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1. Obținerea informațiilor privind Condițiile Contractuale 
Generale și a informațiilor de plată 

Prompt la începutul școlii primiți în calitate de reprezentant legal de la școala 
dumneavoastră un document cu informații privind Condițiile Contractuale Generale în 
scopul dotării cu dispozitive digitale din partea statului, precum și privind plata cotei proprii. 
Pentru un model de formular al acestui document accesați link-ul 
https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo  

În acest document găsiți referința dumneavoastră de plată, precum și un link către 
formularul online https://prs.digitaleslernen.gv.at (figura 1) pentru confirmarea Condițiilor 
Contractuale Generale,  plata cotei proprii și depunerea unei cereri de scutire. 

2. Confirmarea Condițiilor Contractuale Generale, plata cotei 
proprii de 25% sau cerere de scutire 

Pentru confirmarea Condițiilor Contractuale Generale, plata cotei proprii sau pentru 
depunerea unei cereri de scutire vă rugăm să deschideți următorul link: 
https://prs.digitaleslernen.gv.at  
Se deschide următoarea pagină:  

 
Figura 1: Pagina de start prs.digitaleslernen.gv.at  

https://digitaleslernen.oead.at/muster-avb-zahlungsinfo
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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• În formularul online vă rugăm să introduceți mai întâi referința dumneavoastră de plată 
(figura 2).  
Referința de plată (max. 17 caractere; numai cifre și litere mici) o găsiți în informarea 
de plată, pe care ați primit-o de la școala dumneavoastră. Vă atragem atenția asupra 
faptului că la litera „l“ este vorba despre un „L“ mic și nu un „i” mare. De asemenea, la 
caracterul „0“ este vorba întotdeauna și exclusiv despre cifra zero și nu un „o” mare. 

 
Imaginea 2: Introducerea referinței de plată 

2.1. Comunicarea datelor de bază 

• În continuare, vă rugăm să introduceți datele dumneavoastră cu caracter personal 

(figura 3).  

• Vă rugăm să aveți grijă la o introducere corectă a tuturor datelor!  

 
Figura 3: Introducerea datelor de bază (datele reprezentantului(ei) legal(e) 
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• În special la adresa de e-mail trebuie să se țină cont ca aceasta să fie introdusă corect de 
două ori. Prin urmare, vă rugăm să verificați aceasta cu atenție deosebită! Dacă nu se 
introduce adresa de e-mail de două ori identic, în formular apare un mesaj de eroare.  

• Vă rugăm să introduceți data nașterii în formatul specificat (ZZ.LL.AAAA), astfel încât 
sistemul să o recunoască în mod corect. Aceasta este deosebit de importantă, când 
părăsiți formularul, de exemplu după confirmarea Condițiilor Contractuale Generale și 
ulterior îl accesați din nou. Pentru a putea accesa din nou formularul cu referința 
dumneavoastră de plată, trebuie să vă verificați cu data de naștere indicată la prima 
accesare. 

• Chiar și adresa de domiciliu joacă un rol esențial: Dacă, de exemplu, nu vi se pot trimite 
e-mailuri dintr-un motiv oarecare, se va efectua o remitere prin poștă. Din acest motiv, 
este, de asemenea, deosebit de important ca adresa să fie introdusă corect. Prin urmare, 
și adresa trebuie să fie alcătuită neapărat din litere și cifre, astfel încât  să fie acceptată. 
În câmpul „Țară” vă rugăm să introduceți țara dumneavoastră de domiciliu.  

• Aici puteți să vedeți un exemplu pentru un formular completat corect (figura 4): 

 
Imaginea 4: Exemplu de formular completat corect 
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2.2. Confirmarea Condițiilor Contractuale Generale 

Infobox:  

Școala este instruită să predea dispozitivul digital numai atunci când reprezentanții legali au 
semnat Condițiile Contractuale Generale. Prin acceptarea Condițiilor Contractuale Generale 
vă obligați la plata cotei proprii în valoare de 25% din prețul achitat de stat pentru 
dispozitivul digital (a se vedea și § 5 alineatul 2 SchDigiG (legea federală pentru digitalizarea 
învățământului)). Prețul este de circa 100,- Euro și poate varia ușor în funcție de tipul 
dispozitivului.  
Informații detaliate despre costurile dispozitivelor în funcție de tipul dispozitivului găsiți la 
digitaleslernen.oead.at/geraete. 

• În următoarea etapă vă rugăm să confirmați digital Condițiile Contractuale Generale 
(imaginea 5). Confirmarea Condițiilor Contractuale Generale este condiția preliminară 
pentru obținerea unui dispozitiv!  

 
Imaginea 5: Confirmarea Condițiilor Contractuale Generale 

IMPORTANT: Confirmarea Condițiilor Contractuale Generale obligă acum și la plata cotei 
proprii! 

Plătiți pe urmă cota proprie (a se vedea capitolul 2.3.) SAU solicitați o scutire de la cota 
proprie (a se vedea capitolul 2.4.). 

INDICAȚIE: Dacă ați plătit deja cota proprie în afara formularului online, de exemplu prin 
ordin de plată sau online-banking, atunci nu mai trebuie să efectuați plata încă o dată prin 
formularul online. În acest caz, după confirmarea Condițiilor Contractuale Generale puteți să 
vă deconectați prin butonul albastru „Deconectare” (a se vedea dreapta sus) și să închideți 
formularul online. Confirmarea Condițiilor Contractuale Generale este astfel transmisă cu 
succes. La nevoie, printr-o nouă autentificare în formular puteți verifica dacă a funcționat 
confirmarea Condițiilor Contractuale Generale (a se vedea capitolul 2.5). 
  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/geraete
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2.3. Plata cotei proprii 

Vă rugăm să utilizați funcția de plată online din formularul online, în funcție de 
posibilitate.  

IMPORTANT: Dacă ați plătit deja cota proprie în afara formularului online, de exemplu prin 
ordin de plată sau online-banking, atunci nu mai trebuie să efectuați plata încă o dată prin 
formularul online. În acest caz, după confirmarea Condițiilor Contractuale Generale puteți să 
vă deconectați prin butonul albastru „Deconectare” (a se vedea dreapta sus) și să închideți 
formularul online. 

Următoarele etape trebuie respectate la plata prin formularul online:  

• Țineți cont să respectați termenul de plată de 3 săptămâni de la data întocmirii 

informării de plată.  

• Înainte de a plăti prin formularul online, vă rugăm să introduceți adresa de e-mail, la 

care să fie transmisă confirmarea de plată după efectuarea plății. Acest câmp nu este 

însă un câmp obligatoriu. Dacă nu îl completați, nu veți primi confirmarea de plată.  

• Faceți clic apoi pe „Plată online”. 

• Pentru plata cotei proprii prin intermediul formularului online vă stau la dispoziție 
următoarele mijloace de plată:  
− Card de credit (VISA sau Mastercard) 
− Online-banking (virament EPS) 

• După efectuarea plății se deschide o pagină nouă cu informația „Plata cotei proprii a 
fost efectuată cu succes” (figura 6) și la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră 
primiți o confirmare de plată, dacă ați introdus o adresă de e-mail. 

 
Figura 6: Plata realizată cu succes 

INDICAȚIE: Bineînțeles că puteți să plătiți cota proprie și printr-o altă metodă, de exemplu 
prin ordin de plată sau online-banking. La plata cotei proprii vă rugăm să țineți cont neapărat 
să indicați referința de plată care este reprodusă pe informarea de plată și să respectați 
termenul de plată de 3 săptămâni de la data întocmirii! Dacă plătiți cota proprie prin 
online-banking, puteți utiliza pentru transfer codul QR imprimat pe informarea de plată. În 
acest caz, informațiile de plată vor fi preluate automat în meniul de plată al online-banking-
ului dumneavoastră. 

Pentru a evita pe cât posibil erori la alocarea plății dumneavoastră copilului dumneavoastră, 
vă rugăm să utilizați preferențial plata prin prezentul formular  online!  
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2.4. Scutirea de la cota proprie 

• Legea federală pentru digitalizarea învățământului („SchDigiG“) prevede posibilitatea de 
scutire de la cota proprie. Motivele de scutire le găsiți la 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

• În cazul unei eligibilități, vă rugăm să apăsați pe „Depunere cerere de scutire”, pentru a 

depune o cerere în vederea scutirii de la cota proprie (figura 7). 

 
Imaginea 7: Depunerea cererii de scutire 

• Dumneavoastră vi se va solicita apoi, din nou să introduceți date cu caracter personal. 

Dacă efectuați această etapă imediat după completarea datelor de bază și confirmarea 
Condițiilor Contractuale Generale, atunci datele cu caracter personal sunt deja 
precompletate în această vizualizare. Dacă accesați din nou formularul online, vă rugăm 
să completați din nou aceste date (figura 8). 

INDICAȚIE: La fel ca la comunicarea datelor de bază (a se vedea capitolul 2.1.) vă rugăm să 
aveți grijă la o introducere corectă a tuturor datelor. 
 

https://digitaleslernen.oead.at/befreiung
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Figura 8: Date cu caracter personal în etapa scutirea de la cota proprie 

• Selectați motivul de scutire potrivit pentru cererea dumneavoastră (figura 9) și ca act 
doveditor că se aplică un motiv de scutire, încărcați unul sau mai multe documente 
oficiale (decizie(ii).  

IMPORTANT:  

• Toate paginile documentului (deciziei) oficial(e) trebuie să fie încărcate. Numai deciziile 
complete, care atestă încasarea uneia dintre prestațiile menționate (motive de scutire), 
pot fi utilizate pentru o depunere a cererii. 

• Cererile de scutire pot fi depuse exclusiv prin formularul online: 
https://prs.digitaleslernen.gv.at  

• Deja la depunerea cererii trebuie să se aplice unul dintre motivele de scutire!  

• Aceasta înseamnă că la data depunerii cererii se încasează deja ajutor social sau unul 

dintre celelalte motive de scutire prevăzute legal! Este esențial să încărcați toate 
paginile deciziei dumneavoastră, deoarece cererea de scutire nu poate fi încheiată 
pozitiv în caz contrar! Cererile de scutire trebuie depuse până la 1 decembrie  al 
respectivului an (concret până la 30 noiembrie, ora 23:59). 

https://prs.digitaleslernen.gv.at/
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Imaginea 9: Selectarea motivului de scutire. 

• Confirmați câmpurile obligatorii marcate cu * și apăsați pe „Trimiterea cererii de 
scutire” (figura 10). 

 
Figura 10: Încărcarea documentelor doveditoare și confirmarea câmpurilor obligatorii.  

• După ce ați transmis cu succes cererea de scutire, la adresa de e-mail indicată de 
dumneavoastră primiți o confirmare. În plus, apare o pagină nouă cu „Cererea 
dumneavoastră de scutire a fost primită la noi.” (figura 11). 

 
Figura 11: Cererea de scutire transmisă cu succes 
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• Dacă ați uitat să încărcați toate paginile documentului oficial sau doriți să depuneți 
ulterior alte documente, atunci puteți face aceasta prin accesarea din nou a formularului 
(a se vedea capitolul 2.5.) și adăugați documentele dumneavoastră prin „Depunere 
ulterioară a documentelor doveditoare” (imaginea 12). Premisa pentru încărcarea altor 
documente este ca Agenția Federală de Contabilitate (BHAG) să nu fi trimis încă nicio 
informație cu privire la aprobare, refuz sau corectare a cererii dumneavoastră la adresa 
de e-mail, respectiv adresa poștală indicată de dumneavoastră. 

   
Figura 12: Depunere ulterioară a documentelor doveditoare 

• Agenția Federală de Contabilitate (BHAG) vă informează  la adresa de e-mail, respectiv 
adresa poștală indicată de dumneavoastră când cererea dumneavoastră a fost aprobată, 
respectiv refuzată sau când este necesară o corectare.  

• Dacă este necesară o corectare a cererii dumneavoastră, adăugați documentele 
dumneavoastră, de asemenea, prin „Depunere ulterioară a documentelor doveditoare” 
(imaginea 11). O informație corespunzătoare privind starea cererii dumneavoastră 
vedeți în secțiunea „Scutire” a formularului online. 
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2.5. Accesarea din nou a formularului 

Dacă v-ați autentificat deja o dată și doriți să accesați din nou formularul la un moment 
ulterior, ca verificare trebuie să introduceți data nașterii (reprezentantului legal), pe care ați 
introdus-o anterior în cursul confirmării Condițiilor Contractuale Generale (figura 13). 

 
Figura 13: Pentru verificare introduceți data nașterii. 

3. Livrarea și predarea dispozitivului către școală, începutul 
perioadei de garanție 

Livrarea dispozitivelor are loc la școala dumneavoastră. Când dispozitivele au fost predate de 
furnizor la școală, începe perioada de garanție a dispozitivelor de patru ani. Primiți un 
document de predare care conține informații despre dispozitiv, numărul de serie și referința 
de plată. Aceste date (numărul de serie, referință de plată) vă sunt necesare pentru 
procesări organizatorice ulterioare, de exemplu, în cazurile de garanție. Cu numărul de serie 
al dispozitivului este garantată o alocare clară a dispozitivului către copilul dumneavoastră, 
care va fi documentată și de școală. Prin urmare, vă rugăm să vă  asigurați că păstrați 
documentul de predare în siguranță și, eventual, îl aveți la îndemână mai mulți ani de la 
întocmire, pentru a putea solicita dreptul dumneavoastră de garanție.  
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4. Predarea dispozitivului către elevi(e) și încheierea opțională a 
asigurării 

Când ați confirmat Condițiile Contractuale Generale, copilul dumneavoastră primește 
dispozitivul de la școală!  

Reprezentanții legali nu trebuie să informeze școala, dacă au plătit deja dispozitivele sau 
dacă a fost solicitată scutirea! 

Predarea dispozitivelor are loc, de regulă, în consiliul clasei. Dacă a avut loc plata, respectiv 
scutirea, copilul dumneavoastră primește cu predarea și proprietatea asupra dispozitivului. 
Dispozitivele rămân în posesia elevilor/elevelor, chiar și după absolvirea școlii sau după o 
schimbare a școlii. 

Este vorba despre o proprietate cu limitarea scopului: Dispozitivul este prevăzut în 
continuare pentru utilizarea ca mijloc de lucru în cadrul învățământului. Și răspunderea 
pentru dispozitiv se transferă cu proprietatea către elevi(e) și reprezentanții lor legali, 
aparatul trebuie să fie pregătit de utilizare pentru orele de curs. Dacă se strică dispozitivul, 
reprezentanții legali trebuie să notifice un caz de garanție, respectiv să solicite o reparație. 
Încheierea unei asigurări se recomandă și se află, de asemenea, în răspunderea 
reprezentanților legali. 

➔ digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung  

5. Utilizarea dispozitivelor în orele de curs și acasă 

Prin utilizarea dispozitivelor este posibilă o predare modernă, se facilitează învățarea 
personalizată, se ia în considerare mediul de viață de astăzi al copilului dumneavoastră și se 
oferă multe posibilități pentru organizarea orelor de curs. Copilul dumneavoastră poate 
folosi dispozitivul chiar și acasă. Pentru aceasta, aruncați o privire asupra numeroaselor 
sfaturi de la Saferinternet.at! 

➔ digitaleslernen.oead.at/tipps 

https://digitaleslernen.oead.at/garantie_versicherung
https://digitaleslernen.oead.at/tipps

