
     AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

          jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 272/26.11.2020 privind aprobarea 

proiectului, a indicatorilor cantitativi, de realizare si de rezultat și a 

cheltuielilor aferente proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice 

în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”  

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, 

astăzi, 14.12.2020, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42083/08.12.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42084/08.12.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de 

fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie 

a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în 

contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪  Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile Ordinului nr. 2397/2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului 

aferent Actiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură –  

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 



investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-

incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului 

de utilizare a Internetului, Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020; 

▪  Prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1403/23.11.2020 

pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3 – 

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul 

e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, 

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 

economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea 

aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-

sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a 

Internetului, Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin 

Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 2397/2018; 

▪  Prevederile HCL nr. 272/26.11.2020 pentru aprobarea proiectului, a 

indicatorilor cantitativi, de realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente 

proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile 

și liceele din Municipiul Târgoviște”  Programul Operaţional Competitivitate 

2014-2020; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019; 

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. I H.C.L. nr. 272/26.11.2020 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 1 Se aprobă proiectul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în 

domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște” în vederea  

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-

2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru 



o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea 

aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-

sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a 

Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și 

e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finantare) 

”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor 

și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din 

Municipiul Târgoviște”, în cuantum de 16.974.503,00 lei (inclusiv TVA) 

(șaisprezece milioane nouă sute șaptezeci si patru mii cinci sute trei lei și zero 

bani), din care valoare totală eligibilă 16.826.203,00 (inclusiv TVA) și valoare 

totală neeligibilă 148.300,00 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a 484.824,06 lei, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 

2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 336.524,06 lei, 

reprezentând cofinanțarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în 

domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”. 

Art. 4 Se aprobă indicatorii cantitativi – echipamente și servicii achiziționate, 

indicatorii de realizare si indicatorii de rezultat aferenți proiectului, prevăzuți în 

Anexa 1. 

Art. 5 Se aprobă bugetul proiectului, prevăzut în Anexa 2. 

Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 

tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-

educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului 

Târgoviște. 

Art. 7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art. 8 Se împuternicește domnul Daniel Cristian Stan, Primar al Municipiului 

Târgoviște, cu domiciliul in Târgovişte, strada                   , nr.   , bl.      , et.    , 

ap.    , judetul Dambovița si legitimat cu cartea de identitate seria     nr.        



eliberata de                       la                 , CNP                        , să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgoviște. 

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, 

Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, 

Secretarul Municipiului Târgoviște. 

Art. 10 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe 

site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.” 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia 

Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște. 

 

 

INIȚIATOR, 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

Red. M.L.U 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  10 decembrie 2020 

Direcția Managementul Proiectelor X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR                                                 Aprobat, 

Nr. ................/.......................              Primarul Municipiului 

Târgoviște                                                                              Jr. Daniel Cristian STAN  

        

 

 

 

        

REFERAT  

pentru modificarea HCL nr. 272/26.11.2020 de aprobare a proiectului, a indicatorilor cantitativi, 

de realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului ”Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în 

domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”, Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020 

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-

învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de 

utilizare a Internetului,  Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-

EDUCAŢIE 

 

 

 

Ministerul Fondurilor Europene, prin publicarea Ordinului Nr. 1403 / 23.11.2020 pentru 

modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3, impune o serie de modificari care au 

condus la necesitatea corelarii datelor initiale in ceea ce priveste modificarea perioadei de 

derulare a activității “Management dispozitive mobile” – aferentă serviciului “Sistem 

management dispozitive”, de la 24 de luni la 4 luni, astfel încât să se incadreze în perioada de 

implementare a proiectului, în acord cu varianta consolidată a Ghidului Solicitantului. Acest fapt 

conduce la reducerea necesarului de servicii aferente activității menționate, precum și a 

bugetului aferent acesteia. 

”Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea 

cererilor de rambursare) este de cel mult 12 luni şi se stabilește de solicitant în funcție de 

complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste 

durata de 12 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, aprobată de AMPOC/OIPSI, 

rezultată din procesul de implementare”. 

In plus, având în vedere necesitatea corelării la nivel de a doua zecimală a bugetului aferent 

achiziției echipamentelor “Tablete pentru uz școlar cu acces la internet” în: 



(1) “Anexa 7 Buget defalcat pe fiecare cheltuială pentru verificarea rezonabilității prețurilor” 
din Ghidului Solicitantului – în care valorile unitare trebuiesc exprimate în Lei cu TVA 
și în: 

(2)  Secțiunea “Buget - Activități și cheltuieli” din sistemul MySMIS – în care valorile unitare 
trebuiesc exprimate în Lei fără TVA, 

 

se impune modificarea valorii prețului unitar cu TVA în cazul echipamentului “Tablete pentru uz 

școlar cu acces la internet” de la 1437,00 lei la 1437,20 lei. 

 

De asemenea, având în vedere necesitatea corelării valorilor indicatorilor de realizare și 

indicatorului de rezultat în sensul accepțiunii acestor termeni conform secțiunii “1.7 Indicatori” 

din Ghidul Solicitantului  și secțiunii “Rezultate așteptate” din sistemul MySMIS, se impune 

modificarea acestora astfel: 

 

- Indicatori de realizare 
 

INDICATOR DE REALIZARE Unitate măsură Valoare țintă 

Număr de elevi din învățământul preuniversitar de stat 

sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la 

cursuri on-line 

NUMĂR 6150 

Număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ 

preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT 

pentru a participa la cursuri on-line 

NUMĂR 541 

Număr de profesori din unitatea/unitățile de 

învățământ preuniversitar sprijiniți cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri 

on-line 

NUMĂR 732 

 

 

- Indicatori de rezultat 
 

DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 

măsură 

Anul de 

referință 

Valoare 

referință 

Valoare 

țintă 

3S48:  utilizatori de servicii și aplicații 

digitale (numărul de indivizi care utilizează 

instrumente OER) 

NUMĂR 2020 0 6882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt. 
Surse de finanţare LEI 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care: 16.974.503,00 

a. Valoarea totala eligibilă 16.826.203,00 

b. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 148.300,00 

II Contribuţia proprie, din care: 484.824,06 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 336.524,06 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 

aferent 
148.300,00 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 16.489.678,94 

 

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de Consiliu 

Local pentru modificarea HCL nr. 272/26.11.2020 de aprobarea proiectului, a indicatorilor 

cantitativi, de realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului ”Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice 

în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște” în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, 

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-

incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a 

Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice 

în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

 

  

DIRECTOR EXECUTIV  

Ing. Aurel CIOBANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR                                                 Aprobat, 

Nr. ................/.......................              Primarul Municipiului 

Târgoviște                                                                              Jr. Daniel Cristian STAN  

            

   

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea HCL nr. 272/26.11.2020 de aprobare a proiectului, a indicatorilor cantitativi, 

de realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului ”Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în 

domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”  

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă 

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-

incluziune, e-cultură, e-sănătate 

Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului 

 Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul 

e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 

 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 
Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Daniel Cristian STAN 

                                 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 
Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 
 

Ministerul Fondurilor Europene, prin publicarea Ordinului Nr. 1403 / 23.11.2020 pentru 

modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3, impune o serie de modificari care au 

condus la necesitatea corelarii datelor initiale in ceea ce priveste modificarea perioadei de 

derulare a activității “Management dispozitive mobile” – aferentă serviciului “Sistem 

management dispozitive”, de la 24 de luni la 4 luni, astfel încât să se incadreze în perioada de 

implementare a proiectului, în acord cu varianta consolidată a Ghidului Solicitantului. Acest fapt 

conduce la reducerea necesarului de servicii aferente activității menționate, precum și a 

bugetului aferent acesteia. 

”Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea 

cererilor de rambursare) este de cel mult 12 luni şi se stabilește de solicitant în funcție de 



complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste 

durata de 12 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, aprobată de AMPOC/OIPSI, 

rezultată din procesul de implementare”. 

In plus, având în vedere necesitatea corelării la nivel de a doua zecimală a bugetului aferent 

achiziției echipamentelor “Tablete pentru uz școlar cu acces la internet” în: 

(3) “Anexa 7 Buget defalcat pe fiecare cheltuială pentru verificarea rezonabilității prețurilor” 
din Ghidului Solicitantului – în care valorile unitare trebuiesc exprimate în Lei cu TVA 
și în: 

(4)  Secțiunea “Buget - Activități și cheltuieli” din sistemul MySMIS – în care valorile unitare 
trebuiesc exprimate în Lei fără TVA, 

 

se impune modificarea valorii prețului unitar cu TVA în cazul echipamentului “Tablete pentru 

uz școlar cu acces la internet” de la 1437,00 lei la 1437,20 lei. 

 

 

De asemenea, având în vedere necesitatea corelării valorilor indicatorilor de realizare și 

indicatorului de rezultat în sensul accepțiunii acestor termeni conform secțiunii “1.7 Indicatori” 

din Ghidul Solicitantului și secțiunii “Rezultate așteptate” din sistemul MySMIS, se impune 

modificarea acestora astfel: 

- Indicatori de realizare 
 

INDICATOR DE REALIZARE Unitate măsură Valoare țintă 

Număr de elevi din învățământul preuniversitar de stat 

sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la 

cursuri on-line 

NUMĂR 6150 

Număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ 

preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT 

pentru a participa la cursuri on-line 

NUMĂR 541 

Număr de profesori din unitatea/unitățile de 

învățământ preuniversitar sprijiniți cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri 

on-line 

NUMĂR 732 

 

 

- Indicatori de rezultat 

 

DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 

măsură 

Anul de 

referință 

Valoare 

referință 

Valoare 

țintă 

3S48:  utilizatori de servicii și aplicații 

digitale (numărul de indivizi care utilizează 

instrumente OER) 

NUMĂR 2020 0 6882 



4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 
Având în vedere oportunitatea de finanțare externă nerambursabilă prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor 

TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 

- Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital 

și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Municipiul Târgoviște intenționează să depună Cerere de finanțare 

pentru proiectul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor 

și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul 

Târgoviște”, respectiv să achizițoneze echipamentele și dispozitivele necesare activității 

didactice, care vor fi incluse în proiect.  

În scopul asigurării accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin măsura 

propusă în cadrul programului de finanțare se are în vedere dotarea elevilor cu echipamente 

mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor 

echipamente/ dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților 

didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și 

cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt 

care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare 

procesului de învățământ. 

Potrivit Ghidului Solicitantului, sunt eligibile următoarele echipamente și dispozitive 

necesare activității didactice: 

- Tablete pentru uz școlar cu acces la internet (inclusiv abonament lunar la internet pentru o 

perioadă de minimum 24 de luni) 

- Laptop 

- Sistem Desktop + Monitor 

- Sistem AII-ln-One 

- Camera web 

- Camera web conferinta 

- Router wireless 

- Proiector 

- Ecran proiectie (tip suport: trepied) 

- Ecran proiectie (tip suport: perete) 

- Tablă interactivă  

- Tabletă grafică 

- Sistem management  dispositive 

- Dispozitive electronice speciale pentru persoanele cu dizabilitati, utilizate in procesul 
educational (Deficiente auz, văz, cognitive, neuro motorii etc.) 

- Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului 

 



Alocarea indicativă pentru acest apel (categoria solicitanților eligibili în care se încadrează 

Municipiul Târgoviște) este de 100.000.000 euro, conform dispozițiilor OUG 144/2020, 

echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020 (1 euro=4,8318 lei), din care 

contribuția Uniunii Europene - UE (FEDR) este de 87.500.000 euro, iar contribuția națională (BS) 

este de 12.500.000 euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile 

legii. 

Luând în considerare ”Situația statistică privind numărul de elevi, din învățământul de 

stat,  pe niveluri de învățământ în anul școlar 2019-2020” furnizată de către Ministerul Educației 

și Cercetării, în care este detaliat numărul elevilor atât din mediul urban cât și din mediul rural, 

alocarea va fi împărțită astfel: 

− Alocarea pentru regiuni urbane este de 60.000.000 euro FEDR, echivalentul a 

289.908.000,00 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna august 2020 (1 

euro=4.8318 lei) 

Activități eligibile 

1. Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor 
echipamente/dispozitive electronice; 

2. Activități necesare informării şi publicității proiectului - conform prevederilor Manualului 
de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului; 

3. Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanță pentru: 
a. elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv 

scrierea Cererii de finanţare); 
b. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare 

implementării proiectului, servicii pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea 
documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică); 

4. Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului. 

Solicitanți eligibili 

Autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității 

administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor. 

 

Grup țintă 

Elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar selectați/stabiliți de către solicitant, 

respectiv și studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale 

ocazionale. De asemenea, se are în vedere şi dotarea claselor din unitățile de învățământ 

preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line. 

 

 

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 
➢ Indicatorii cantitativi – echipamente și servicii achiziționate, indicatorii de realizare si 

indicatorii de rezultat aferenți proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a 



infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-
educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”; 

➢ Bugetul proiectului;  
➢ Ghidul solicitantului - Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 

2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 
Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, 
e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de 
utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 
– SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Apel de proiecte nr. 2. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 
➢ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru 
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a 
activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu 
coronavirus SARS-CoV-2”; 
➢ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare prin care precizeaza “Documentaţiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în 
completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi 
externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se 
aprobă de către autorităţile deliberative”, precum si alin. (4) “Ordonatorii principali de 
credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii 
nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a 
acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă 
controlului financiar preventiv propriu.”; 
➢ Ordinului nr. 2397/2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3 – 
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 
investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-
cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020; 
➢ Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1403/23.11.2020 pentru modificarea 
Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 
pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea 
aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv 
Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 
2397/2018. 

 
 



7. Propunerea compartimentului de specialitate 
 

ART 1. Se aprobă proiectul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din 

Municipiul Târgoviște” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor 

TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 

- Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital 

și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finantare) ”Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul 

e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”, în cuantum de 16.974.503,00 lei 

(inclusiv TVA) (șaisprezece milioane nouă sute șaptezeci si patru mii cinci sute trei lei și zero bani), 

din care valoare totală eligibilă 16.826.203,00 (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 

148.300,00 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 484.824,06 lei, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 

în cuantum de 336.524,06 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice 

în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”. 

ART 4. Se aprobă indicatorii cantitativi – echipamente și servicii achiziționate, indicatorii de 

realizare si indicatorii de rezultat aferenți proiectului, prevăzuți în Anexa 1. 

ART 5. Se aprobă bugetul proiectului, prevăzut în Anexa 2. 

ART 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și 

comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul 

Târgoviște”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local 

al Municipiului Târgoviște. 

ART 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

ART 8. Se împuternicește domnul Daniel Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviște, cu 

domiciliul in Târgovişte, strada Mihai Popescu, nr.5, bl.29D, et.2, ap.10, judetul Dambovița si 

legitimat cu cartea de identitate seria DD nr. 816541 eliberata de SPCLEP Târgovişte la 

19.04.2016, CNP 1781011151784, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare 

în numele Municipiului Târgoviște. 



ART 9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul 

Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște. 

ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al 

Municipiului Târgovişte. 

   

 

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare 
Desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021 presupune o serie de măsuri 

necesare pentru derularea în bune condiții a procesului educațional, atât pentru elevi, cât și pentru 

cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a 

evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării 

activităților didactice. 

Ordonanța de Urgență nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de 

fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților 

didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-

CoV-2 prevede asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. 

În acest sens, măsura de finanțare are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din 

domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a cadrelor didactice cu ale 

echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice 

să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți 

elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar 

pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului 

de învățământ. 

Rezultatele proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 

tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile 

și liceele din Municipiul Târgoviște” vizează interesul strategic național de a asigura în bune 

condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021, respectiv de a asigura 

desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație. Intervenţiile legate de TIC în 

educație vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de 

tipul tabletelor școlare, precum și a profesorilor cu alte echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line astfel încât să se asigure în bune condiții 

desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021. 

 

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre  
 Fonduri europene prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 

2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, 

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-

incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a 

Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice 

în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE şi buget 

local prin cota de co-finanțare în conformitate cu cerințele Ghidului specific. 
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