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                                               PROCEDURA OPERATIONALA 

                           Privind selecția beneficiarilor de laptopuri in cadrul  

                             Proiectului privind învățământul secundar ROSE 

         Sprijin și unitate prin competență spre o carieră europeană de succes (SUCCES) 

                      

 

 

1. Lista responsabililor  cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz 

a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale: 

 Elemente privind 
responsabilii/operațiunea 

Numele și 
prenumele 

Funcția  Data Semnătura 

1.1 ELABORAT Pădurariu 
Petru Silviu 

Director 
adjunct 

21.01.2021  

1.2. VERIFICAT Duță Elena Contabil 
șef 

22.01.2021  

1.3 APROBAT Baroi Lidia director 22.01.2021  

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul procedurii operaționale: 

 Ediția sau după caz, revizia în 
cadrul ediției 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se 
aplică prevederile 
ediției sau 
reviziei ediției 

2.1 Editia 1 - - 22.01.2021 

2.2     

2.3     
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediție sau după caz revizia în 

cadrul ediției procedurii operaționale: 

Nr.crt 
 

Scopul difuzării Compartiment Categorie Modul de 
distribuire 

Data 
primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 

1 aplicare - Dirigintii 
claselor IX-
XII 

Difuzare 
electronica 
e-mail 

22.01.2021  

2 informare - Cadre 
didactice, 
elevi, 
parinti 

Postare pe 
site-ul scolii 

22.01.2021  

3       

4       

5       

 

 

4. Scopul Procedurii operaționale 

Procedura operaționala reglementează procesul de selecție a beneficiarilor de laptopuri 

de la Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, in scopul asigurării continuării 

procesului educațional in perioada in care cursurile se desfășoară on-line. 

o In sensul prezentei proceduri beneficiarii pot fi: 

• Elevii din învățământul liceal, clasele IX – XII; 

• Elevii din clasele IX-XII care provin din medii defavorizate; 

• Elevii ale căror familii nu dețin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet; 

• Elevii care nu dețin in folosința personala, un dispozitiv electronic cu conexiune la 

internet. 
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-  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

Procedura se aplica de către Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi 

 

 

 

 

6. Legislatia aplicabila procedurii operationale 

➢ -Legea Educației Naționale nr.1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.18/10.01.2011, cu completările și modificările 

ulterioare; 

➢ -Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

➢ -HG nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 

-19, cu completările și modificările ulterioare; 

➢ -Ordinul ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății 

nr.4266/840/18.05.2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul 

de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României; 

➢ -Decizia nr.234/15.01.2021 a Inspectorului Școlar General al Inspectoratului 

Județean Botoșani; 

-Acordul de grant nr. 623/SGL/R II 

 

7. Definitii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

Definiții ale termenilor utilizați: 

Nr.crt. termeni Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește 

termenul respectiv 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

8. Descrierea procedurii 

8.1.Criterii generale (grup țintă) 
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➢ elevii din învățământul liceal, clasele IX-XII; 

➢ elevii din clasele IX-XII care provin din medii defavorizate; 

➢ elevii ale căror familii nu dețin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la 

internet; 

➢ elevii care nu dețin în folosință personală, un dispozitiv electronic cu 

conexiune la internet; 

➢ elevii care se conectează la lecții cu smartphone 

 

8.2. Criterii specifice: 

➢ elevii din clasele IX-XII ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic 

cu conexiune la internet; 

➢ Elevii care nu dețin, în folosință personal, un dispozitiv electronic cu 

conexiune la internet; 

➢ -elevii care se conectează la lecții cu smartphone. 

8.3. Constituirea comisiilor 

• La nivelul Colegiului Național Grigore Ghica se constituie prin decizia 

directorului Comisia de implementare a Programului la nivelul unității de 

învățământ, formată din 5 membri 

• Atribuții: 

• -Comisia desemnată va afișa/comunica elevilor și părinților prezenta procedura 

de lucru; 

• -Centralizează cererile potențialilor beneficiari (Anexa 1),  însoțite de o 

declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului 

major (Anexa 2), din care să reiasă faptul că familia sau potențialul beneficiar 

NU deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet/elevul nu deține 

în folosință personală un dispozitiv cu conexiune la internet/elevul se 

conectează la lecții cu smartphone; 

• -Realizează și transmite lista potențialilor beneficiari (Anexa 3) către comisia 

județeană; 

• -Unitatea de învățământ va încheia cu părintele/tutorele/reprezentantul legal al 

elevului sau după caz cu elevul (dacă acesta este major) un contract de 

comodat (Anexa 4) care va avea drept obiect darea în folosință gratuită a 

dispozitivului electronic/laptop 
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8.4.Selecția beneficiarilor: 

• Depunerea/transmiterea la unitatea de învățământ, a cererilor și a declarațiilor 

pe proprie răspundere potrivit cărora familia sau potențialul beneficiar, după 

caz, nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet 

(cererea/declarația se completează de către părinte/tutore legal sau de către 

elev dacă este major) – în perioada: 22-26 ianuarie 2021. 

• -elevii care au primit sau vor primi in folosință  dispozitive electronice cu 

conexiune la internet provenite din alte surse, nu sunt eligibili în cadrul acestui 

program; 

• -media generală din ultimul an de studiu poate fi un criteriu de departajare, în 

cazul în care numărul solicitanților este mai mare decât numărul dispozitivelor; 

• -Verificarea și centralizarea dosarelor de către comisia constituită prin decizia 

directorului la nivelul unității de învățământ preuniversitar de stat – 27 ianuarie 

2021; 

• -Transmiterea în format editabil și scanat în format PDF cu semnătura 

directorului unității, către comisia județeană a listei nominale a solicitanților, 

care îndeplinesc criteriile menționate la punctele 8.1.- 8.2 (Anexa 3).  

8.5. Distribuirea dispozitivelor: 

• Unitatea de învățământ înregistrează dispozitivele în contabilitatea școlii și în 

inventar și le distribuie beneficiarilor prin încheierea contractelor de comodat 

(Anexa 4) pentru o perioadă de un an școlar, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învățământ. 

• -Pentru beneficiarii dispozitivelor electronice/elevii claselor a XII-a, perioada 

finalizării contractelor de comodat este 31.07.2021. 

             8.6.Evaluarea Programului: 

• -Monitorizarea de către conducerea unității de învățământ a activităților 

aferente; 

• -Verificarea periodică a participării elevilor/beneficiari la activitățile on-line 

bazate pe utilizarea dispozitivelor electronice distribuite de unitatea de 

învățământ. 

• -Completarea informațiilor relevante în aplicația SIIIR, la solicitarea MEC. 

 

9. Resurse necesare 
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1.Resurse materiale 

✓ -computer; 

✓ -imprimantă; 

✓ -copiator; 

✓ -consumabile (cerneală/toner/hârtie xerox); 

✓ -tipizate (cereri/declarații pe propria răspundere/contracte de comodat); 

             2.Resurse umane 

o Membrii Comisiei de implementare a programului ROSE 

o Director 

 

10. Listă de distribuție (difuzare) a procedurii 

 

Nr.crt. Scopul 

difuzării 

Compartimentul Nume si 

prenume 

Data 

transmiterii 

Nr.ex. Semnătura 

1. arhivare Secretariat/arhivă Borcea 

Dana 

25.01.2021 1  

2. informare management Padurariu 

Silviu 

Petru 

25.01.2021 1  

3. Evidență 

și aplicare 

Financiar 

contabil 

informatizare 

Duță 

Elena 

Ignat 

gabriel 

25.01.2021 3 

4 

 

 

 

 

 

11.Formular evidență modificări 

 

Nr.crt. ediția Data 

ediției 

revizia Data 

reviziei 

Nr.pag. Descriere 

modificare 

Semnatura  

1.        
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Anexe/formulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


