
Stimați părinți, 

Vă informăm că elevii din clasele primare și gimnaziale ai Școlii Gimnaziale „Vaskertes” pot  

primi tablete pentru perioada predării online prin contract de comodat de la școală, dacă se 

încadrează într-una din următoarele criterii generale și specifice : 

I. Tablete pe baza criterului de venit 

• elevul/a  frecventează învățământul primar sau gimnazial  

• provine din mediu defavorizat 

• familia elevului nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet (au 

prioritate elevii din clasele terminale de-a VIII –a) 

• elevul/a  nu deține în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la 

internet (au prioritate elevii din clasele terminale de-a VIII –a) 

• elevul/a se află în plasament sau provine din familie monoparentală și nu deține 

dispozitiv cu conexiune la internet 

• venitul net/membru de familie în luna septembrie nu depășește suma de 1800 RON 

• elevul/a nu are mai mult de 5 absențe nemotivate în perioada septembrie-octombrie 

2021 

 

sau : 
 

II. Tablete pe baza criterului situației școlare 

• elevul/a  frecventează învățământul primar sau gimnazial  

•  elevul/a nu deține în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la 

internet (au prioritate elevii din clasele terminale de-a VIII –a) 

• elevul/a are media peste 8, respectiv calificativ bine/foarte bine, în anul școlar 2020 – 

2021 

• nota/calificativul la purtare este 10, respectiv foarte bine în anul școlar 2020 – 2021 

 

Dosarul plic se va depune  la școală și va conține următoarele documente : 

I. Pentru Tablete pe baza criterului de venit 

1. cerere tip completat și semnat – conform modelului atașat / poate fi descărcat de pe 

site-ul școlii: www.vaskertesiskola.ro  

2. declarație pe propria răspundere completat și semnat - conform modelului atașat /   

poate fi descărcat de pe site-ul școlii.  www.vaskertesiskola.ro  

3. documente care să justifice că venitul net pe membru de familie în luna septembrie  

nu depășește suma de 1800 Ron – adeverințe salar de la locul de muncă, cupon șomaj, 

cupon pensie, alocație de susținere a familiei, ajutor social, cupon pensie alimentară 

dacă e cazul, cupon pensie urmaș -dacă e cazul, pentru copii care au împlinit vârsta de 

18 ani, adeverință de venit sau adeverință de la o instituție de învățământ, dacă este 

elev/student 

4. adeverință că se află în plasament – dacă e cazul  

II. Pentru Tablete pe baza criteriului situației școlare 

1. cerere tip completat și semnat – conform modelului atașat / poate fi descărcat de pe 

situl școlii: www.vaskertesiskola.ro  

2. declarație pe propria răspundere  completat și semnat - conform modelului atașat /   

poate fi descărcat de pe situl școlii.  www.vaskertesiskola.ro  

3. copie de pe carnetul de elev cu media/calificativul de încheiere și nota/calificativul de 

purtare din anul școlar 2020 – 2021. 

 

 

Dosarul cu toate documentele cerute se va depune la secretariatul Școlii Gimnaziale 

”Vaskertes” – str Kossuth Lajos nr 2 , zilnic între orele 8,00-14,00.  
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