
 

 

ANUNŢ 

În urma finalizării procedurii de achiziție lansate de Ministerul Educației-Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare Externă în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar (ROSE), Colegiul 

Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu a primit 65 de laptopuri. 

 

Laptopurile vor fi date în folosință gratuită elevilor care nu dispun de echipamente electronice proprii 

(desktop, laptop, tabletă), sau fac parte din grupuri defavorizate, pentru a le permite participarea la activități 

de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online în cadrul proiectului ROSE. 

 

Repartizarea laptopurilor se va face în baza unui contract de comodat, în conformitate cu prevederile 

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. 

 

Criteriile specifice pentru atribuirea laptopurilor sunt următoarele: 

Nr. crt. Criteriu 

1. Elevi provenind din familii cu venituri mici 

2. Elevi proveniți din centrele de plasament/ instituționalizați 

3. Elevi aparținând unor minorități etnice 

4. Elevi provenind din familii monoparentale; părinți divorțați/ familii cu mai mulți membri 

/ frați/ surori cuprinși în sistemul de învățământ (minim 2), ori aflați în grija 

bunicilor/rudelor 

5. Elevi care provin din mediul rural/ navetiști 

6. Elevi ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

7. Elevi cu rezultate școlare slabe/ modeste.  

8. Elevi care nu dețin în nume propriu un PC/ laptop / tabletă 

9. Elevi fără absențe nemotivate la activitățile ROSE derulate până în prezent, sau la școală 

dacă nu au participat la astfel de activități 

10. Elevi cu media 10 la purtare 

11. Elevi care dovedesc interes pentru propria pregătire, conform recomandării profesorului 

diriginte 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde obligatoriu următoarele documente:  

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)   

Schema de Granturi pentru Licee     

Beneficiar: C. T. „General Gheorghe Magheru”din Târgu-Jiu 

Titlul subproiectului: VIITORUL MEU! 

Acord de grant nr. SGL/RII/399/01.10.2018 



 1.Cerere tip de solicitare echipament electronic – formularul se va găsi la secretariatul unității 

școlare 

 2.Documente doveditoare ale criteriilor specifice: 

 -documente doveditoare din care să reiasă componența familiei (copii livret de familie, CI pt fiecare 

membru) 

 -documente din care să reiasă venitul brut (adeverințe de salariu, cupon pensie, declarație pe proprie 

răspundere/notarială – că nu are venit 

 -copie hotărâre de dare în plasament – dacă este cazul 

 -documente care să ateste apartenența la un grup etnic (documente apartenență depuse la secretariatul 

unității, documente de la asociații și organizații etnice, etc) 

 -copii după hotărâri de divorț, certificate deces, sau după alte documente care să ateste faptul că este 

familie monoparentală, sau elevul este în grija bunicilor/rudelor 

 -adeverințe de elev ale fraților/surorilor 

 -declarație pe proprie răspundere/notarială a tutorilor sau alți întreținători legali că părinții sunt plecați 

în străinătate 

 -adeverință elev cu anul de studiu și media la purtare 

 -adeverință elev media generală anuală/semestrială și mediile la disciplinele la care este corigent/SN. 

 -adeverinta cu absențe la programul ROSE 

 -recomandare profesor diriginte din care să reiasă interesul acestuia pentru pregătirea sa profesională 

și personală. 

 3.Declarație pe proprie răspundere a părintelui/tutorelui legal sau elevului major, potrivit căreia 

familia sau potențialul beneficiar al programului nu deține niciun dispozitiv electronic de tip laptop – 

formularul se va găsi la secretariatul unității școlare 

 

              Calendar activități 

1. Informarea elevilor și a familiilor acestora:           Termen - 09.04.2021  

2. Depunerea dosarelor la secretariatul unității de învățământ:  Termen - 16.04.2021 

3. Afișarea listei potențialilor beneficiari la unitatea școlară:   Termen – 20.04.2021 

4. Depunerea contestațiilor la nivelul unității școlare:    Termen – 21.04.2021 

5. Soluționarea contestațiilor în Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul unității 

școlare:          Termen – 22.04.2021 

6. Realizarea listei beneficiarilor, validarea acesteia de către CA și publicarea listei finale prin 

afișare pe site-ul liceului:       Termen – 23.04.2021 

7. Repartizarea laptopurilor achiziționate către beneficiari și încheierea contractelor de 

comodat:          Termen – 04.05.2021  
 

Director : 

Prof. Ing.  Buzera Marius 


