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Nr. 1871/01.04.2021 

 

Aprobat       

în CA in data de 01.04.2021 

 

Metodologia de acordare a echipamentelor electronice de tip laptop  

achiziționate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE)  

 

Scopul metodologiei 

Metodologia este elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul educatiei 

şi reglementează modalitatea de acordare  în folosinţă gratuită a echipamentelor electronice de tip 

laptop achiziţionate în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar (ROSE) de către  

Colegiului Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov, elevilor liceului care nu dispun de 

echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tableta), pentru a le permite participarea la 

activitati de învăţare care au componentă digitală sau la activităţi de învăţare online. 

 

Documente de referinţă 

• Prevederile Acordului de imprumut (Proiectul privind Invatamantul Secundar) intre 

Romania si Banca Internationals pentru Reconstruct si Dezvoltare semnat la Washington la 17 

aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 234 / 2015; 

• Prevederile celui de al doilea amendament, convenit prin scrisoarea semnata la 

Bucuresti la 28 iulie 2020 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstruct 

si Dezvoltare, la acordul de imprumut (Proiectul privind Invatamantul Secundar) dintre 

Romania si Banca Internationala pentru Reconstruct si Dezvoltare, semnat la Washington la 

17 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 234 / 2015, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 759/ 

2020; 

• Adresa nr.532/05.08.2020, privind achizitia de dotari cu echipamente electronice 

destinate liceelor eligibile in cadrul Proiectului privind Invatamantul Secundar - ROSE; 

• Decretul nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului Romaniei si a OUG nr. 212/2020 

privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative; 

• Hotararea Guvernului nr. 24/2020, art. 15 alin. (3) privind organizarea si functionarea 
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Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare; 

• OMEC 3166_21.01.2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achizitionate de 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa prin Proiectul privind 

invatamantul secundar – ROSE. 

 

Descriere 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Național Economic „Andrei Bârseanu” 

Brasov, aprobă metodologia incluzând criteriile şi priorităţile de acordare a laptopurilor, 

precum şi procedura de recuperare şi redistribuire în anii şcolari următori. 

Laptopurile vor fi date în folosinţă gratuită, pe perioada anului şcolar, elevilor care nu 

dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tableta), cu prioritate elevilor din 

categorii şi grupuri dezavantajate, în baza unei cereri scrise, însoţită de o declaraţie pe proprie 

răspundere a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al elevului minor, potrivit 

căreia familia/elevul în cauza nu deţine un desktop, laptop sau tabletă. Laptopurile vor permite 

participarea la activităţi de învăţare care au componentă digitală sau la activităţi de învăţare 

online. 

Elevii beneficiari vor primi în folosinţă gratuită câte un laptop, încheindu-se în acest 

sens un contract de comodat. 

  

Documente utilizate: 

- Lista elevilor liceului care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, 

tableta) pentru desfăşurarea activităţilor online 

- Contract de comodat - Anexa la OMEC nr. 3166 din 21.01.2021 

- Proces-verbal de predare-primire a echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate 

în cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE) 

- Declaraţie pe proprie răspundere a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al 

elevului minor, potrivit căreia familia/elevul în cauză nu deţine un desktop, laptop sau 

tabletă 

- Cerere tip a elevului major sau, după caz, a reprezentantului legal al elevului minor, pentru 

primirea unui laptop ce va putea fi utilizat în procesul de învăţare online 

 

Criterii de selecţie a beneficiarilor 
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1. elevi din categorii şi grupuri dezavantajate care nu dispun de echipamente electronice 

proprii (desktop, laptop, tableta):  

- elevi provenind din familii cu venituri mici 

- elevi romi  

- elevi discriminaţi pe baza identităţii/etniei 

- elevi cu cerinţe educaţionale speciale 

- elevi cu cu dizabilităţi 

- elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone in care nu exista 

scoli in proximitate 

2. elevi care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tableta) 

3. Criterii suplimentare (satisfăcute în această ordine):  

a. Elevi din învățământul obligatoriu 

b. Elevi neclasificați pe motive de lipsă device (Laptop, tabletă, desktop) 

c. Elevi din ciclul superior de liceu zi + a XI-a scoală profesională 

d. Elevi de liceu seral 

e. In caz de egalitate: Media de promovare a semestrului I 

Recuperarea echipamentelor electronice de tip laptop şi de redistribuire în anii următori 

Elevul beneficiar al unui echipament electronic de tip laptop va preda  Colegiului Național 

Economic „Andrei Bârseanu” Brasov  bunul primit în folosinţă gratuită, conform contractului 

de comodat, după cum urmează: 

- la termenul stabilit prin contractul de comodat 

- în cazul transferului în altă unitate de învăţământ 

- nu mai este înmatriculat la Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brasov 

La predarea laptopului se va încheia un proces-verbal de predare primire. 

Elevul poate beneficia de posibilitatea de prelungire până la finalizarea studiilor la Colegiul 

Național Economic „Andrei Bârseanu” Brasov, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al 

liceului. 

 

                                                                  Director,                                                                     

                                                        prof. Vasile Macovei       


