
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
 H O T Ă R Â R E  

 
Nr. __ din 04.05.2020 

 
privind aprobarea Regulamentului de acordare de tablete cu 

abonament de internet inclus 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
           

Examinand referatul de aprobare nr. 6053 din 30.04.2020 înaintat de către 
Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de 
specialitate nr. 6055 din 30.04.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a 
municipiului Roman; 
          Vazand avizul pentru legalitate nr. ____ din 04.05.2020 dat de Secretarul 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 04.05.2020 al Comisiei 
pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum şi avizul favorabil nr. 
___din 04.05.2020 al Comisiei Juridice;  

 În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „z”, alin. (hh), ale art. 15, alin. 3, 
precum și ale art. 16, alin. 5 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;  

Avînd în vedere prevederile OMEC nr. 4135/2020 privind aprobarea 
Instructiunii pentru crearea si /sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant 
preuniversitar prin invatare on-line, cele ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea excluziunii sociale; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”si alin. 3, lit. „c”  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
           În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. 
„a” din același act normativ; 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare de tablete cu abonament de 
internet inclus, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

  Art. 2. Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 
general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
                Consilier,                        Secretarul  general al Municipului Roman, 
    Ioana Roxana IORGA                                     Gheorghe CARNARIU 
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                                                         Anexa la H.C.L. nr. __ din 04.05.2020 
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1. DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI 
1.1. Prezentul Regulament este actul care constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea 
achiziţionării de tablete cu abonament de internet pe un an, pe baza de criterii sociale, pentru  
asigurarea continuitatii procesului de invatare la nivelul sistemului in invatamantul preuniversitar prin 
invatare on-line, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local.  
 
2. REFERINŢE NORMATIVE 

2.1.  Legislaţie 

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 416/2001, modificata si completata, privind venitul minim garantat; 
- Legea nr.116/2002, privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale; 
- HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare;                                                                                                  
- Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare; 
- OMEC nr. 4135/2020 privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si /sau intarirea capacitatii 
sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 
3. DEFINIŢII. ABREVIERI 

3.1. Definiţii: 

Asistenta sociala = asamblu de programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii specializate de 
protejare a persoanelor, grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, 
care din cauza unor motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au 
posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de viata. 
Protectie sociala = ansamblu de masuri si actiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de 
bunastare si securitate sociala pentru intreaga populatie si in mod special pentru anumite grupuri 
sociale. 
Familie  =  soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc 
împreună, persoana necăsătorita care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și 
femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună; 
Persoană cu handicap = persoana care, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, nu are 
abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul 
recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 
Copil  =  copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și 
copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela 
sau curatela potrivit legii; 
Elev  =  copil care învață într-o școală, care urmează o formă de învățământ mediu sau elementar; 
Tableta PC = (Tablet Personal Computer), este un computer personal portabil integrat într-un display 
touchscreen , cu dimensiuni mai mari decât ale unui telefon mobil, echipat cu ecran tactil ca dispozitiv 
primar de intrare; 
Internet = Rețea internațională de calculatoare, formată prin interconectarea rețelelor locale și globale, 
destinată să faciliteze schimbul de date și informații în diverse domenii; 
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3.2. Abrevieri 

DAS = Directia de asistenta sociala 
DEX = Director executiv directie 
PR = Primar 
CL = Consiliu local 
HCL = Hotarare de Consiliu local 
SBAS= Serviciul beneficii de asistenta sociala 
RL= Reprezentant legal 
 
4. CONSIDERATII GENERALE 
 
4.1. Beneficiarii tabletelor cu abonament de internet inclus 

4.1.1. Beneficiarii sunt elevii de la clasa 0 la clasa a XI a si se acorda o singură dată pentru cel mult doi 
elevi din cadrul unei familii, care au domiciliul pe raza municipiului Roman, realizează venituri brute 
lunare pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei, frecventeaza zilnic cursurile unei unitati de 
invatamant si nu au beneficiat de ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare prin 
Programului „EURO 200” in baza Legii 269/2004. 
4.1.2. Înstrăinarea tabletei  înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acesteia este 
interzisă. 
 
4.2. Actele necesare în baza cărora se acordă tabletele  cu abonament de internet inclus  
4.2.1. Fiecare familie care se incadreaza in una din situatiile documentate in paragraful (4.1.1) poate 
depune la secretariatul DAS un dosar cu urmatoarele acte doveditoare privind componeneta familiei si 
a veniturilor brute lunare realizate in luna anterioara depunerii cererii, completate corect si la zi: 
 
a. cerere tip; 
b. copii acte identitate parinti; 
c. copii certificate nastere/CI elev; 
d. copie certificat căsătorie parinti, dupa caz; 
e. copie hotarare judecatoreasca de divort;dupa caz 
f. copie certificat deces soţ/soţie, dupa caz; 
g. acte doveditoare venituri (adeverinta cu salariul brut al lunii anterioare depunerii cererii, copie 
cupoane someri, handicap, pensie, declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri); 
h.copie dupa certificatul de încadrare în gradul de handicap al unui membru al familiei, unde este 
cazul; 
 
4.3 Veniturile familiei 
4.3.1 La stabilirea venitului brut lunar al familiei care solicita acordarea tabletei , se iau in calcul toate 
veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de 
stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, 
bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor 
sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor 
drepturi și obligații; 
4.3.2. Solicitantii de tablete vor fi verificati la DITL si Directia de Urbanism Roman, in cazul în care 
familia are în proprietate bunuri mobile și imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare 
veniturile potențiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) 
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și a 
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categoriilor de bunuri și criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006; 
4.3.3 În situația în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: 
pentru elevi - media generală/calificativul și numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior 
depunerii cererii pentru acordarea de tablete  si data inregistrarii cererii. 
4.3.4 Toti elevii vor fi verificati la unitatile de invatamant pe care le urmeaza. Acestea vor furniza 
situatii cu nr. absentelor nemotivate, media generala sau calificativul din anul scolar anterior depunerii 
cererii – pentru elevul solicitant cat si daca au beneficiat de calculator prin Programul national „ Euro 
200”;  
4.3.5 Dupa verificarea eligibilitatii se va efectua o ancheta sociala. 
 

 
5. SOLICITAREA TABLETELOR 
5.1. Dosarul constituit din pachetul de documente prezentate in paragraful (4.2) este depus de 
reprezentantul legal al elevului la sediul DAS in perioada 05.05.2020 – 15.05.2020. 
5.2. Completarea şi semnarea de către reprezentantul legal al elevului se face numai în prezenţa directa 
a functionarului DAS, odată cu verificarea pe care acest  functionar o realizeaza in privinta legalitatii si 
corectitudinii intocmirii de catre solicitant a documentelor dosarului predat. 
5.3. Dosarul este preluat de persoana responsabila de relatia cu publicul, din cadrul DAS Roman şi 
predat persoanei responsabile cu inregistrarea in  Registrul Electronic a tuturor cererilor.  
5.4. Odată cu introducerea datelor beneficiarilor, sunt verificate: 
a. datele personale ale solicitantului; 
b. datele de contact ale solicitantului; 
c. starea civilă a solicitantului; 
d. veniturile solicitantului; 
e. numărul de persoane din familia solicitantului; 
f. valabilitatea certificatului de handicap. 
5.5. Declararea de catre solicitant a unui numar mai mare de membri ai familiei sale sau a unor venituri 
mai mici decat cele reale, in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie 
infractiune de fals, uz de fals sau inselaciune, dupa caz, si se pedepseste cu masuri conform 
prevederilor din Codul penal, iar cererea de acordare este in mod automat respinsa. 
5.6. Dreptul de a beneficia de tableta  cu abonament de internet inclus este stabilit prin dispozitia de 
acordare colectiva emisa de primar, avand in vedere eligibilitatea solicitantilor la data depunerii 
cererilor si documentelor doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor brute lunare pe 
membru de familie.  
5.7. Solicitantii dreptului la acordarea de tableta  cu abonament de internet au obligatia de a aduce la 
cunostinta Directiei de Asistenta Sociala, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a 
veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării. 
 
 
6. MODALITĂŢI DE DISTRIBUIRE A TABLETELOR 
 
6.1. Tabletele  vor fi achizitionate prin procedura de achizitie electronica de catre serviciul de 
specialitate din cadrul Primariei Roman; 
6.2. Distribuirea tabletelor  este efectuată prin casieria DAS, in perioada 25.05.2020 – 29.05.2020, este 
obligatorie prezentarea documentelor de identitate (B.I./C.I.), in original a reprezentantului legal al 
elevului. 
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6.3. În listele de distribuire a tabletelor este obligatorie menţionarea în scris a urmatoarelor date: 
a. numele şi prenumele reprezentantului legal al elevului căreia i s-a distribuit tableta; 
b. CNP-ul, Seria şi Numărul CI/BI al RL; 
c. numele si prenume, CNP elev; 
d. semnătura de primire a persoanei care a preluat de la casieria DAS a tabletei ; 
6.4. DAS, prin intermediul casierului are obligaţia ca după finalizarea procesului de distribuire a 
tabletelor, să arhiveze toată documentaţia, conform prevederilor legislatiei in vigoare a Arhivelor 
naţionale. 
 
 
7. DISPOZITII FINALE 
7.1. Personalul direct implicat în desfăsurarea activitătilor care vizeaza acordarea tabletelor  raspunde 
disciplinar si material pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament si a cerintelor 
legislative aplicabile acestei speţe. 
7.2. Orice modificare adusa prezentului Regulament se va face numai prin Hotarare a Consiliului 
Local. 
7.3. Regulamentul revizuit trebuie difuzat in sistem controlat persoanelor din cadrul DAS pentru 
conformare, respectare şi aplicare. 
 
8. ANEXE  
- Model Cerere acordare tableta cu abonament internet inclus 
- Model Declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri 
 
 



 

Anexa nr. 1 la Regulamentul de acordare a tabletelor cu abonament de internet inclus 

 

Directia de Asistenta Sociala Roman 

Nr. inregistrare  ……………….../………………… 
 
 

 

DOMNULE PRIMAR, 
 

 

 

 Subsemnatul(a) ......................................................................., reprezentant 

legal al elevului ..............................................................................., domiciliat(ă) 

în  Roman, str._____________________________________________________, 

vă rog să-mi aprobaţi obtinerea unei tablete  cu abonament de internet inclus 

acordata de Primăria municipiului Roman. 

 Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 326  a Codului Penal că 

cele declarate corespund realitatii si nu realizez alte venituri în afara celor depuse 

in copie la prezenta cerere. 

Mă oblig să comunic, in scris, orice modificare intervenită în componenţa 

familiei, a veniturilor acesteia si a domiciliului,  în termen de 5 zile de la data 

modificării. 

 

 Vă mulţumesc! 

 

 

                                                                                       Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Primar al Municipiului Roman, 

Lucian Ovidiu MICU 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Sunt de acord cu procesarea datelor personale in scopul solutionarii cererii mele si 

introducerea in baza de date a institutiei, Directia de  Asistenta Sociala Roman, conform 

Regulamentului ( U E)  679/2016  privind  protectia datelor cu caracter personal.                   

                  

            Data..........                                                                          Semnatura, 

 



 

Anexa nr. 2 la Regulamentul de acordare a tabletelor cu abonament de internet inclus 
 

 
 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ROMAN 
 Nr……….. din …………….. 

 
 
 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
-PENTRU ACORDAREA TABLETEI CU ABONAMENT DE INTERNET INCLUS- 

 

 

 Subsemnatul(a) ____________________________, născut(ă) la data 

de__________________ în localitatea___________________, 

judeţul_______________, domiciliat(a) în municipiul Roman, 

strada_________________________,nr._____bl.________,ap._____judeţul 

Neamţ, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, pentru declaraţii 

neadevărate, declar pe propria răspundere următoarele: 

-nu sunt încadrat(ă) în muncă, 

-nu primesc pensie de drept sau de urmaş, 

-nu primesc indemnizaţie de şomaj, 

-nu primesc ajutor social, 

-nu exercit vreo meserie aducătoare de venituri, 

-nu sunt titularul vreunei întreprinderi familiale sau individuale, 

-nu am calitatea de asociat sau acţionar în vreo societate comercială, 

-nu prestez activităţi particulare din care să realizez venituri, 

-nu am venituri din dividente, din cultivarea terenurilor, din creşterea 

animalelor, închirierea de imobile sau din exercitarea unei profesii în temeiul 

unei convenţii. 

 

   

                 DECLARANT,                                                               DATA, 

 

 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 6053 din 30.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind Regulamentul de acordare de tablete cu 
abonament de internet inclus 

 

Având în vedere prevederile OMEC nr. 4135/2020 privind aprobarea 
Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învaățămant 
preuniversitar prin invatare on-line si avindu se în vedere lipsa unor fonduri 
suficiente, care să le asigure echipamente IT pentru accesarea sistemului 
educational on-line. 

Situația actuală impusă de starea de urgență, limitează accesul la unitățile 
de învățământ, elevii aflindu-se în imposibilitatea de a-și efectua cursurile 
școlare prin sistemul clasic. 
   Obiectivul esenţial al acestui sprijin îl constituie reintegrarea elevilor în 
sistemul  educational, creşterea capacităţilor lor de a face faţă cerintelor impuse 
de sistemul on-line.  
 În acest context, propun ca măsură de sprijin a elevilor din municipiul 
Roman, provenind din familii vulnerabile, acordarea de tablete cu abonament de 
internet inclus . 

Urmare celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 
transmite către Direcția de Asistență Socială în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 

                                                       Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Direcția Asistență Socială  

Nr. 6055 din 30.04 .2020 

 

                                      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind Regulamentul de acordare de tablete cu 

abonament de internet inclus 

 

Asistenţa Socială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, 

activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, 

grupurilor, comunităţilor, cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate, 

care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau 

psihologică, nu au posibilitatea de a realiza, prin mijloace şi eforturi proprii, un 

mod normal, decent de viaţă. 

 Prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune, 

programe şi măsuri specializate, asistenţa socială oferă un sprijin direct, eficient 

pentru acele familii cu copii elevi in sistemul preuniversitar, care din anumite 

motive nu pot dispune de venituri, de resurse economice şi bunuri suficiente. 

Sprijinul acordat acestor familii, prin sistemul de asistenţă socială nu poate fi 

strict stabilit şi reglementat prin lege, prin aceasta se cere o analiză concretă, 

care poate fi realizată în baza anchetelor sociale efectuate de profesionişti. 

 Autoritatea Publică Locală Roman a manifestat întotdeauna preocupări 

reale pentru asigurarea educatiei elevilor romaşcani. Astfel, prioritar pentru 

municipalitate a fost să găsească soluţii optime în vederea sprijinirii elevilor ce 

provin din medii sociale în vederea depăşirii eventualelor situaţii de risc. 

Pentru elevii din familii aflate in situatii de risc social, propunem acordarea de 

tablete cu abonament de internet inclus . Tabletele se acordă pe bază de cerere si 

acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile brute lunare ale 

acesteia realizate in luna anterioara depunerii cererii.  
 

 Urmare celor prezentate mai sus, apreciez proiectul ca legal şi oportun. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sorina MONAC 

 


