calitate de COMODANT 
și 
 Dl/D-na, …………………………………………….………………………. cu domiciliul în 
……….………………………………………………………………………., identificat cu C.I., seria 
............, nr. ........................., CNP .........................................., telefon ............................., e-mail 
.......................................................... în calitate de elev major, respectiv părinte/ tutore/ reprezentant legal 
al elevului  minor ......................................................................................., din clasa a ............... a unității de 
învățământ Liceul „Mihail Sadoveanu” din comuna Borca, județul Neamț, 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 DELL 
LATITUDE 3510, 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. 
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. 
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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. 
 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 celelalte 
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. 
 
 
 
 
  COMODANT,     COMODATAR, 
 Liceul „M. Sadoveanu”, Borca 
  Prof. Amariei Vasile – director   __________________________ 
 
  __________      ____________ 
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Anexa nr. 2 
 

Proiectul privind învățământul secundar - ROSE 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
(părinți) 

 
 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………….. cu 

domiciliul în …………………………………………………………………… identificat cu C.I. seria 

…….. nr. …………….. CNP ………………………………………….. părinte/reprezentant legal al 

elevului/elevei ……………………………………………………………………. înscris/ă la unitatea de 

învățământ ……………………………………………………...……………. clasa a ……………………… 

 Cunoscând prevederile articolului 326 Noul Cod Penal referitoare la falsul în declarații, declar pe 

proprie răspundere că elevul/eleva nu deține în folosință personală un echipament electronic (desktop, 

laptop, tabletă) pentru a putea participa la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități 

de învățare online. 

 Atât declar, susțin și semnez. 

  

 

 

 

 

 Data         Semnătura, 
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Anexa nr. 3 
 

Proiectul privind învățământul secundar - ROSE 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
(elevi majori) 

 
 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………….. cu 

domiciliul în …………………………………………………………………… identificat cu C.I. seria 

…….. nr. …………………….. CNP ………………………………………………….. elev/elevă înscris/ă 

la unitatea de învățământ ………………………………………………………………………. clasa a 

………………………………………….. 

 Cunoscând prevederile articolului 326 din Noul Cod Penal referitoare la falsul în declarații, declar 

pe proprie răspundere că nu dețin în folosință personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) 

pentru a putea participa la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare 

online. 

 Atât declar, susțin și semnez. 

  

 

 

 

 

 Data         Semnătura, 
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Anexa nr. 4 (cerere părinți) 
Proiectul privind învățământul secundar – ROSE 

DOMNULE DIRECTOR, 
 

 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………….. cu 
domiciliul în ……………………………………………………………… identificat cu C.I. seria …….. nr. 
…………………….. CNP ………………………………………………….. părinte/reprezentant legal al 
elevului/elevei …………………………………………………………………………………. înscris/ă la 
unitatea de învățământ ……………………………………………………………. în clasa a ……………… 
 Vă rog să îmi aprobați distribuirea unui laptop achiziționat de Unitatea de Management a 
Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE pentru fiul 
meu/fiica mea. 

Menționez că: 

 □ familia nu deține un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a permite 

participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online; 

 □ elevul/eleva nu deține în folosință personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) 

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

□ elevul/eleva aparține unui grup dezavantajat: elevi provenind din familii cu venituri mici, elevi 

romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei, elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu 
dizabilități, elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu exista  școli în 
proximitate. 
 Anexez următoarele documente: 
  � Declarația pe propria răspundere privind faptul că elevul/eleva nu deține în folosință personală un echipament 
electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la 
activități de învățare online;  

� Copie după buletin/carte de identitate părinte/reprezentant legal; 
 � Copie după certificatul de naștere al elevului/elevei. 
 � anchetă socială sau alte documente din care să rezulte că face parte din categorii sau grupuri dezavantajate. 
 
 Data,         Semnătura, 

 
 

Domnului director al Liceului „Mihail Sadoveanu”, Borca 
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Anexa nr. 5 (cerere elev major) 
Proiectul privind învățământul secundar – ROSE 

DOMNULE DIRECTOR, 

 
 Subsemnatul/a ………………………………………………………………………………….. cu 

domiciliul în …………………………………………………………………………..….… identificat cu 

C.I. seria …….. nr. …………………….. CNP ………………………………………. elev/elevă înscris/ă 

la unitatea de învățământ ……………………………….………………………… 

…………………………………………. în clasa a ………………………………………….. 

 Vă rog să îmi aprobați distribuirea unui laptop achiziționat de Unitatea de Management a 
Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE. 

Menționez că: 

 □ familia nu deține un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a permite 

participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online; 

 □ nu dețin în folosință personală un echipament electronic (desktop, laptop, tabletă) pentru a 

permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online; 

□ aparțin unui grup dezavantajat: elevi provenind din familii cu venituri mici, elevi romi sau alți 

elevi discriminați pe baza identității/etniei, elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu dizabilități, elevi care 
trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu exista  școli în proximitate. 
 Anexez următoarele documente: 
  � Declarația pe propria răspundere privind faptul că nu dețin în folosință personală un echipament electronic (desktop, 
laptop, tabletă) pentru a permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare 
online;  

� Copie după buletin/carte de identitate; 
� Anchetă socială sau alte documente din care să rezulte că face parte din categorii sau grupuri dezavantajate. 

 

 Data,         Semnătura, 
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Anexa nr. 6 
Proiectul privind învățământul secundar – ROSE 

PROCES VERBAL  
DE PREDARE-PRIMIRE  

LAPTOP 

Astăzi, data de mai sus,  BORDIANU PETRU, având funcția de informatician  în cadrul Liceului „Mihail 
Sadoveanu” - Borca, am predat către dl/d-na «Nume_parinte», domiciliat(ă) în «Adresa», comuna Borca, județul 
Neamț, posesor al CI seria _____  număr ___________,  emis de SPCLEP ______________________, având CNP 
_________________, în calitate de reprezentant legal al elevului (ei) «Nume_elev»  din clasa a «Clasa», un 
LAPTOP DELL LATITUDE 3510, pentru a-i servi în anul școlar 2020- 2021 la Liceul ”Mihail Sadoveanu” – 
Borca. 

Datele de identificare ale laptopului sunt: 
SERIE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NUMĂR:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
La finalul anului școlar 2020-2021, laptopul va fi predat cu toate accesoriile primite către Liceul „Mihail 

Sadoveanu” - Borca, în stare de funcționare. 
Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către Liceul „Mihail Sadoveanu” - 

Borca, în vederea acordării echipamentelor sus menționate. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare. 

            Am primit,  Am predat,      
Bordianu Petru «Comodatar» 

     ___________      ____________________ 


