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ARHIEPISCOPIA  ORTODOXA  DE  ALBA IULIA 

SEMINARUL TEOLOGIC  ORTODOX “ SFÂNTUL SIMION  STEFAN” ALBA IULIA  
Str. B-dul Transilvaniei  nr 36A, 

Tel. +40.258.834890; email  stor.alba@isjalba.ro 

MINISTERUL EDUCATIEI 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFANTUL SIMION STFAN” ALBA IULIA 

Acord de grant ___________________ 

 

 
ANUNȚ 

PRIVIND SELECȚIA ELEVILOR CARE VOR BENEFICIA DE ECHIPAMENTELE 

ELECTRONICE DE TIP LAPTOP ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR – ROSE, ANI ȘCOLARI 2020-2022 

 
 

Scopul anunțului 

Metodologia de selecție a fost elaborată în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul educației și 

reglementează modalitatea de acordare în folosinţă gratuită a laptopurilor achiziţionate de Unitatea de Management 

al Proiectelor cu Finanțare Externă în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar (ROSE) de către Seminarul 

Teologic Ortodox “Sfantul Simion Stefan” Alba Iulia, Alba Iulia. 

 

Domeniul de aplicare 

Metodologia se aplică în cadrul Seminarul Teologic Ortodox “Sfantul Simion Stefan” Alba Iulia, fiind 

vizați elevii de nivel liceal (clasele X-XI), care nu dispun de echipamente electronice proprii 

(desktop/laptop/tabletă) și care au făcut parte din grupul țintă al proiectului ROSE, pentru a le permite participarea 

la activităti de învăţare care au component digitală sau la activităţi de învăţare online. 

 

Generalități 

În cadrul Proiectului privind Învățământul secundar – ROSE, Seminarul Teologic Ortodox “Sfantul Simion  

Stefan” Alba Iulia a primit, prin finanțare externă, un număr de 17 (saptesprezece) echipamente electronice de tip 

laptop. Laptopurile au fost înregistrate în contabilitatea și inventarul liceului și vor fi date în folosință gratuită 

elevilor care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/laptop/tabletă), 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 cauză nu deţine un 

desktop/laptop/tabletă. Laptopurile vor permite participarea la activităţi de învăţare care au component 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. 

Criteriile și prioritățile de acordare a laptopurilor 

 

Criterii generale 

Beneficiarii primari de laptopuri din Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE sunt elevii de nivel 

liceal (din clasele X-XI) din categorii şi grupuri dezavantajate, care nu dispun de echipamente electronice proprii 

(desktop/ laptop/ tabletă): 

1. elevi care nu dispun de echipamente informatice propria laptop/ desktop/ tabletă) și au făcut parte din 

grupul țintă al proiectului ROSE 

2. elevi provenind din familii cu venituri mici; 
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3. elevi romi sau alți elevi discriminaţi pe baza identităţii/etniei; 

4. elevi cu cerinţe educaţionale speciale/ cu dizabilităţi; 

5.  elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu există școli în proximitate; 

6. elevi cu situație școlară bună, fără note scăzute la purtare pe parcursul liceului; 

7. elevi proveniți din familii monoparentale; 

8. elevi instituționalizați; 

9. elevi orfani; 

10. elevi proveniți din familii numeroase (cu mai mult de 2 copii). 

 

A. Criterii specifice 

 

1.elevi ale căror familii nu deţin un desktop/laptop/tabletă. 

2.elevi care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/laptop/tabletă) 

3. elevii care au participat la cursuri on-line în perioada aprilie-iunie 2020 -septembrie2020-iunie 2022. 

 

Conținutul dosarului pentru acordarea dispozitivului electronic 

 

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 

 

1.Cerere de solicitare a echipamentului electronic de tip laptop – Anexa1 

2.Copii după certificatele de naştere sau CI, după caz, pentru toţi membrii familiei; 

3.Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit 

căreia familia sau potențialul beneficiar al programului, după caz, nu deține niciun dispozitiv electronic de tip 

laptop – Anexa 2 

4. Adeverință de venit net + bonuri de masă, sau/și cupoane de pensie/pensie alimentară/pensie de urmaș în 

original pe ultimile 3 luni ale părinților/tutorilor legali și ale fraților majori care realizează venituri și locuiesc 

împreună cu părinții (unde este cazul) sau declarație pe proprie răspundere cum 

că nu realizează venituri (inclusive pentru frații majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi și nu au venituri 

cu caracter permanent). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 

veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv alocația pentru copii; 

5. Copie certificate de deces părinte (dacă este cazul) 

6. Documente care să justifice încadrarea într-o categorie discriminată (copie certificate CES, copie sentință de 

divorț, declarație pe proprie răspundere familii despărțite). 

 

Calendarul activităților 

 

Activitate Termen 
Informarea elevilor și a familiilor prin intermediul profesorilor 

diriginți și prin afișare pe site-ul liceului; 

6 aprilie 2020 

Depunerea dosarelor la secretariatul unității școlare 13 - 17 aprilie 2020 

Analiza și soluționarea dosarelor de canditatură și afișarea listei 

beneficiarilor; 

20 aprilie 2020 

Depunerea contestațiilor la nivelul unității școlare; 21 aprilie 2020 Orele 11,00-12,00 

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei finale 21 aprilie 2020 

Repartizarea laptopurilor achiziționate către beneficiari și 

încheierea contractelor de comodat. 

22 aprilie 2020 
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Recuperarea laptopurilor 

Elevul beneficiar al unui echipament electronic de tip laptop va preda Seminarului Teologic Ortodox “Sfantul 

Simion Stefan” Alba Iulia, bunul primit în folosinţă gratuită, conform contractului de comodat, după cum urmează: 

1. la termenul stabilit prin contractul de comodat; 

2. în cazul transferului în altă unitate de învăţământ; 

3. nu mai este înmatriculat la Seminarul Teologic Ortodox “Sfantul Simion Stefan” Alba Iulia 

4. la predarea laptopului se va încheia un proces-verbal de predare-primire. Elevul beneficiar al unui 

echipament electronic de tip laptop va preda dispozitivul pentru verificare informaticianului unității de 

învățământ. 

5. În urma verificării stării de funcționare, beneficiarul va preda laptopul administratorului unității de 

învățământ, în baza contractului de comodat. Dacă se constată că starea de funcționare a dispozitivului nu 

este corespunzătoare, beneficiarul va achita contravaloarea laptopului. 

 

Termen 15.05.2022  pentru elevii claselor a XII-a, elevilor de clasa a XI ramanandu-le si pentru anul scolar 

urmator. 

               

 

 

 

Afișat în data de 1.04.2020 
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Anexa 1 

CERERE PENTRU DISTRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A UNUI LAPTOP 
Domnule Director, 

 
Subsemnatul(a), (numele, inițiala tatălui, prenumele) _________________________________,  

domiciliat în localitatea ________________, judet __________ str__________________, nr_______ bl._______, 

sc.___, et.______, ap.______,CNP_____________________, CI/BI seria______, nr.__________ , 

telefon______________________,e-mail________, în calitate de părinte [ ]/ tutore [ ]/ reprezentant legal [ ] al 

elevului/ elevei/ elev major [ ] _________________________________ CNP ________________________, 

înmatriculat(ă) în anul școlar 2020 – 2021 în clasa _______ la Seminarul Teologic Ortodox “Sfantul Simion 

Stefan” Alba Iulia, județul Alba, vă rog să aprobați prezenta cerere prin care solicit distribuirea în folosinţă gratuită 

a unui laptop conform OMEC 3166/21.01.2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE. 

Menționez că mă încadrez/ elevul se încadrează în următoarea situație/ următoarele situații: 

 

Criterii generale: 

Beneficiarii primari de laptopuri din Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE sunt elevii de nivel liceal 

(din clasele X-XI) din categorii şi grupuri dezavantajate, care nu dispun de echipamente electronice proprii 

(desktop/ laptop/tabletă): 

o elevi care nu dispun de echipamente informatice proprii (laptop/desktop/tabletă) și au făcut parte din grupul 

țintă al proiectului ROSE; 

o elevi provenind din familii cu venituri mici; 

o elevi romi sau alți elevi discriminaţi pe baza identităţii/etniei; 

o elevi cu cerinţe educaţionale speciale/ cu dizabilităţi; 

o elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu există școli în  

   proximitate; 

o elevi cu situație școlară bună, fără note scăzute la purtare pe parcursul liceului; 

o elevi proveniți din familii monoparentale; 

o elevi instituționalizați; 

o elevi orfani; 

o elevi proveniți din familii numeroase (cu mai mult de 2 copii). 

 

Criterii specific: 

o elevi ale căror familii nu deţin un desktop/laptop/tabletă. 

o   elevi care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop/laptop/tabletă). 

o    elevii care au participat la cursuri on-line în perioada martie-iunie 2020 si septembrie2020-iunie 2022. 

 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite în vederea respectării drepturilor prevăzute de OMEC 

3166/21.01.2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare 

Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE. Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în 

declarații, confirm pe proprie răspundere că toate informațiile prezentate sunt corecte, exacte și complete. 
 

Data: __________        Semnătura: ___________________ 
 

Domnului Director al Seminarulului Teologic Ortodox “Sfantul Simion Stefan” Alba Iulia 
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Anexa 2 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

Subsemnatul(a), (numele, inițiala tatălui, prenumele) _________________________________,  

domiciliat în localitatea ________________, judet __________ str__________________, nr_______ 

bl._______, sc.___, et.______, ap.______,CNP_____________________, CI/BI seria______, 

nr.__________ , telefon______________________,e-mail________, în calitate de părinte [ ]/ tutore [ ]/ 

reprezentant legal [ ] al elevului/ elevei/ elev major [ ] _________________________________ CNP 

________________________, înmatriculat(ă) în anul școlar 2020 – 2021 în clasa _______ la Seminarul 

Teologic Ortodox “Sfantul Simion Stefan” Alba Iulia, județul Alba, cunoscând prevederile articolului 326 

din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că: 

 •     familia nu deţine un desktop/ laptop/ tabletă, respective 

 •      elevul nu dispune de echipament electronic propriu (desktop/ laptop/ tabletă). 

 

 

Atât declar, susțin și semnez. 

 

 

 

Data: ___________                                                                          Semnătura_________ 
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