
PROGRAMUL NAŢIONAL „ŞCOALA DE ACASĂ” 

 

Programul naţional „Şcoala de acasă” se referă la achiziţionarea de către MEC a 250.000 

de dispozitive electronice cu conexiune la internet pentru elevi. 

 

 

Criteriile generale pentru selecția beneficiarilor Programului sunt: 

 elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, formă de învăţământ zi şi cu 

frecvenţă, înmatriculaţi la început de an şcolar în unităţile de învăţământ de stat; 

 elevii care provin din medii defavorizate; 

 

Criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor Programului sunt: 

 elevii ai căror familii nu deţin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet  

 elevii care nu deţin, în folosinţă personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la 

internet. 

 elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea 

pandemiei de Covid-19 şi care nu dispun de un dispozitiv electronic cu conexiune la 

internet. 
 

Cererea și declarația pe propria răspundere se depun pe adresa de email a școlii: 

economic.buzau@yahoo.com 

Termen: 31.08.2020 

Detalii suplimentare la telefonul școlii: 0238/724247 sau pe adresa de email precizată mai sus. 

  

mailto:economic.buzau@yahoo.com


 

 

 

Nr. _________ / __________ 

 

 

 

 

 

Doamnă Director, 

 

 

        Subsemnatul/ Subsemnata……………………………………………….. cu domiciliul în 

………………………………………………………………….………….., identificat cu C.I., 

Seria…..., Nr. ………., CNP ………………………………….., în calitate de părinte/ tutore legal al 

elevei/ elevului……………………………………………………………………………, înscris la 

Colegiul Economic Buzău în clasa ……..…….., vă rog să-mi aprobaţi distribuirea unui dispozitiv 

electronic cu conexiune la internet în baza Programului Naţional « Şcoala de acasă » pentru fiica/fiul 

meu. 

       Menţionez că familia nu dispune de nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum 

şi că elevul/a nu deţine în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date 

privind Programul Școala de acasă, cu minimum de expunere publică necesară. 

 

 

Data:                                                                                                                           Semnătura: 

  

COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 

Str. George Emil Palade, nr. 15, 120040 

 Tel. 0238/724247 

 Fax 0238/721197 

e-mail: economic.buzau@yahoo.com 

 

 

mailto:economic.buzau@yahoo.com


 

 

 

Nr. _________ / __________ 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

             Subsemnatul/Subsemnata……………………………………………….. cu domiciliul în 

………………………………………………………………….………….., identificat cu C.I., Seria 

…..., Nr. ……….,  CNP ………………………………….., în calitate de părinte/tutore legal al 

elevei/elevului ……………………………………………………….…………………, înscris la 

Colegiul Economic Buzău, în clasa ……….….., 

       Cunoscând prevederile art. 326 Noul Cod Penal, referitoare la falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere că familia nu dispune de niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, 

precum şi că elevul/a nu deţine în folosinţă personală un dispozitiv electronic  cu conexiune la internet. 

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date 

privind Programul Școala de acasă, cu minimum de expunere publică necesară. 

 

 

Data: …………………….                                                          Semnătura: ……………….. 

 

  

COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 

Str. George Emil Palade, nr. 15, 120040 

 Tel. 0238/724247 

 Fax 0238/721197 

e-mail: economic.buzau@yahoo.com 

 

 

mailto:economic.buzau@yahoo.com


 

 

 

 

Nr. _________ / __________ 

 

 

 

Doamnă Director, 

 

 

        Subsemnatul/ Subsemnata……………………………………………….. cu domiciliul în 

………………………………………………………………….………….., identificat cu C.I., 

Seria…..., Nr. ………., CNP ………………………………….., în calitate de elev înscris la Colegiul 

Economic Buzău în clasa ……..…….., vă rog să-mi aprobaţi distribuirea unui dispozitiv electronic cu 

conexiune la internet în baza Programului Naţional « Şcoala de acasă » pentru fiica/fiul meu. 

       Menţionez că familia nu dispune de nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum 

şi că eu nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date 

privind Programul Școala de acasă, cu minimum de expunere publică necesară. 

 

 

Data:                                                                                                                           Semnătura: 

  

COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 

Str. George Emil Palade, nr. 15, 120040 

 Tel. 0238/724247 

 Fax 0238/721197 

e-mail: economic.buzau@yahoo.com 

 

 

mailto:economic.buzau@yahoo.com


 

 

 

 

Nr. _________ / __________ 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

             Subsemnatul/ Subsemnata……………………………………………….. cu domiciliul în 

………………………………………………………………….………….., identificat cu C.I., 

Seria…..., Nr. ………., CNP ………………………………….., în calitate de elev înscris la Colegiul 

Economic Buzău, în clasa ……….….., 

       Cunoscând prevederile art. 326 Noul Cod Penal, referitoare la falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere că familia nu dispune de niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, 

precum şi că eu nu deţin în folosinţă personală un dispozitiv electronic  cu conexiune la internet. 

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date 

privind Programul Școala de acasă, cu minimum de expunere publică necesară. 

 

 

Data: …………………….                                                          Semnătura: ……………….. 

COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 

Str. George Emil Palade, nr. 15, 120040 

 Tel. 0238/724247 

 Fax 0238/721197 

e-mail: economic.buzau@yahoo.com 

 

 

mailto:economic.buzau@yahoo.com

