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5. Temeiul legal al procedurii

Procedura a fost elaborata in elaboratd in temeiul:

5 . 1 . Legea educaliei nalionale nr , 112011 , cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
5.2. Art. I, art.2 qi afi.3, alin _(2) din HG nr. 37012020 privind aprobarea Programului
Nafional "$COALA DE ACASA" $i pentru alocarea ,n.i rurn. din Fondul de rezervd
bugetard la dispozilia Guvernului.
5.3. Ordinul MEC nr. 4738120.07.2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive
electronice cu conexiune la internet precum qi a criteriilor de rcpafiizarc a acestor dispozitive
achizilionate prin Programul Nalional "$COALA DE ACASA,,.
5.4. Ordinul comun al ministrului educaliei qi cercetdrii qi ministrului sAn6t6tii nr. 42661840
din 18 mai 2020 pentru punerea in aplicare a mdsurilor privind sistemr.rl de invdfdmdnt in
contextul instituirii stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei.
5.5. Regulamentul de organrzare gi funclionare al Colegiului Tehnic "GHEORGHE
CARTIANU".

6. Descrierea activitl{ilor ;i a responsabilitlfilor

Sec{iunea I - Dispozi{ii generale

Art.l (1) - Prezenta procedurf, se aplicd in urma reparlizdrii de cdtre Inspectoratul $colar
Judelean Neam! a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet, achizilionate de cdtre
Ministerul Educaliei gi Cercetdrii, prin Programul Na{ional "$COALA DE ACASA", pentru
elevii din unitatea noastrd qcolar6, in baza fundamentdrii necesarului, de cdtre dirigin{ii
claselor.

(2) Procedura are ca scop asigurarea continuitdlii procesului de invdlare la nivelul
Colegiului Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra-Neam{ ;i intdrirea capacitalii unitAlii de
invd![mdnt prrn realizarea procesului de predare-inv5{are-evaluare in mediul on-line.

Secliunea 2 - Desfd;urarea activitdlilor

Art. 2 - Direcliunea gcolii numeqte prin decizie Comisia de implementare a Programului
"$COALA DE ACASA" la nivelul gcolii (3-5 membri);

- Elaboreazd, uiterii specifice la nivelul unitalii de invdfdmAnt pentru selec{ia
beneficiarilor Programului Nalional "$COALA DE ACASA"

- Infortneazd poten\ialii beneficiari cu privire la prevederile prezentei proceduri
precum 9i ale OMEN 473812020;

- IntocmeEte contractele de comodat, cererile gi declaraliile pe proprie rdspundere a
p[rinlilor/tutorelui legal sau a elevului, dacd este major;

- diriginlii claselor de liceu zi Ei invdj[mdnt profesional au obligalia sd identifice corect
gi realist elevii care pot beneficia de dispozitivele conectate la internet.

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

- Face seleclia beneficiarilor, in urma consultdrii diriginlilor claselor de liceu qi



invdldmAnt profesional.
- Programeazd,ridicarea acestor dispozitive de catre beneficiari, insolili de pdrinte sau

tutore, distribuire care se face pe baz6, de semniturd intr-un tabel centraltzator.
- Colecteazd, contractele de comodat semnate, declaraliile pe proprie rdspundere,

impreund cu o copie a actului de identitate Ei cerere
- Informaticianul - asistd la formatarea qi deschiderea tabletelor pentru elevi (toate

tabletele vor avea codul 1234)
- La sflrEitul anului qcolar, comisia preia tabletele 16rd defec]iuni, in stare de

funcfionare, conform cu contractul de comodat, pe bazd de semnaturd.
- In cazul retragerii sau transferului elevului, acesta are obligalia sd predea dispozitivul

primit.

ART. 4. Criterii de seleclie

1. Elevii ai cdror familii nu de{in nici un dispozitiv conectat la intemet
2. Elevii din centrele de plasament care nu de{in dispozitive personale conectate la

internet.
3. prioritate au elevii care nu au absenle nemotivate in perioada septembrie-
octombrie, qi au participat la cursuri in scenariul roqu pe alte cdi.
4. Elevii din invSldmdntul liceal cursuri de zi clasele a-XII-a.
5. Elevii din inv6!6mAntul liceal cursuri de zi clasele a-IX-XI-a.
6. Elevii din invSldmdntul liceal cursuri de zi.
7. Elevii din familii monoparentale qi cu mai mulli frali.

ANEXE
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Nr.

Bd. Traian nr. 31, tel/fax 02331222800
E-mail: colegju lcal]lia!u(Aemail.com
Adresa rveb: www.colegiulcartianu.ro

Anexa 2

DECLARATIE PE PROPRIE naSpUUOpRB

Subsemnatulia ...........

cu domiciliul in

pdrinteitutore legal al elevului/elevei

inscris/[ la unitatea de inv6![m6nt Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu" Piatra-Neam{,

clasa .............

Cunoscdnd prevederile articolului 326 dinNoul Cod Penal referitoare la falsul in
declara{ii, declar pe proprie rdspundere cd familia nu deline niciun dispozitiv electronic cu

conexiune la internet.

AtAt declar, suslin qi semnez.

Data Semndtura,
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Adresa web: www.colegiulqaljan u.Ie

Anexa 3

DOAMNA DIRECTOR.

Subsemnatul/a

cu domiciliul in

identificat cu C.L seria ............, nr. .. CNP

pdrinte/tutore legal al elevului/elevei

inscris/[ la unitatea de invd]dmdnt Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu" Piatra-Neamf,

clasa.........

Vd rog sd imi aprobali distribuirea unui dispozitiv electronic cu conexiune la internet
inbazaProgramului Nalional ,,$COALA DE ACASA" pentru fiul meu / fiica mea.

Menlionez cd familia nu deline niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Data Semndtura,

Doamnei director al

Colegiului Tehnic,,Gheorghe Cartianu"

Piatra-Neam!
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Anexa la OMEC nr. 4738120.07.2020

CONTRACT DE COMODAT

I. PARTILE

Unitatea de invSldmd.nt Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu", cu sediul in Piatra-
Neam!, b-dul Traian, m. 31, reprezentatd de Director Prof. Mariana pareu
in calitate de comodant
$i
Dl/D-na cLt domiciliul in

in calitate de comodatar,
au convenit la incheierea prezentului contract de comodat cu respectarea urmftoarelor
clauze

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. I Obiectul contractului constd in darea in folosin{d gratuitd a dispozitivului
electronic cu conexiune la Internet, prevdzut in Programul Nalional "$COALA DE
ACASA,,cu IMEI , SERIA
Art,2 Predarea-pdrimirea obiectului comodatului se va realizainbaza unei cereri scrise
gi a unei declaralii pe propria rdspundere a comodatarului (pdrintelui/tutorelui legal sau a
elevului, dacd este maj or), potrivit cdreia familia sau potentialul beneficiar al
Programului, dupd caz,ntJ deline niciun dipozitiv electronic cu conexiune 1a Internet.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3 Durata contractului este de 1 (un) an qcolar, cu posibilitatea prelungirii acestuia
p6nd la frnalizarea studiilor in unitatea de invS![mAnt respectivd.
Art. 4. in cazul in care elevul care benefi ciazd de obiectul comodatului se tranferd la o
altb unitate de invdldmdnt sau nu mai este inmatriculat la unitatea de invdldmAnt de la
care a beneficiat de dispozitivul electronic cu conexiune Ia Internet, va preda dispozitivul
unitAfi qcolare de la care a primit-o.

IV. OBLIGATIILE COMODATARULUI
Art. 5. Comodatarul se obligd:

a) sd se ingrijeascd de conservarea bunului dat in folosin{d gratuitA ca un bun proprietar;
b) sd intrebuinleze bunul numai pentru destinalia determinatd prin natura lui;
c) sf, suporte riscul pieirii forluite a bunului, cu exceplia intrebuinldrii normale gi fhr[ culp[
din partea sa;

d) sd nu incredin[eze bunul cu orice titlu unor ter]e persoane;
e) sd restituie bunul la scadenld in natura sa specificd.



v. RAspuxnEREA coMoDATARULUT
Art. 6. Comodatarul rdspunde pentru deteriorarea sau pieirea in tot sau in parte a
lucrului, dacd nu dovedegte cd deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau cd
deteriorarea este consecinfa folosirii potrivit destinaliei fbrl culpd din parlea sa.

VI. OBLIGATIILE COMODANTULUI
Art. 7.

a) sd cedeze dreptul de folosinld gratuitd asupra bunului qi sd nu il impiedice s[ foloseascd
bunul p6n6la termenul stabilit;
b) sd nu solicite bunul inainte de trecerea termenului convenit sau, in lipsd de convenfie,
inainte de a fi servit la trebuin{d, pentru care s-a dat cu ?mprumut;
c) sd suporte prejudiciul suferit de comodatar dacd avea cuno$tin{[ de vicii ascunse ale
bunului imprumutat qi de care nu l-a prevenit pe comodatar.
VII. DREPTURILE COMODATARULUI $I COMODANTULUI

Art. 8. Dreptul comodatarului constd in asigurarea de cdtre comodant a folosinlei
bunului pe toatd durata contractuh-ri.
Art. 9. Drepturile comodantului sunt:

a) sa solicite rcziTierea contractului in cazul in care comodatarul nu respecta obligafiile
prevdzute in prezentul contract;
b) poate cere restituirea bunului inainte de irnplinirea telmenului stipulat in prezentul
contract, atunci cdnd comodatarul, ca urmare a mobilit[1ii se transferd la o altd unitate de
inv[{6mAnt sau nu mai este inmatriculat 1a unitatea qcolard de la care a beneficiat de obiectul
prezentului contract.
vIIr. FORTA MAJORA

Art. 10. Niciuna din pdrlile contractante nu rdspunde pentru neexecutarea la termen
qi/sau de executarea in mod necorespunzdtor, total sau parlial, a oricdrei obiigalii care ii
revine inbaza prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare
a obliga{iei respective a fost cauzatd. de cazul fortuit sau fo([ major6, aqa cum sunt
definite de lege.
Art. 11. Cazul foruit este un eveniment care nu poate fi prev[zut gi nici impiedicat de
cdtre cel care ar fi fost chemat sd rdspr.rnd6, dacd evenimentul nu s-ar fi produs.
Art. 12. For{a majord este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil qi

inevitabil.
rx. SOLUTIONAREA LITTGITLOR

Art. 13. P64ile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sd fie rezolvate pe cale
amiabi16 de reprezentanlii lor.
Art. 14. in cazul in care nu este posibild solulionarea litigiilor pe cale amiabilS, p[rJile se

vor adresa instanlelor judecdtoreqti de drept comun competente din Romdnia.
X. CLAUZE FINALE

ART. 15. Prezentului contract ii sunt aplicabile prevederile Noului Cod Civil RomAn,
precum Ei celelelte reglementdri in vigoare in materie.
Art. 16. Prezentul contract a fost incheiat astd2i...,..... ..................... in 2
(doud) exemplare originale, ambele cu aceeaqi valoare juridicd, cdte unul pentru fiecare
parte.

COMODANT,
Colegiul Tehnic,,Gheorghe Cartianu"

Director Prof. Mariana Paleu

COMODATAR,



OMEC 473812020

TABEL CENTRALIZATOR DE PREDARE/PzuMIRE TABLETE VONINO G5O

Nr.
crt.

Nume qi prenume elev Clasa Nume qi prenume
pirinte/tutore

IMEI tabletd Serie tabletd Semndturd
primire gi data

Semndturi
predare si data

1

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

i0.

i1

12.

13.


