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ȘCOALA DE ACASĂ 

TABELETE PENTRU ELEVI 
 

Disponibilitate: 58 de tablete 

================================================= 
CRITERII DE ACORDARE: 

Criterii generale pentru selecția primară:  
Elevi, forma de învățământ de zi cu frecvență, înmatriculați, la început de an școlar, în unități de 

învățământ de stat (clasa pregătitoare, clasele I – XII, școală profesională)  

Elevi proveniți din medii defavorizate  

 

CRITERII SPECIFICE, SUPLIMENTARE/DE DEPARTAJARE LA NIVEL NAȚIONAL (SE APLICĂ ÎN ACEASTĂ ORDINE):  
1. Elevi ai căror familii nu dețin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet  

2. Elevi care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet  

3. Elevi 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  

 

CRITERII DE DEPARTAJARE LA NIVELUL COLEGIULUI (SE APLICĂ ÎN ACEASTĂ ORDINE): 

1. Elev din mediul rural 

2. Distanța ”domiciliul elevului -  Brașov” 

3. Media de admitere – pentru elevii de clasa a IX-a 

4. Media cu care au finalizat anul școlar precedent pentru elevii claselor a X-a, si a XI-a. 

DOSARUL DE SOLICITARE 

Pentru distribuirea dispozitivelor electronice cu conexiune la Internet, beneficiarii vor depune la 

secretariatul unității de învățământ: 

1. Copie C.I (buletin) părinte/tutore  

2. Cererea – Anexa 2 

3. Declarația -  Anexa 3 

4. Documente doveditoare că elevul provine din medii defavorizate: 

a) certificat de deces / sentinţa de divorţ în cazul famiilor monoparentale 

b) anchete sociale/documente din care să rezulte că elevul este în evindeţa 

autorităţilor locale/directiei de protecţie a copilului 

c) documente din care să rezulte că elevul este beneficiar al unei măsuri de protecţie 

socială 

d) documente din care să rezulte că elevul este aflat în plasament 

 

TERMEN DE DEPUNERE 

Dosarele se depun la Secretariatul Colegiului National Economic ”Andrei Bârseanu” din str. Lungă nr. 

198 până vineri, 06.11.2020, orele 15:00 sau in format electronic pe secretariat@cneab.ro  

(originalele vor fi prezentate la semnarea contractului de comodat si primirea tabletei) 

 

AFIȘAREA LISTELOR FINALE CU BENEFICIARII: 

Luni: 09.11.2020 (la avizierul colegiului din str. Lungă nr. 198) 

 

SEMNAREA CONTRACTELOR DE COMODAT ȘI PRIMIREA TABLETELOR 

Conform programării, în zilele de marți, 10.11.2020 și miercuri, 11.11.2020. 


