
[Tastaţi text] 
 

  

Nr……/13.08.2020 

Informare privind Programul Național ”Școala de acasă”: 

Pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a  învățământului în mediul online, Ministerul 

Educației și Cercetării, prin Ordinul nr. 4738/27.07.2020, vine în sprijinul elevilor prin acordarea în 

mod gratuit de dispozitive electronice cu conectare la internet , cu titlu de împrumut, în urma semnării 

unui contract de comodat între părintele elevului/elevul major și unitatea școlară unde acesta este 

înscris. 

 

Elevii care pot să aplice pentru acest program trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) Criterii generale 

• Să fie elevi din învățământul secundar liceal (clasele IX-XII/XIII, orice filieră: teoretică, 

tehnologică, vocațională, școală profesională),  forma de învățământ de zi, cu frecvență, înmatriculați  

la început de an școlar în unitatea noastră școlară;  

• Să provină din medii defavorizate; 

b)  Criterii suplimentare:  

• Familiile elevilor nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;  

• Elevii nu dețin în folosință personală nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet;  

• Elevii sunt 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.  

Documente necesare ( la dispoziția fiecărui profesor diriginte): 

1. Cerere tip a părintelui/tutorelui legal sau a elevului, dacă este major, pentru acordarea 

dispozitivului electronic cu conexiune la internet pentru a fi utilizat în procesul de învățare 

online (Anexa 3, OMEC nr.4738/27.07.2020); 

2. Contract de comodat pe durata unui an școlar ( Anexa 1 la OMEC nr 4738/2020); 

3. Declarație pe proprie răspundere, cu privire la adevărul celor declarate și cunoscând faptul 

că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii (Anexa 2, OMEC nr.4738/27.07.2020); 

4. Acte care dovedesc venitul familiei ( adeverință de salariat, cupon de șomaj/pensie), venit 

agricol; 

5. Anchetă socială de la primăria localității unde elevii domiciliază; 

6. Documente de identitate ale membrilor familiei ( copie CI sau certificat de naștere); 

7. Adeverință din care să rezulte calitatea de elev pentru membrii familiei aflați în școală. 

Dosarele se vor depune la secretariatul Colegiului Alexandru cel Bun Gura Humorului sau se vor 

scana și arhiva și se vor transmite pe email secretariat.alexandrucelbun@gmail.com în perioada 14-

21 august, 2020. 

Director,                                                                             Secretar șef, 

Prof. Mihaela Ursaciuc                                                        Ec. Angela Simeria 
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