UNITATEA DE MANAGEMENT AL
PROIECTELOR CU FINANȚARE
EXTERNĂ
Nr. înreg. UMPFE 14/ 27.01.2021
Către: toate inspectoratele școlare
În atenţia doamnei/ domnului inspector școlar general
Ref.: Distribuire laptopuri către liceele eligibile în cadrul Proiectului privind
învățământul secundar (ROSE)

Stimată doamnă inspector școlar general,
Stimate domnule inspector școlar general,
În urma finalizării procedurii de achiziție lansate de Ministerul Educației-Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă în cadrul Proiectului privind
învăţământul secundar (ROSE), ați primit sau urmează să primiți, în perioada următoare,
laptopuri destinate îmbunătățirii condițiilor de predare-învățare, pentru facilitarea
învățării prin intermediul tehnologiei și al internetului, atât în cazul suspendării
cursurilor, cât și în cazul desfășurării acestora în școală sau în varianta hibrid.
Echipamentele vor fi distribuite liceelor eligibile în conformitate cu comanda
transmisă de inspectoratul școlar ca urmare a adresei MEC-UMPFE nr. 307/31.07.2020.
Anexăm prezentei adrese modelul de Proces-verbal de predare-primire a
echipamentelor electronice de tip laptop achiziționate în cadrul Proiectului privind învăţământul
secundar (ROSE), care trebuie încheiat între inspectoratul școlar și fiecare liceu care va
beneficia de echipamente. Veți atașa procesului-verbal specificațiile tehnice
corespunzătoare echipamentelor repartizate respectivului liceu.
În fiecare liceu beneficiar, laptopurile vor fi date în folosință gratuită elevilor care
nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tabletă), pentru a le
permite participarea la activități de învățare care au componentă digitală sau la activități
de învățare online, corelat cu necesitățile stabilite la momentul transmiterii comenzilor, în
luna august 2020. Repartizarea laptopurilor se va face în baza unui contract de comodat,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3166/2021 privind criteriile
de repartizare a laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare
Externă prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, anexat prezentei adrese.
Vă rugăm să transmiteți urgent prezenta adresă și anexele acesteia fiecărui liceu
beneficiar de echipamente electronice de tip laptop achiziționate în cadrul Proiectului
privind învăţământul secundar (ROSE).
Vă rugăm, de asemenea, să ne transmiteți prin poștă, până la data de 15.03.2020,
copii ale proceselor-verbale încheiate de inspectoratul școlar cu liceele beneficiare,
însoțite de o declarație pe proprie răspundere a directorului fiecărei unități de
învățământ liceal beneficiare, din care să reiasă că:

-

-

Bunurile au fost înregistrate în contabilitatea și în inventarul unității de
învățământ, fiind etichetate corespunzător;
Unitatea de învățământ a elaborat metodologia incluzând criteriile și prioritățile
de acordare a laptopurilor, precum și procedura de recuperare și redistribuire
în anii școlari următori, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
educației nr. 3166/2021 menționat;
Laptopurile au fost date în folosință gratuită elevilor, conform prevederilor
ordinului ministrului educației nr. 3166/2021 și metodologiei elaborate de
unitatea de învățământ.

Fiecare unitate de învățământ beneficiară va păstra într-un dosar special
- documentele referitoare la primirea de la inspectoratul școlar a echipamentelor
electronice de tip laptop achiziționate în cadrul Proiectului privind
învăţământul secundar (ROSE);
- metodologia incluzând criteriile și prioritățile de acordare a laptopurilor către
elevii școlii și procedura de recuperare și redistribuire a echipamentelor în anii
școlari următori;
- lista elevilor care au primit în folosință gratuită laptopurile în fiecare an școlar
și contractele de comodat încheiate în acest sens.
Aceste documente vor fi disponibile, la solicitare, pentru analiză și inspecție de
către reprezentanți ai Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, ai
Băncii Mondiale, ai Curții de Conturi, ai firmei care asigură auditul extern al Proiectului
ROSE etc.
Vă mulțumim pentru sprijinul permanent!
Cu deosebită considerație,
Liliana PREOTEASA
Director
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