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Metodologia incluzând criteriile și prioritățile de acordare a echipamentelor de tip laptop  

pentru  elevi, conform  Ordinului ministrului educației nr. 3166/2021 privind criteriile de 

repartizare a laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu 

Finanțare Externă prin Proiectul 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 Liceul Teoretic  “Traian”, elevilor liceului din grupuri dezavantajate, pentru 

a facilita  participarea la activitati de învăţare care au componentă digitală sau la activităţi de 

învăţare online. 

Documente de referinţă:  

- Prevederile Acordului de împrumut (Proiectul privind Învățământul Secundar) între 

România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare semnat la Washington la 

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

- Prevederile celui de al doilea amendament, convenit prin scrisoarea semnată la 

București la 28 iulie 2020 între Guvernul României și Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, la acordul de împrumut (Proiectul privind Învățământul 

Secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat 

la Washington la 17 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 234 / 2015, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 759/ 2020; În conformitate cu Referatul de necesitate nr. 396/2020, privind 

achiziția de dotări cu echipamente electronice destinate liceelor eligibile în cadrul Proiectului 

privind Învățământul Secundar — ROSE, aprobat de ministrul educației și cercetării;  

- Ordinul ministrului educației nr. 3166/2021 privind criteriile de repartizare a 

laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă prin 

Proiectul privind învățământul secundar – ROSE; 
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- Adresa  UMPFE 14/ 27.01.2021 referitoare la  distribuirea laptopurilor  către liceele 

eligibile în cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE); 

- Adresa  ISMB nr. 8739/ 28.04.2021 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti referitoare la  distribuirea laptopurilor  către liceele eligibile în cadrul Proiectului 

privind învățământul secundar (ROSE); 

                - Acordul de grant prin care se reglementează desfăşurarea în  Liceul Teoretic 

”Traian” a proiectului  ȘCOALA TA- INSTRUIM ȘI MOTIVĂM (ȘTIM), aprobat în 

cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar-ROSE, finanţat prin Schema de 

granturi pentru licee proiect, conform Acordului de Imprumut nr. 8481-RO semnat între 

guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

Descriere  

Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic “Traian”, 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, cu posibilitate de prelungire a contractului, cu prioritate elevilor din 

categorii şi grupuri dezavantajate), în baza unei cereri scrise, însoţite de o declaraţie pe 

proprie răspundere a părintelui/ reprezentantului legal al elevul, 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: 

- 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) 

- Cerere tip a părintelui/a reprezentantului legal al elevului, pentru primirea unui laptop ce va 

putea fi utilizat în procesul de învăţare online 

- Declaraţie pe proprie răspundere a părintelui/ a reprezentantului legal al elevului, potrivit 

căreia familia/elevul în cauză nu deţine un desktop, laptop sau tabletă. 

- Copie CI părinte, copie CI elev 

- Lista elevilor beneficiari  

 

           Criterii de selecţie a beneficiarilor, distribuirea, recuperarea şi redistribuirea 

echipamentelor 
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1. Laptopurile vor fi date în folosinţă, cu prioritate, prin contract de comodat, pe durata unui 

an şcolar, elevilor din categorii şi grupuri dezavantajate, care nu dispun de echipamente 

electronice proprii (desktop, laptop, tableta): 

- elevi provenind din familii cu venituri mici; 

- elevi orfani; 

- elevi  din familii monoparentale; 

- elevi din familii cu mai mulţi copii şcolarizaţi în învăţământul primar/ liceal/ gimnazial;  

- elevi care domiciliază în zone rurale, greu accesibile sau alte zone in care nu există unităţi de 

învăţământ liceal in proximitate; 

- elevi cu cerinţe educaţionale speciale; 

- elevi cu cu dizabilităţi; 

- elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei, 

2. Îndeplinirea criteriilor socio- economice se va completa cu următoarele criterii specifice de 

departajare, vizând situația concretă a elevilor din unitatea de învățământ: 

-  participarea la cursuri şi comportamentul (număr de absenţe nemotivate, media la purtare); 

-  media semestrială sau anuală (în funcţie de momentul primirii dispozitivului, se va lua în 

calcul media ultimului semestru încheiat sau media ultimului an şcolar încheiat). 

- participarea la activităţile din  cadrul proiectului ROSE. 

3. Diriginţii vor identifica elevii care se încadrează în criteriile menţionate la punctele (1) şi 

(2), iar părinţii/ reprezentantul legal al elevului completează Cererea-tip prevăzută în anexa 1, 

pentru primirea unui laptop, însoţită de Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută la Anexa 2 

şi le depune la secretariatul şcolii.  

4. Echipamentele electronice de tip laptop vor fi alocate, de regulă, proporţional cu numărul 

de clase, fiecărei clase revenindu-i un număr de dispozitive, în funcţie de situaţia concretă a 

elevilor la nivelul unităţii de învăţământ, identificate de profesorii diriginţi, cu respectarea 

criteriilor menţionate la punctele (1) şi (2).  

5. În funcţie de calendarul comunicat diriginţilor şi afişat pe site-ul liceului pentru depunerea 

cererilor, la finalul perioadei de depunere se va verifica de către comisia desemnată la nivelul 

unităţii de învăţământ îndeplinirea criteriilor şi se vor transmite prin profesorul diriginte 

rezultatul selecţiei şi informaţiile necesare pentru preluarea laptopului de către părinte/ 



 
   

     
 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  

L I C E U L  T E O R E T I C ” T R A I A N ”  

Str. Luigi Galvani , Nr. 20 , Sector 2 , Bucureşti - România 

Tel. : 021.210.65.98/021.210.42.45   

                                         Fax :  021.210.90.76 

e-mail : cttraian.bucuresti@yahoo.com 

reprezentant legal al elevului, după ce lista elevilor beneficiari a fost aprobată în Consiliul de 

Administraţie. Lista (respectând legislaţia GDPR) va fi afişată pe site ul unităţii de 

învăţământ.  

6. În mod exceptional, vor  mai putea fi depuse solicitări şi în afara termenului comunicat de 

conducerea unităţii de învăţământ, în condiţiile în care au rămas laptopuri nedistribuite, 

urmând a se va relua procedura de selecţie.  

7. Elevii care beneficiază de echipamentele electronice de tip laptop prin prezenta procedură,   

vor participa la activităíle din cadrul proiectului ROSE, pe toată durata folosirii laptopului.  

8.Referitor la recuperarea echipamentelor electronice de tip laptop şi de redistribuire în anii 

următori, părintele/ reprezentantul legal  al elevului beneficiar al unui echipament electronic 

de tip laptop va preda Liceului Teoretic „Traian” bunul primit în folosinţă gratuită, conform 

contractulu de comodat, după cum urmează: 

- la termenul stabilit prin contractul de comodat; 

- în cazul transferului în altă unitate de învăţământ; 

- elevul nu mai este înmatriculat la Liceul Teoretic „Traian”; 

- elevul nu mai îndeplineşte criteriile menţionate la punctele (1) şi (2); 

 

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

starea de funcţionare a acestuia. Dacă se constată că beneficiarul a înstrăinat dispozitivul sau 

starea de funcționare a dispozitivului nu este corespunzătoare şi acesta a fost deteriorat din 

vina  beneficiarului, părintele/ reprezentantul legal al elevului va achita contravaloarea 

laptopului sau a reparatiei.  

10. Elevul poate beneficia de posibilitatea de prelungire a contractului de comodat, revizuit 

anual, până la finalizarea studiilor la Liceului Teoretic „Traian” cu aprobarea Consiliului de 

Administraţie al liceului, dacă se constată îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

11. Redistribuirea laptopurilor în anii următori se va face în baza acelorași criterii stabilite mai 

sus, prin actualizarea listei de beneficiari, a calendarului și, eventual, revizuirea criterilor de 

selectie specifice, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ. . 

12. Prezenta metodologie cu anexele sale şi calendarul activităţilor vor fi comunicate 

diriginţilor, părinţílor, elevilor şi vor afişate pe site-ul unităţii de învăţământ 

 Întocmit, 

Prof. Penciu Robertino, director 

                                                                                        Prof. Stan Magdalena- director adjunct 
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ANEXA 1- Cerere tip  

                                            Nr……. 

 Domnule director,  

Subsemnatul/a ............................................................................................................., 

cu domiciliul în ......................................................................................................, identificat 

cu C.I., seria ............, nr.............. , CNP .........................................., telefon ............................., 

mail ................................. în calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal al elevului  

......................................................................................., din clasa a ...............  a Liceului 

Teoretic „Traian” din Bucureşti, vă rog să-mi aprobaţi acordarea în folosinţă, prin contract de 

comodat, a unui laptop, conform OMEC nr. 3166 din 21.01.2021 şi metodologiei de aplicare 

de la nivelul unităţii de învăţământ. 

Menţionez că elevul se încadrează la următoarele criterii:  

 elevi provenind din familii cu venituri mici; 

 elevi orfani; 

 elevi  din familii monoparentale; 

 elevi din familii cu mai mulţi copii şcolarizaţi în învăţământul primar/ liceal/ 

gimnazial;  

  elevi care domiciliază în zone rurale, greu accesibile sau alte zone in care nu există 

unităţi de învăţământ liceal in proximitate; 

  elevi cu cerinţe educaţionale speciale; 

 elevi cu cu dizabilităţi; 

 elevi romi sau alți elevi discriminați pe baza identității/etniei.  

Elevul participă la activităţile din cadrul proiectului ROSE.     DA NU  

 

De asemenea, declar că elevul are media la purtare……………, media semestrială/ 

anuală…………… şi are……………………….absenţe nemotivate la depunerea prezentei 

cereri.  

               În cazul aprobării prezentei cereri, mă angajez că elevul va participa la activităíle din 

cadrul proiectului ROSE. 

       Data                                                                                    Semnătura 

________________________                                                   ________________________ 
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ANEXA 2-- Declaraţie pe proprie răspundere a părintelui/ a reprezentantului legal al elevului, 

potrivit căreia familia/elevul în cauză nu deţine un desktop, laptop sau tabletă. 

 

 DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul/a ............................................................................................................., cu 

domiciliul în ......................................................................................................, identificat cu 

C.I., seria ............, nr.............. , CNP .........................................., telefon ............................., 

mail ................................. în calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal al elevului 

......................................................................................., din clasa a ...............  a Liceului 

Teoretic „Traian” din Bucureşti, declar pe proprie răspundere că familia/elevul nu deţine un 

desktop, laptop sau tabletă. 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit conform legii. 

 

                            

                    Data                                                                                    Semnătura 

________________________                                                   ________________________ 
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ANEXA 3-  Proces-verbal de predare-primire a echipamentelor electronice de tip laptop 

achiziționate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE) 

 

PROCES- VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi,……………… cu ocazia primirii/ predării a echipamentelor electronice 

de tip laptop achiziționate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE) 

.Subsemnatul/a ............................................................................................................., 

cu domiciliul în ......................................................................................................, identificat 

cu C.I., seria ............, nr.............. , CNP .........................................., telefon ............................., 

mail ................................. în calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal al elevului  

......................................................................................., din clasa a ...............  a Liceului 

Teoretic „Traian” din Bucureşti, am preluat/ am predat echipamentul electronic de tip laptop 

achiziționate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE).  

 

. 

                            

                    Am preluat,                                                                                    Am predat,  

________________________                                                   ________________________ 

           

 

 

 

 

 

ANEXA 4- Lista elevilor care au primit în folosință gratuită laptopurile (model) 
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 Nr…………………….. 

                                                                                                          Aprobat în CA din data de 

           

           LISTA ELEVILOR CARE AU PRIMIT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUIT LAPTOPURILE 

 

Nr. crt. NUME ŞI PRENUME ELEV CLASA 

   

   

   

 

 

 

 

 Director,  
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ANEXĂ la Ordinul ministrului educației nr. 3166/2021 

 

CONTRACT DE COMODAT 

I. Părțile contractante: 

Unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC “TRAIAN”, cu sediul în  Bucureşti, 

sector 2, str. Luigi Galvani nr.20 , reprezentată prin prof. Penciu Robertino, având funcția de 

director, în calitate de comodant, 

și 

Dl/D-na ............................................................................................................., cu 

domiciliul în ......................................................................................................, identificat cu 

C.I., seria ............, nr.............. , CNP .........................................., telefon ............................., 

mail ................................. în calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal al elevului  

......................................................................................., din clasa a ............... a unității de 

învățământ .........................................................................., 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..............................., 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

     Comodatar:                           Comodant: 

Nume, prenume și semnătură:     

__________________________    

 

 


