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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 – anexa nr. 1 
- Model Declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri – anexa nr. 2 
 
 


