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AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

          jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare imediată, 

fizici suplimentari și de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște 

de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin 

dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului 

cu echipamente și dispozitive medicale” 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară 

astăzi, 15 ianuarie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 874/11.01.2021, 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. 875/11.01.2021, 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; 

▪ Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1184/19.10.2020 pentru 

aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor 

pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa 

Prioritară (AP) 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 – “Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

▪ Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1364/18.11.2020 pentru 

modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
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fondurilor pentru consolidarea capacitatii unităților de învățământ de stat în 

vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, 

Axa Prioritară (AP) 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 – „Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare (POIM), aprobat prin ordinul ministrului 

fondurilor europene nr. 1184/2020; 

▪ Prevederile OUG 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”, cu modificările 

și completările ulterioare ; 

▪ Prevederii Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare.  

▪ Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat prin Decizia 

Comisiei Europene nr. CE (2015) 4823 din 09.07.2015, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) și c) din Codul 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (2) 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, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1  Se aprobă proiectul „Consolidarea capacității administrative a UAT 

Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza 

COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza 

municipiului cu echipamente și dispozitive medicale” în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa 

Prioritară 9 – „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 
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de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 – “Creșterea capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19”. 

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

„Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de 

gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea 

unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu 

echipamente și dispozitive medicale”, în cuantum de 9.428.030,16 lei 

(inclusiv TVA) (noua milioane patru sute douazecisiopt mii treizeci lei si 

șaisprezece bani), din care valoare totală eligibilă 9.428.030,16 (inclusiv 

TVA) și valoare totală neeligibilă 0,00 lei, reprezentand finanțarea integrală a 

cheltuielilor eligibile (100% FEDR pentru costurile totale eligibile). 

Art 3. Se aprobă indicatorii fizici suplimentari – echipamente și dispozitive 

medicale achiziționate, indicatorii de realizare imediată și indicatorii de 

rezultat aferenți proiectului, prevăzuți în Anexa 1. 

Art 4. Se aprobă bugetul proiectului, prevăzut în Anexa 2. 

Art 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Consolidarea capacității administrative a UAT 

Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza 

COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza 

municipiului cu echipamente și dispozitive medicale”, pentru implementarea 

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

Târgoviște. 

Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art 7. 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 Dâmbovița și legitimat cu cartea de identitate seria DD nr. 

816541 eliberata de SPCLEP Târgovişte la 19.04.2016, CNP 

1781011151784, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 

numele Municipiului Târgoviște. 
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Art 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția 

Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște. 

Art 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe 

site-ul propriu al Municipiului Târgovişte. 

 

 

 

                       

                                                   INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

Red. D.I. 

 

 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  11 ianuarie 2021 

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   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  
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DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR                   

Aprobat, 

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

                                                         Jr. Daniel Cristian STAN  

        

 

 

        

REFERAT  

pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare imediata, fizici 

suplimentari si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea 

capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a 

situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de 

învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și 

dispozitive medicale”Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 

de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 

 

Având în vedere oportunitatea de finanțare externă nerambursabilă prin 

Programului Operațional Infrastructură Mare; Axa Prioritară 9 – Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 care 

vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de 

reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-

CoV-2, Municipiul Târgoviște intenționează să depună Cerere de finanțare pentru 

proiectul ”Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul 

Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin 

dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu 

echipamente și dispozitive medicale”, respectiv să achizițoneze echipamente și 

dispozitive de protecţie medicală pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare 

minime necesare, prin dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ (gradinite, 

scoli si licee) din municipiu în vederea obținerii capacității adecvate de gestionare a 

crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2. 

Măsura vizează limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave 

ale acestuia asupra populației României, prin asigurarea disponibilității 

echipamentelor și dispozitivelor de protecţie medicală în sistemul public de educație. 
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Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte este structurată în cazul acțiunii 

care vizează Proiectele de tip A în regiunile mai puțin dezvoltate (în care încadrează 

Municipiul Târgoviște) astfel: Alocare netă POIM: 60 mil. euro (alocare 

indicativă); 

Potrivit Ghidului Solicitantului pot fi finanțate Proiecte de tip A care includ 

dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu: 

- echipamente de protecție/dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: 

măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și 

sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor;  

- containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime 

necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul 

SARS-CoV-2.  

Solicitanți eligibili în cadrul acestei priorități de investiții pot fi autoritățile 

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

unității administrativ teritoriale.  

 Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei 

Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare 

imediata, fizici suplimentari si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului 

”Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de 

gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea 

unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu 

echipamente și dispozitive medicale” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 – Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

 

 NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE  

I 
Valoarea totală a cererii de finantare, din 

care: 
9.428.030,16 

a. Valoarea totala eligibilă 9.428.030,16 

b. 
Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA 

aferent 
0,00 

II Contribuţia proprie, din care: 0,00 

a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

eligibile  
0,00 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

neeligibile, inclusiv TVA aferent 
0,00 

III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 
9.428.030,16 
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I. INDICATOR DE REALIZARE IMEDIATĂ: 

• Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate 

de SARS-CoV-2 - 31 entități (unități de învățământ) 

 

 Nr. 
Entitățile publice cărora le sunt distribuite 

echipamentele / dotările propuse prin proiect 

1 Școala Gimnazială “Ioan Alexandru Brătescu-Voinești” Târgoviște 

2 Școala Gimnazială “Coresi” Târgoviște 

3 Școala Gimnazială “Paul Bănică” Târgoviște 

4 Școala Gimnazială “Radu cel Mare” Târgoviște 

5 Școala Gimnazială “Smaranda Gheorghiu” Târgoviște 

6 Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Târgoviște 

7 Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Târgoviște 

8 Școala Gimnazială “Vasile Cîrlova” Târgoviște 

9 Școala Gimnazială “Matei Basarab” Târgoviște 

10 Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște 

11 Colegiul Național “Constantin Cantacuzino” Târgoviște 

12 Colegiul Național “Constantin Carabella” Târgoviște 

13 Colegiul Național “Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 

14 Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Târgoviște 

15 Liceul Teoretic “Petru Cercel” Târgoviște 

16 Liceul “Voievodul Mircea” Târgoviște 

17 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște 

18 Liceul de Arte “Bălașa Doamna” Târgoviște 

19 Liceul Tehnologic “Nicolae Ciorănescu” Târgoviște 

20 Liceul Tehnologic “Spiru Haret” Târgoviște 

21 Liceul Teoretic “Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște 

22 Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgoviște 

23 Gradinita cu program prelungit Nr.1 

24 Gradinita cu program prelungit Nr.2 

25 Gradinita cu program prelungit Nr.3 

26 Gradinita cu program prelungit Nr.13 

27 Gradinita cu program prelungit Nr.14 

28 Gradinita cu program prelungit Nr.15 

29 Gradinita cu program prelungit Nr.16 

30 Gradinita cu program prelungit A.S. Ghica 

31 Gradinita Raza de soare 
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II. INDICATORI FIZICI SUPLIMENTARI: 

1. Dezinfectant mâini avizat Ministerul Sănătății: 33240,58 litri 

2. Statie igienizare cu dispenser automat cu senzori pentru dezinfectant maini: 

1403 buc. 

3. Dispenser cu senzori pentru dezinfectant maini: 740 buc. 

4. Dispenser cu senzori pentru sapun lichid: 1480 buc. 

5. Coș de gunoi cu pedala si capac (min. 80 litri): 2143 buc. 

6. Saci menajeri (rola de 20 buc.): 14373 buc. 

7. Carucior pentru curatenie cu 2 galeti și storcator: 164 buc. 

8. Laveta microfibra: 14688 buc. 

9. Mop de bumbac 280 gr: 7344 buc. 

10. Dezinfectant concentrat pentru suprafete 1/50 (20 ml dezinfectant la 1 l apa) 

avizat Ministerul Sănătății: 1354,20 litri 

11. Dezinfectant concentrat pentru pardoseli 1/50 (20 ml dezinfectant la 1 l apa) 

avizat Ministerul Sănătății: 10808,98 litri 

12. Cloramina pentru grupuri sanitare: 743700 buc. 

13. Nebulizator mobil pentru spatii extinse: 278 buc. 

14. Masca de protectie pentru prescolari peste 5 ani: 136948 buc. 

15. Masca de protectie pentru elevi, personal didactic, didactic auxiliar si 

nedidactic: 2455148 buc. 

16. Manusi de unica folosinta pentru personal medical, de curatenie și de bucătărie: 

39798 seturi 

17. Halate de unica folosinta pentru personal medical, de curatenie și de bucătărie: 

39798 buc. 

18. Dezinfectant pentru dezinfecția prin nebulizare avizat Ministerul Sănătății: 

16920,18 litri 

19. Lampi UV-C dezinfectare sali de clasa min. 60 mp: 847 buc. 

20. Sapun lichid dezinfectant avizat Ministerul Sănătății: 33367,61 litri 

 III. INDICATOR DE REZULTAT AL POIM (CALITATIV) 

• Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 

SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare: 

− Înainte de intervenția POIM: NU  

− Ulterior intervenției POIM: DA  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

Ing. Aurel CIOBANU  
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DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR                      

Aprobat, 

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

                                                         Jr. Daniel Cristian STAN  

            

   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare imediata, fizici 

suplimentari si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea 

capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a 

situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de 

învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și 

dispozitive medicale” Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 

de COVID-19Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 

 

 

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 

Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. 

Ares(2020)1847818 privind inițiativa de investiții de răspuns la pandemia de 

coronavirus SARS-Cov-2, Comisia Europeană a propus mobilizarea fondurilor 

aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-o manieră flexibilă la nevoile 

apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate. 

Desfășurarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar în condiții 

de siguranță necesită o largă asumare în societate și responsabilizarea tuturor celor 

implicați în vederea respectării normelor impuse, în contextul prevenirii, depistării 

din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-

CoV-2. 

Pentru atingerea acestui deziderat este necesar să se asigure existența unei 

infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea 
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aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ de stat pe 

perioada pandemiei COVID-19. 

În acest context, Autoritatea de Management pentru POIM a elaborat Ghidul 

solicitantului aferent Acțiunii de consolidare a capacităţii unităților de învățământ 

de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-

COV-2 în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare; Axa Prioritară 

9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 care vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea 

capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea 

virusului SARS-CoV-2.   

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 

Având în vedere oportunitatea de finanțare externă nerambursabilă prin 

Programului Operațional Infrastructură Mare; Axa Prioritară 9 – Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 care 

vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de 

reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-

CoV-2, Municipiul Târgoviște intenționează să depună Cerere de finanțare pentru 

proiectul ”Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul 

Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin 

dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu 

echipamente și dispozitive medicale”, respectiv să achizițoneze echipamente și 

dispozitive de protecţie medicală pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare 

minime necesare, prin dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ (scoli si 

licee) din municipiu în vederea obținerii capacității adecvate de gestionare a crizei 

sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2. 

Măsura vizează limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave 

ale acestuia asupra populației României, prin asigurarea disponibilității 

echipamentelor și dispozitivelor de protecţie medicală în sistemul public de educație. 

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte este structurată în cazul acțiunii 

care vizează Proiectele de tip A în regiunile mai puțin dezvoltate (în care încadrează 

Municipiul Târgoviște) astfel: Alocare netă POIM: 60 mil. euro (alocare 

indicativă); 

Potrivit Ghidului Solicitantului pot fi finanțate Proiecte de tip A care includ 

dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu: 

- echipamente de protecție/dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: 

măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și 

sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor;  
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- containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime 

necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul 

SARS-CoV-2.  

Solicitanți eligibili în cadrul acestei priorități de investiții pot fi autoritățile publice 

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

administrativ teritoriale.  

Grup țintă va fi constituit de populația României, deci și populația unității 

administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște. 

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 

➢ Indicatorii de realizare imediata, indicatorii fizici suplimentari – echipamente 

și dispozitive medicale achiziționate si indicatorii de rezultat aferenți 

proiectului ”Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul 

Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-

19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza 

municipiului cu echipamente și dispozitive medicale”; 

➢ Bugetul proiectului;  

➢ Ghidul Solicitantului - Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa 

Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 

de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 

➢ Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1184/19.10.2020 pentru 

aprobarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor 

pentru consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat in vederea 

gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2, Axa 

Prioritara (AP) 9 “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 – “Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare (POIM). 

➢ Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1364/18.11.2020 pentru 

modificarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor 

pentru consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat in vederea 

gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2, Axa 

Prioritara (AP) 9 “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 – “Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare (POIM), aprobat prin ordinul ministrului 

fondurilor europene nr. 1184/2020. 
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➢ 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”; 

➢ Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare.  

➢ Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat prin Decizia 

Comisiei Europene nr. CE (2015) 4823 din 09.07.2015, cu modificările și 

completările ulterioare.  

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

ART 1. Se aprobă proiectul ”Consolidarea capacității administrative a UAT 

Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza 

COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza 

municipiului cu echipamente și dispozitive medicale” în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa 

Prioritară 9 – “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 – “Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19”. 

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

capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a 

situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de 

învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și 

dispozitive medicale”, în cuantum de 9.428.030,16 lei (inclusiv TVA) (noua 

milioane patru sute douazecisiopt mii treizeci lei si șaisprezece bani), din care 

valoare totală eligibilă 9.428.030,16 (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 0,00 

lei, reprezentand finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile (100% FEDR pentru 

costurile totale eligibile). 

ART 3. Se aprobă indicatorii fizici suplimentari – echipamente și dispozitive 

medicale achiziționate, indicatorii de realizare imediata si indicatorii de rezultat 

aferenți proiectului, prevăzuți în Anexa 1. 

ART 4. Se aprobă bugetul proiectului, prevăzut în Anexa 2. 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului ”Consolidarea capacității administrative a UAT 

Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza 

COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza 

municipiului cu echipamente și dispozitive medicale”, pentru implementarea 

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

Târgoviște. 
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ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale. 

ART 7. 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 semneze 

toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgoviște. 

ART 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția 

Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul 

Municipiului Târgoviște. 

ART 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul 

propriu al Municipiului Târgovişte. 

  Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de 

hotarare 

Desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar / universitar în curs presupune 

o serie de măsuri în contextul situației de pandemie create de virusul SARS-Cov-2, 

pentru a evita o creștere rapidă a numărului de cazuri de infecție.  

Redeschiderea școlilor / universităților în condiții de siguranță necesită o largă 

asumare în societate și responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectării 

normelor impuse, în contextul prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii 

potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, 

este necesar să se asigure existența unei infrastructuri funcționale și a resurselor 

materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție 

minime în unitățile de învățământ de stat pe perioada pandemiei COVID-19.  

Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia 

asupra populației României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității 

echipamentelor/dispozitivelor de protecţie medicală şi asigurarea condițiilor 

igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a 

unităților de învățământ de stat prin implementarea proiectului ”Consolidarea 

capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a 

situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de 

învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și 

dispozitive medicale” în vederea obținerii următorului rezultat:  

Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea 

riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație 

preuniversitară și/sau universitară.  

8. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre  
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Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

Prioritară 9 – “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 – “Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19” . 
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