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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 2 3 4 5
1.1. Elaborat Cenușe Iustina

Turcanu Florin»

Secretar

Secretar șef

25.11.2020

1.2. Verificat Mihaeș Daniela Director 
adjunct

26.11.2020 a;
1.3 Aprobat Hogea Ana-Maria Director 26.11.2020

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

Ediția/ revizia 
în cadrul ediției

Componenta revizuită Modalitatea 
reviziei

Data de la care se 
aplică 

prevederile 
ediției sau 

reviziei ediției
1 2 3 4

2.1. Ediția 1 Elaborare
2.2. Revizia 0
2.3 Revizia 1

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 
ediției procedurii operaționale

Nr. 
Crt

Scopul 
difuzării

Exempla 
r nr.

Compart 
iment Funcția Nume si 

prenume Data primirii Semnătură

1 2 3 4 5 6
3.1. Aplicare 1 Secreta 

riat
Secretar șef Țurcanu 

Florin
26.11.2020

3.2. Informare 1 CA Președinte Hogea Ana- 
Maria

26.11.2020

3.3. Evidență 1 CEAC Coordonator Mihăeș 
Daniela

26.11.2020

3.4. Arhivare 1 Secreta 
riat

Secretar Cenușe 
Iustina

26.11.2020
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4. Scopul 

 

4.1. Prezenta procedura stabileşte modul de aplicare a Programului Național ”Școala de 

acasă” la  Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ. 

 

 

5.  Temeiul legal al procedurii 

 

Procedura a fost elaborata in elaborată în temeiul: 

 

5 . 1 . Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

5.2. Art. I, art.2 și art.3, alin (2) din HG nr. 370/2020 privind aprobarea Programului National 

"ȘCOALA DE ACASA" și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispozitia Guvernului. 

5.3. Ordinul MEC nr. 4738/20.07.2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive 

electronice cu conexiune la internet precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive 

achiziționate prin Programul Nalional "ȘCOALA DE ACASA,,. 

5.4. Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății nr. 4266/840 

din 18 mai 2020 pentru punerea in aplicare a măsurilor privind sistemul de invatamant in 

contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei. 

5.5. Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra 

Neamț. 

 

 

 

6. Descrierea activitailor si a responsabilitatilor 

 

Sectiunea I - Dispozitii generale 

 

Art.1 (1) - Prezenta procedura, se aplica in urma repartizarii de catre Inspectoratul Scolar 

Judelean Neamt a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet, achizitionate de catre 

Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Programul National "ȘCOALA DE ACASA", pentru 

elevii din unitatea noastra scolara, in baza fundamentarii necesarului, de catre dirigintii 

claselor. 

(2) Procedura are ca scop asigurarea continuitatii procesului de invatare la nivelul Colegiului 

Tehnic de Transporturi Piatra-Neamt si intarirea capacitatii unitatii de invatamant prin 

realizarea procesului de predare-invatare-evaluare in mediul on-line. 
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Sectiunea II – Desfasurarea activitatilor 

 

Art. 2 - Directiunea scolii numeste prin decizie Comisia de implementare a Programului 

"SCOALA DE ACASA" la nivelul scolii; 

- Elaboreaza, criterii specifice la nivelul unitatii de invatamant pentru selectia beneficiarilor 

Programului National "SCOALA DE ACASA"; 

- Informează potentialii beneficiari cu privire la prevederile prezentei proceduri precum si ale 

OMEN 4738/2020; 

- Intocmeste contractele de comodat, cererile si declaratiile pe proprie raspundere a 

parintilor/tutorelui legal sau a elevului, daca este major; 

- dirigintii claselor de liceu zi si invatamant profesional au obligatia sa identifice corect si 

realist elevii care pot beneficia de dispozitivele conectate la internet. 

Art. 3 - Comisia de implementare a Programului "SCOALA DE ACASA": 

- Face selectia beneficiarilor, in urma consultarii dirigintilor claselor de liceu si invatamant 

profesional. 

- Programeaza ridicarea acestor dispozitive de catre beneficiari, insotiti de parinte sau 

tutore,  

-Distribuirea tabletelor se face pe baza de semnatura in tabelul centralizator. 

- Colecteaza cererea, contractele de comodat semnate, declaratiile pe proprie raspundere si  

o copie a actului de identitate. 

- asistă la formatarea si deschiderea tabletelor pentru elevi (toate tabletele vor avea codul 

1234). 

- La sfarsitul anului scolar, comisia preia tabletele fara defectiuni, in stare de functionare, 

conform cu contractul de comodat, pe baza de semnatura. 

- In cazul retragerii sau transferului elevului, acesta are obligatia sa predea dispozitivul 

primit. 

 

Art. 4. Criterii de selectie 

1. Elevii ai caror familii nu detin nici un dispozitiv conectat la internet 

2. Elevii din centrele de plasament care nu detin dispozitive personale conectate la internet. 

3. Prioritate au elevii care nu au absente nemotivate in perioada septembrie-octombrie si au 

participat la cursuri in scenariul rosu cu ajutorul altor mijloace de comunicare. 

4. Elevii din invatamantul liceal cursuri de zi. 

5. Elevii din familii monoparentale si cu mai multi frati. 
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ANEXE 

 

Anexa 1 

 

CONTRACT DE COMODAT 

I. PĂRȚILE 

Unitatea de învațamânt COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, cu sediul PIATRA 

NEAMȚ, reprezentat de HOGEA ANA-MARIA în calitate de comodant 

și 

Dl/D-na _______________________________________________ cu domiciliul în 

______________ 

_______________________, reprezentat de ___________________________________ în 

calitate de comodatar, 

au convenit la încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1 Obiectul contractului constă în darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic cu 

conexiune la internet, prevăzut de Programul Național ”Școala de acasă”1 cu seria 

_______________ 

nr. ___________________.2 

Art.2 Predarea-primirea obiectului comodatului se va realiza în baza unei cereri scrise și a 

unei declarații pe propria răspundere a comodatarului (părintelui/tutorelui legal sau a elevului 

dacă este major), potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al Programului, după caz, 

nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet. 

III.DURATA CONTRACTULUI 

Art.3 Durata contractului este de 1 (un) an școlar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la 

finaliyarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă. 

Art.4 În cazul în care elevul care beneficiază de obiectul comodatului se transferă la o altă 

unitate de învățământ sau nu mai este înmatriculat la unitatea de învățământ de la care a 

beneficiat de dispozitivul electronic cu conexiune la internet, va preda dispozitivul unității 

școlare de la care a primit. 

___________________________ 
1 Se va completa cu datele de identificare ale fiecărui dispozitiv electronic 
2 Se va completa cu datele de identificare ale fiecărui dispozitiv electronic 

IV.OBLIGAȚIILE COMODATARULUI 

Art.5 Comadatarul 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 prin natura lui; 

c)Să suporte riscul pieirii foruite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din 

partea sa; 

d)Să nu încredințeze bunul cu orice titlu unei terțe persoane; 

e)Să restituie bunul la scadență în natura sa specifică. 

V.RĂSPUNDEREA COMODATARULUI 

Art.6 Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a lucrului, dacă 

nu se dovedește că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este 

consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa. 

VI.OBLIGAȚIILE COMODANTULUI 

Art.7 a)Să cedeze dreptul de folosință asupra bunului și să nu împedice să folosească bunul 

până la termenul stabilit; 

b)Să nu solicite bunul înainte de trecerea termenului convenit sau, în lipsă de convenție, 

înainte de a fi servit la trebuință, pentru care s-a dat cu împrumut; 



 6 

c)Să suporte prejudiciul suferit de comodatar dacă avea cunoștință de vicii ascunse ale 

bunului împrumutat și de care nu l-a prevenit pe comodatar. 

VII.DREPTURILE COMONDATARULUI ȘI COMODANTULUI 

Art.8 Dreptul comodatarului constă în asigurarea de către comodant a folosinței bunului pe 

toată durata contractului. 

Art.9 Drepturile comodantului sunt: 

a)Să solicite rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu își respectă obligațiile 

prevăzute în prezentul contract; 

b)Poate cere restituirea bunului înainte de împlinirea termenului stipulat în prezentul contract, 

atunci când comodatarul, ca urmare a mobilității se transferă la o altă unitate de învățământ 

sau nu mai este înmatriculat la unitatea școlară de la cer a beneficiat de obiectul prezentului 

contract. 

VIII.FORȚA MAJORĂ 

Art.10 Niciuna din părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen și/sau de 

executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza 

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației 

respective a fost cauzată de cazul fortuit sau forță majoră, așa cum sunt definite în lege. 

Art.11 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 di produs. 

Art.12 Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invicibil și inevitabil. 

IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art.13 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitate prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă 

de reprezentanții lor. 

Art.14 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.15 Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Noului Cod Civil Român, precum și 

celelate reglementări în vigoare în materie. 

Art.16 Prezentul contract a fost încheiat astăzi _________________, în două exemplare 

originale, ambele au aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

                      COMODANT,                                                                           COMODATAR, 

  

   COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI 

                    PIATRA NEAMȚ 

                          DIRECTOR, 
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Anexa 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

          Subsemnatul/ a 

.......................................................................................................................   cu domiciliu în 

.................................................................................., identificat cu CI seria ..........., nr. 

.........................., CNP ................................................., părinte/tutore legal al elevului/elevei 

........................................................................................................., înscris/ă la unitatea de 

învățământ .......................................................................................................................... 

clasa a ........................ . 

          Cunoscând prevederile articolului 326 Noul Cod Penal referitoare la falsul în declarații, 

declar pe propria răspundere că familia nu deține niciun dipozitiv electronic cu conexiune la 

Internet. 

          Atât declar, susțin și semnez. 

 

 

 

 

Data ................................... 

                                                                                                               Semnătura 

................................... 
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Anexa 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOAMNĂ DIRECTOR, 
 

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

cu domiciliul în  ................................................................... .identificat cu C.I. seria ........... nr. 

...................................... CNP ........................................., părinte/tutore legal al elevului  

............................................................................. înscris/ă la unitatea de învățământ 

................... 

........................................................... clasa a .................. . 

 

    Vă rog sa/mi aporbați disyribuirea unui dispozitiv electronic cu conexiune la internet 

în baza Programului Național ”ȘCOALA DE ACASĂ” pentru fiul meu/fiica mea. 

Menționez că familia mea nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet. 
 
 
 
 
      Data ........................... 
 

                                                                                                                   Semnătura 
.............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doamnei Director a Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ
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Anexa 4 

Tabel centralizator predare/primire tablete VONINO G50 

Nr.crt. Nume și prenume elev Clasa Nume și prenume 
părinte/tutore 

IMEI Tabletă Serie tabletă Semnătură 
primire și data 

Semnatură 
predare și data 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         
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