
 
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie  

Titlul subproiectului: „Banca pentru Abilități și Competențe – O șansă pentru viitorul tău!” 

Acord de grant nr. SGL/RI/118 din 27.06.2017 

 

Cerere pentru distribuirea în folosință gratuită a unui laptop 
 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
 

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

_______________________________________, cod numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

domiciliat în ______________________,  str. _________________________________________________, nr. 

____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, jud. _______________________, cod poștal |__|__|__|__|__|__|, 

legitimat cu CI/BI, seria |__|__|, nr. |__|__|__|__|__|__|, telefon |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, email: 

_________________________________________________________________, în calitate de elev(ă) major(ă), 

înmatriculat(ă) în anul școlar 2020 – 2021 în clasa _________ de la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie, vă 

rog să aprobați prezenta cerere prin care solicit distribuirea în folosință gratuită a unui laptop conform OME 

3166/21.01. 2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de UMPFE prin Proiectul 

privind învățământul secundar – ROSE. 

Menționez totodată că-mi asum responsabilitatea păstrării acestui laptop în condiții sigure de 

funcționare pe toată perioada custodiei și sunt de acord cu folosirea acestuia în scopuri educative, permite 

participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități de învățare online, inclusiv 

celor specifice Proiectului ROSE (ore pedagogice și de sprijin). Menționez că mă încadrez în următoarea 

situație/ următoarele situații: 

Criterii generale: 

 elevi care nu dispun de echipamente informatice proprii (laptop, desktop sau tabletă) și sunt în grupul 

țintă al proiectului ROSE; 

 elevi provenind din familii cu venituri mici; 

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

 elevi cu cerințe educaționale speciale/ cu dizabilități; 

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

proximitate; 

 elevi cu situație școlară bună, fără corigențe pe primul semestru al anului școlar 2020-2021; 

 elevi proveniți din familii monoparentale; 

 elevi instituționalizați; 

 elevi orfani; 

 elevi proveniți din familii numeroase (cu mulți copii); 

 elevi ai cărui părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

Criterii specifice: 

 elevi ale căror familii nu dețin un desktop/ laptop/ tabletă; 

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

 elevii care au participat la cursuri on line în perioada martie- iunie și septembrie- decembrie 2020. 

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

de OME 3166/21.01.2021 privind criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de UMPFE 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: ______________ 
 

 

 

Doamnei Director al Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie  
 

Anexa nr. 5.2 la Metodologie de atribuire a echipamentelor 

electronice achiziționate de UMPFE prin proiectul ROSE 


