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Selecția celor care vor 
primi tabletele se va face 
după următoarele criterii:
 Să fie elevi ai 

Școlii Gimnaziale nr. 1 
Pantelimon,
 Să nu fi beneficiat 

de ajutor din partea sta-
tului pentru achiziționarea 
unui calculator personal 
sau alte mijloace digitale 
și echipamente IT,

Elevii care se află în 
întreținerea familiilor care 
îndeplinesc cumulativ ur-
mătoarele condiții:
 Părinții au domici-

liul legal/reședința pe ra-
za UAT Pantelimon,
 Au un venit mediu 

lunar/membru de fami-
lie, pe ultimele 6 luni an-
terioare depunerii cererii, 
mai mic sau egal cu sala-
riul minim net pe țară,
 Nu dețin bunuri 

mobile sau imobile în pro-
prietate, în afară de o 
locuință și cele conside-
rate de strictă necesitate.

La stabilirea venitu-
lui mediu lunar pe mem-
bru de familie NU se iau în 
considerație: alocația de 
stat, alocația de susținere 
a familiei monoparenta-
le, indemnizația de han-
dicap și bugetul comple-
mentar personal acordat 
persoanelor cu handicap, 
bursele de studii și burse-
le sociale, precum și toa-
te drepturile sociale care, 
conform legii, sunt excep-
tate de la stabilirea altor 
drepturi și obligații.

Prioritate vor avea 
elevii orfani de ambii 
părinți, precum și cei bol-
navi de TBC și care se află 
în evidența dispensare-
lor școlare, ori bolnavi de 
diabet, boli maligne, sin-
dromuri de malabsorbție 
grave, insuficiențe rena-
le cronice, astm bronșic, 
epilepsie, cardiopatii con-

genitale, hepatită croni-
că, glaucom, miopie gra-
vă, boli imunologice sau 
infestați cu virusul HIV 
sau bolnavi de SIDA sau 
suferă de poliartrită ju-
venilă, spondilită anchilo-
zantă ori reumatism arti-
cular, handicap locomotor, 
alte boli grave.

Obligați să 
participe la 
cursurile on-line

Elevii care primesc 
dispozitivele mobile vor 
fi obligați să participe la 
cursurile școlare on-li-
ne, să asigure păstrarea 
în bună stare a echipa-
mentului și documentelor 
însoțitoare (garanție, ma-
nual de instrucțiuni etc.), 
să nu înstrăineze echi-
pamentul și să anunțe în 
scris școala sau Direcția 
de Asistență Socială dacă 
situația materială a fami-
liei se îmbunătățește. De 
asemenea, dacă după ce 
a fost acceptat ca eligibil 
în proiect, un elev dorește 
să se retragă, trebuie să 
anunțe în scris școala sau 
Direcția de Asistență Soci-
ală, înainte cu cel puțin 5 
zile calendaristice.

Sprijinul acordat se 
sistează dacă elevul se 
transferă din Școala Gim-
nazială nr. 1 Pantelimon, 
dacă nu participă la cursu-
rile online ale școlii și nu 
are activitate pe platfor-
mele și aplicațiile educațio-
nale, dacă - așa cum ară-
tam mai sus - elevul se re-
trage din program.

Documente nece-
sare pentru acordarea 
sprijinului:
 Cererea (formular 

tipizat care poate fi des-
cărcat de pe site-ul Primă-
riei Pantelimon - http://
www.primariapantelimon.

ro/proiectul-scoala-in-on-
line-primaria-pantelimon-
ofera-250-de-tablete-ele-
vilor-din-familii-defavori-
zate) completată de pă-
rinte;
 Copie după do-

cumentul de identitate al 
părintelui/reprezentantu-
lui legal;
 Copie după docu-

mentul care atestă calita-
tea de reprezentant legal;
 Copie după certifi-

catul de naștere sau actul 
de identitate ale elevului;
 Copii ale certifica-

telor de naștere sau ale 
actelor de identitate ale 
celorlalți membri ai fami-
liei, dacă este cazul;
 Acte doveditoa-

re care să ateste statu-
tul juridic sau medical 
de: orfan, urmaș al ero-
ilor Revoluției, bolnav de 
TBC și se află în evidența 
dispensarului școlar; acte 
doveditoare că suferă de: 
diabet, boli maligne, sin-
dromuri de malabsorbție 
grave, insuficiențe rena-
le cronice, astm bronșic, 
epilepsie, cardiopatii con-
genitale, hepatită croni-
că, glaucom, miopie gra-
vă, boli imunologice, in-
festat cu virusul HIV sau 
bolnav de SIDA sau sufe-
ră de poliartrită juvenilă, 
spondilită anchilozantă ori 
reumatism articular, han-

dicap locomotor, alte  boli 
grave;
 Acte doveditoa-

re, în original, privind ve-
niturile membrilor familiei 
(adeverințe eliberate, du-
pă caz, de către angaja-
tor sau entitatea asimilată 
acestuia sau organul fiscal 
sau în cazul persoanelor 
care desfășoară activități 
independente, obțin ve-
nituri din drepturi de pro-
prietate intelectuală, ve-
nituri din activități agrico-
le, piscicole, silvicultură, 
declarația fiscală prevăzu-
tă de lege pentru catego-
riile de venituri prevăzute 
la art. 3, pentru care Le-
gea 227/2015, cu modifi-
cările și completările ulte-
rioare, nu prevede emite-
rea unei decizii de impu-
nere din partea organului 
fiscal central);
 Angajament de 

plată la solicitarea echipa-
mentului, conform căruia 
aceste sume pot fi recu-
perate și din alte drepturi 
plătite de ANAF și Primă-
ria orașului Pantelimon;
 Declarație pe pro-

pria răspundere că nu au 
tabletă/calculator;
 Alte documente, 

după caz.
Dosarele se depun la 

secretariatul Școlii Gimna-
ziale nr. 1 Pantelimon, pâ-
nă la 1 august 2020.

La inițiativa primarului 
Marian Ivan,  
CL Pantelimon a 
aprobat Proiectul 
”Școala On-line”

Primăria Pantelimon oferă 250 de 
tablete elevilor din familii defavorizate

Proiectul ”Școala On-line” a fost inițiat 
de primarul Marian Ivan pentru a veni 
în sprijinul elevilor Școlii Gimnaziale 
nr. 1 Pantelimon care nu au acces la 
niciun mijloc de comunicare cu acces la 
internet. Apoi, Consiliul Local Pantelimon 
a aprobat proiectul propus și, astfel, 
250 de elevi care provin din familii 
defavorizate vor primi câte o tabletă 
cu acces la internet timp de 2 ani, care 
să le faciliteze accesul la cursurile on-
line organizate de școală, în contextul 
epidemiei de coronavirus. Demersul 
asigură șanse egale la învățătură tuturor 
elevilor, acumularea de competențe 
digitale, reduce absenteismului școlar și 
îmbunătățește situația școlară a copiilor 
care provin din familii care se confruntă 
cu dificultăți materiale.

Marian Ivan, primarul orașului Pantelimon


