
PROGRAM NAȚIONAL ,,ȘCOALA DE ACASĂ” 

 

DESPRE PROGRAMUL NAȚIONAL ,,ȘCOALA DE ACASĂ” 

 

 Ministerul Educației și Cercetării aprobă prin Ordinul nr. 4738/27.07.2020 necesarul de 

250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la INTERNET ce se vor achiziționa prin Programul 

Național ŞCOALA DE ACASĂ  pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma 

de învățământ de zi cu frecvență (clasă pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională) înmatriculați, la 

început de an școlar în unități de învățământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii 

defavorizate; elevii ai căror familii nu dețin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET, 

precum și pentru elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv cu conexiune la 

INTERNET. 

 

 La criteriile generale, se adaugă și un criteriu specific care se referăla  elevii care sunt nevoiți 

să împartă cu alți membri ai familiei același dispozitiv electronic cu acces la Internet. 

 

 De prevederile OMEC nr. 4738/2020 beneficiază și elevii de cetățenie română care s-au întors 

pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune 

de un dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET. Pentru această categorie de beneficiari se 

a1ocă un număr de  20.495 de bucăți /dispozitive electronice cu Internet din totalul de 250.000 de 

bucăți. 

 

ATENȚIE! 

DISPOZITIVELE  ELECTRONICE  SE  VOR ACORDA   BENEFICIARILOR PE BAZA UNUI 

CONTRACT DE COMODAT ( ÎMPRUMUT);  

DISPOZITIVELE  VOR FI RESTITUITE ÎN STARE DE FUNCȚIONARE,  LA FINALUL 

ANULUI ȘCOLAR SAU ÎN MOMENTUL ÎN CARE BENEFICIARUL NU MAI ESTE ELEV AL 

ȘCOLII CU CARE A ÎNCHEIAT CONTRACTUL . 

 

 

 



COMPONENȚA DOSARULUI: 

 

1. Cerere tip a părintelui/tutorelui legal sau a elevului, dacă este major, pentru primirea unui 

dispozitiv electronic cu conexiune la Internet pentru a fi utilizat în procesul de învățare 

online, în contextul legislativ amintit. 

2. Declarație pe propria răspundere a părintelui /tutorelui legal sau a elevului dacă acesta este 

major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al Programului, după caz, nu deține 

nici un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet/sau acesta este împărțit de mai mulți 

membri ai familiei. 

3. Copie după Cartea de identitate/ Certificatul de naștere al elevului solicitant; 

4. Copie după Cartea de identitate a părintelui/ tutorelui egal; 

5. Adeverință de salariat/ cupon de pensie/ cupon șomaj,  după  caz. 

6. Adeverință de venit ANAF pentru ambii părinți, cu venitul pe ultima lună ( iulie 2020) 

7. Anchetă socială. 

 

Notă
1
: Pentru a beneficia de dispozitivele puse la dispoziție de programul ,,Școala de acasă”,  

venitul lunar brut/ membru de familie al solicitanților  nu trebuie să depășească 700 de lei. 

 

CALENDAR 

I. Până pe data de 24 august 2020 profesorii diriginți primesc dosarul de solicitare; 

II. În perioada 24-27 august 2020 profesorii diriginți verifică și avizează dosarul de solicitare; 

III. Profesorii diriginți înregistrează și  depun la secretariat dosarele care îndeplinesc toate 

condițiile și  pe care le-au vizat, în perioada 27- 28 august 2020. 

 

Notă 
2
: Cererea și declarația pot fi completate în momentul depunerii dosarelor la diriginți. 

Notă 
3: 

Elevii claselor a IXa, liceu și școală profesională vor întocmi dosarul la începutul anului școlar. 


