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ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 
E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

Număr de înregistrare operator date cu caracter personal 0019288 
 

 HOTĂRÂREA NR. 59 
  Din 18.11.2020  

 
Privind aprobarea obiectivului de investitii si  implementării proiectului cu tema 

”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente 
și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăȚământul 

preuniversitar,Comuna Romanu, JudetulBraila” 
 

 
Expunerea de motive: Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene 

nr. Ares(2020)1847818 privind iniȚiativa de investiȚii de răspuns la pandemia cu coronavirusul 
SARS-Cov-2, Comisia Europeană propune mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru 
a răspunde într-o manieră flexibilă la nevoile apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai 
afectate (ex. sănătate, IMM-uri, forȚa de muncă). 

 
Desfășurarea de activităȚi didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri 

necesare pentru desfășurarea 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. 

În acest sens una dintre măsurile adoptate prin ”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”  se referă la asigurarea accesului elevilor 
la procesul de învăȚare în mediul on-line. În acest sens, măsura 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. 

Această măsură vizează interesul strategic naȚional, acela 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 altor 
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. 

  
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din ConstituȚia 
României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din Legea nr. 
273/2006 privind finanȚele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  
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e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al 

documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din 
fonduri publice; 

 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.4447/13.11.2020 al primarului Comunei Romanu 
- Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Romanu, 
inregistrat sub nr.4447/1/13.11.2020 

- prevederilor art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 
alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- 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. 

Ținand cont de: 
- raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul consiliului 

local, respectiv: 
a) Comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat al 

comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert; 
b) Comisia pentru invatamanat, cultura, culte, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 

activitati sportive si agrement; 
c) Comisia juridica si de disciplina, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 

amenajarea teritoriului si urbanism. 
 - prevederile art. 136 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- parcurgerea procedurii prevazute la art.7 din legea 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica  
 - prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 
- GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile conform 
Axei prioritare 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. 
 - prevederile art. 136, art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) 
și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Consiliul Local al comunei Romanu, judetul Brăila, intrunit in sedinta ordinara la data de 18 
Noiembrie 2020, conform prevederilor art. 133 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, adopta prezenta, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aproba documentatiareprezentandCerere de finantare/ Documentatiatehnico-
economica pentru proiectul cu tema”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it 
mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii 
şi cadrele didactice din învăȚământul preuniversitar,Comuna Romanu, JudetulBraila” în vederea 
accesării de fonduri europene din FEDR şi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate 
2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia InformaţieişiComunicaţiilor (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. 

Art. 2.Se aproba ca sumele necesare cofinantarii proiectului ”Achizitia de echipamente din 
domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare 
activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăȚământul preuniversitar,Comuna 
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Romanu, JudetulBraila”, in valoare de: 7445,23 lei, reprezentant 2% din valoarea total eligibila 
de: 372.261,50 lei,sa fie suportate de la bugetul local alComunei Romanu, de la capitolul 
65.02.50.71.01.02 

Art. 3. Comuna Romanu va respecta toate cerintele cuprinse in Ghidul Solicitantului si in 
contractul de finantare ce urmeaza a fi semnat in cazul aprobarii Proiectuluisi se angajeaza: 

1.  să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 

2. să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile care îi 
revin, aferente proiectului; 

3. să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să 
se asigure implementarea optimă a proiectului; 

4. să nu încerce să obţinăinformaţiiconfidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să 
influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de 
evaluare şiselecţie . 

5. sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin durata minima 
normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile nationale in vigoare, perioada 
fiind masurataincepand cu data livrarii acestora (semnarea procesului de receptionare si 
punere in functiune de catre entitatea beneficiara) 

6. să asigure folosinţa echipamentelor şiaplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 

7. să asigure capacitatea operaţionalăşi administrativă necesare implementării proiectului 
(resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 

8. să asigure obligatoriu garanţiaşimentenanţa rezultatului proiectului prin contractul/contractele 
încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii; 

 
Art.4.Persoana desemnata ca reprezentant legal al Comunei Romanu in relatia cu OIPSI pe 

toata perioada derulariiproiectului cu titlul ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it 
mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii 
şi cadrele didactice din învăȚământul preuniversitar, Comuna Romanu, JudetulBraila”,este 
doamna IonitaSteluta, in calitate de primar al Comunei Romanu 

Art.5. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Primarul Comunei 
Romanu, doamna IonitaSteluta 

Art.6. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art. 197, 198 si 199 
din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, primarului si secretarului general al Comunei 
Romanu, serviciului economic, compartimentului investitii/achizitii publice si Instituţiei Prefectului 
judeţului Braila, in vederea verificariilegalitatii. 

Art. 7. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

                 Chihaia Dan Lucian                                              contrasemneaza pentru legalitate, 
                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                              Zainea Cristian George 
 
 
 
 
Voturi exprimate 10 pentru,- împotriă, - abţineri,un consilier -concediu medical  
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Anexa 1  
 
 

 
BUGET DEFALCATcomunaRomanu, Judetul Braila 

  

 
pe fiecarecheltuiala - pentruverificarerezonabilitatepreturi 

  

           

           

Nr
. 

Cr
t 

CATEGORII DE CHELTUIELI 
ELIGIBILE (inclusiv TVA aferentîncondiţiileîn care TVA 

nu poate  firecuperat*) 
UM Denumireachizitie 

Pretu
nitar 

Can
t 

Total 

Val. 
totalaeli

gibilă 
incl. 
TVA 

(Lei) * 

Valoa
re 

TVA 

Rata 
cofinantarefu

nctiede  
solicitant 

  1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6=4*5 7.00 8.00 9.00 

I. Costurileinvestiţiilorîn active corporaleşinecorporale                 

I.
1 

Achiziţionarea de hardware TIC  
respectivtabletepentruuzșcolar cu acces la internet 

buc. 
1.
00 

AchizitieTabletescolare 966.36 
123.
00 

11886
2.28 

141446.1
1 

2258
3.83 

2828.92 

I.
2 

Achiziţionarea de hardware TIC  
respectivechipamente/dispozitiveelectronicenecesaredesfăș

urăriiactivităȚiididacticeînmediu on-line 
buc. 

1.
00 

Achizitie Laptop 
3045.2

5 
13.0

0 
39588.

25 

211391.1
8 

7521.
77 

942.20 

2.
00 

Achizitie camera web videoconferinta 
2030.1

7 
10.0

0 
20301.

70 
3857.

32 
483.18 

3.
00 

Tablainteractiva 
8120.6

7 
10.0

0 
81206.

70 
1542
9.27 

1932.72 

4.
00 

Achizitie Router wireless 609.05 
10.0

0 
6090.5

0 
1157.

20 
144.95 

5.
00 

AchizitieSistem All-in-one 
3045.2

5 
10.0

0 
30452.

50 
5785.

98 
724.77 

I.
3 

cheltuielipentrurealizareareţelei LAN 
necesarăpentruimplementareaaplicaȚiei de proiect; 

buc. 
1.
00 

Montajechipament ,realizareretea 420.17 
10.0

0 
4201.7

0 
5000.02 

798.3
2 

100.00 

II. Cheltuieli cu servicii de consultanţă                   

II.
1 

Cheltuieli cu servicii de 
consultanţăpentruelaborareatuturordocumentaţiilornecesare

depuneriiproiectului (inclusivscriereaCererii de finanţare) 

servi
ciu / 
set / 
pach
et / 
buc. 

1.
00 

Achizitieservicii de 
consultanţăpentruelaborareatuturordocumentaţiilorn
ecesaredepuneriiproiectului (inclusivscriereaCererii 

de finanţare) 

5000.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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II.
2 

Cheltuieli cu servicii de 
consultanţăîndomeniulmanagementuluiproiectului, 

inclusivelaborareadocumentaţiilornecesareimplementăriiproi
ectuluişi/sauservicii de 

asistenţăjuridicăpentrurealizareaachiziţiilorpublice 
(elaborareadocumentaţiei de 

atribuireşiaplicareaprocedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţiepublică) 

servi
ciu / 
set / 
pach
et / 
buc. 

1.
00 

Achizitieservicii de 
consultanţăîndomeniulmanagementuluiproiectului 

5000.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

III
. 

Cheltuieli de informareşipublicitate - conform 
prevederilorManualului de 

IdentitateVizualășitabeluluireferitor la cheltuieli de 
informareșipublicitate 

                  

III
.1 

Cheltuieli de informareşipublicitate - conform 
prevederilorManualului de 

IdentitateVizualășitabeluluireferitor la cheltuieli de 
informareșipublicitate 

servi
ciu / 
set / 
pach
et / 
buc. 

1.
00 

Anuntcomunicatincepereproiect 840.34 1.00 840.34 

8674.34 

159.6
6 

20.00 

2.
00 

Anuntcomunicat presa finalizareproiect 840.34 1.00 840.34 
159.6

6 
20.00 

3.
00 

Panou de informare 
4201.6

8 
1.00 

4201.6
8 

798.3
2 

100.00 

4.
00 

Realizarea de 
eticheteautocolantepentruechipamenteleachiziţionat

eprinproiect 
4.20 

335.
00 

1407.0
0 

267.3
3 

33.49 

IV
. 

Cheltuieli cu AUDIT FINANCIAR                   

  Cheltuieli cu Audit financiar 

servi
ciu / 
set / 
pach
et / 
buc. 

  Achizitie Audit 
4831.8

0 
1.00 

4831.8
0 

5749.84 
918.0

4 
115.00 

  TOTAL GENERAL           
31282
4.79 

372261.5
0 

5943
6.71 

7445.23 

 
 

 
 

Specificatii tehnice 
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 CerinȚele tehnice minimale ale echipamentelor mobile IT de tip tablete pentru uz școlar stabilite de Ministerul EducaȚiei și Cercetării 
sunt următoarele: 

Tehnologie 
Reţea 

GSM I HSPA / LTE, va funcţiona în orice reţea publică de telefonie 
mobilă. 

Cartela SIM 1 slot pentru cartela SIM accesibil din exterior, compatibil cu modelul de 
SIM ofertat. 

3G DA 

4G DA 

Husă protecţie Dedicată, tip TPU, să ofere protecţie împotriva zgârieturilor 
şişocurilor,margine care să protejeze ecranul, sa ofere functionalitatea 
tip 
stand ( inel, pliere, etc. ) 

Ecran Ecran IPS / TFT LCD capacitate minim 16M culori, rezoluţie 1280 x 800 
pixels, raport 16:10, dimensiune 10", raportul dintre ecran şi corpul 
tabletei minim 70%. 

Sistem operare Android 10 certificat GMS (Google Mobile Services), cu support oficial 

asigurat de producator pentru upgrade la cel putin o versiune 
ulterioara 

Tip extensii 
suportate 

TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, 
MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AC-3, MEPG 1/2/4, H.263/H.264 

CPU Quad-core 1.5 GHz, 64bit. 

Memorie 16GB interna, 2GB RAM 

Memorie externă Slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 128GB 

WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0 

GPS A-GPS, GLONASS 

Camera foto 
spate 

5 MP, AF, înregistrare video 1080p@30fps 

Camera foto faȚă 2 MP 
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Sunet Încorporat difuzor, conectivitate jack 3.5mm 

Microfon Încorporat 

USB USB Type-C sau micro USB 2.0 care să permită și transfer de date 

Baterie Li-Po 5000 mAh 

Valori SAR EU Se impune respectarea standardelor, conform reglementărilor Comisiei 
Europene pentru 
dispozitive mobile. Limita recomandată de Consiliul Uniunii Europene 
fiind de 2.0W/kg în medie peste 10 g de Țesut care absoarbe cel mai 
mult semnal (IEC 62209-1) 

Greutate Maxim 550gfară husă de protecţie 

  

 
 

Nr. crt. Denumire SpecificaȚiitehnice 

1 Laptop 

Intel i3 generatia 10 sauechivalent( scor minimum de 4.000 pe cpubenchmark.net ) 

Display 15"-16", HD. 

Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 

SSD: minimum 256GB,  

Placă video inclusă. 

Camera web inclusă. 

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2 

Porturi: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo 

Greutate: mai mica de 2 Kg 

Sistem de operare: in functie de necesar 

2 
Sistem Desktop + 

Monitor  

Procesor: Intel i3 generatia 9 sauechivalent( scor minimum de 6.000 pe 
cpubenchmark.net ) 

Placa video: integrata 
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Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 2400 MHz 

Stocare: HDD 1TB si/sau SSD minim 250 GB 

Porturi: 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ-45, 4 x Audio, 1 x HDMI 

Retea: 10/100/1000 

Unitateoptica: DVD RW 

Sistem de operare: in functie de necesar 

Periferice: tastatura + mouse 

Monitor: IPS, 27'', Anti-Glare, 1920 x 1080 pixeli, timp de raspuns minim 5ms 

3 Sistem All-In-One 

Tip: All-In-One 

Display: diagonala 21 inch, rezolutie 1920x1080 pixeli 

Webcam: integrat, rezolutie 1280x720 pixeli 

Microfon: integrat 

Procesor: Intel i3 generatia 9 sauechivalent (scor minimum de 5.000 pe 
cpubenchmark.net) 

Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 

Stocare: HDD 1TB si/sau SSD minim 250 GB 

Placa video: integrata 

Unitateoptica: DVD RW 

Sunet: boxe incorporate 

Porturi: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0,  

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 

Periferice: tastatura + mouse 

Sistem de operare: in functie de necesar 

4 Camera web 

tip senzor: CMOS 

rezolutiesenzor: 2.0 Mpixeli 

Intregistrare video: HD 1080p, 30 fps, focalizare automata 

Rezolutie video: 1920 x 1090 pixeli 

Interfata: USB 
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Microfon: Incorporat 

5 
Camera web 

conferinta 

Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom minim 1x HD 

Unghivizualizare minim: 75 grade diagonala 

Microfon: distantapreluare minim 2,4m 

Sunet: integratsi/sau extern 

Codare H.264 

6 Proiector 

Lumeni: 3000 ANSI mod normal si 2000 ANSI economic 

Rezolutienativa: 1280 x 800 pixeli 

Contrast: 15.000:1 

Aspect imagine: 16:10 

Conectori: VGA, HDMI, Composite video, USB 

7 Ecranproiectie 

Tip suport: trepied 

Diagonala: 2,5m 

Suprafata de proiectare: 200 x 200 cm 

8 Ecranproiectie 

Tip suport: perete 

Diagonala: 2,5m 

Motor: da 

Telecomanda: da 

Suprafata de proiectare: minim 150 x 200 cm 

9 Router wireless 

Porturi LAN: 4 x LAN 

Porturi WAN: 1 x WAN 

Porturi LAN/WAN: 10/100/1000 Mbps 

Frecventa: 2.4 / 5 GHz 

Standarde: IEEE 802.11ac/n 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz 

Dual band: da 

Viteza transfer: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5 GHz - 1300 Mbps 

Tipuri WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP 
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Securitate: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryption, Filtrare 
URL, Controale de timp,  

Firewall: SPI Firewall, IP and MAC Address Binding 

DNS: Rezervareadres, Lista clienti, DHCP Server 

10 TablaInteractiva   

11 
Sistemmanagement  

dispozitive Sistem de Management dispozitive – MDM care săpermită minimum: 

  
 

instalarea/dezinstalareaaplicaȚiilor 

  
 

restricȚionareaaccesului la anumiteaplicaȚii 

  
 

configurareaaplicaȚiilorinstalate 

  
 

localizareadispozitivelor 

  
 

blocareaacestoraîncazulunorevenimenteneprevăzute 

  
 

posibilitateablocăriifuncȚiilor de sistem (conexiune date, wi-fi, bluetooth, gps, 
resetare, etc.) 

    posibilitateaîncărcării de documente pe tabletă de la distanȚă. 

12 Tabletagrafica Rezolutie: 2540 lpi 

  
 

Nivel presiunecreion: 4096 
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ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
COMUNA ROMANU 

P R I M A R 
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 
Număr de înregistrare operator date cu caracter personal 0019288 

 

PROIECT  DE  HOTARARE 

Din ____Noiembrie  2020 

 
Privind aprobarea obiectivului de investitii si  implementării proiectului cu tema ”Achizitia de 

echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 
necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăȚământul preuniversitar,Comuna 

Romanu, JudetulBraila” 
 

 
Expunerea de motive: Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. 

Ares(2020)1847818 privind iniȚiativa de investiȚii de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, 
Comisia Europeană propune mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-o 
manieră flexibilă la nevoile apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate (ex. sănătate, IMM-
uri, forȚa de muncă). 

 
Desfășurarea de activităȚi didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri necesare 

pentru desfășurarea 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. 

 
În acest sens una dintre măsurile adoptate prin ”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”  se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învăȚare în mediul on-line. 
În acest sens, măsura 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. 

Această măsură vizează interesul strategic naȚional, acela 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 altor 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. 

  
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

mailto:primariaromanu@ymail.com


12 

 

f) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din ConstituȚia României, 
republicată;  

g) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

h) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare; 

i) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanȚele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

j) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al 
documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din fonduri 
publice; 

 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.______/__.11.2020 al primarului Comunei Romanu 
- Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Romanu, inregistrat 
sub nr.___/__.11.2020 

- prevederilor art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- 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. 

Ținand cont de: 
- prevederile art. 136 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- parcurgerea procedurii prevazute la art.7 din legea 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica  
 - prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

- GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile conform Axei 
prioritare 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. 
 - prevederile art. 136, art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 
197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Consiliul Local al comunei Romanu, judetul Brăila,se va intruni in sedinta ordinara la data de 18 
Noiembrie 2020, conform prevederilor art. 133 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ, adopta prezenta, 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aproba documentatiareprezentandCerere de finantare/ Documentatiatehnico-economica 
pentru proiectul cu tema”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 
învăȚământul preuniversitar,Comuna Romanu, JudetulBraila” în vederea accesării de fonduri europene din 
FEDR şi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia 
InformaţieişiComunicaţiilor (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. 

Art. 2.Se aproba ca sumele necesare cofinantarii proiectului ”Achizitia de echipamente din domeniul 
tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru 
elevii şi cadrele didactice din învăȚământul preuniversitar,Comuna Romanu, JudetulBraila”, in valoare 
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de: 7445,23 lei, reprezentant 2% din valoarea total eligibila de: 372.261,50 lei,sa fie suportate de la bugetul 
local alComunei Romanu, de la capitolul.......... 

Art. 3. Comuna Romanu va respecta toate cerintele cuprinse in Ghidul Solicitantului si in contractul de 
finantare ce urmeaza a fi semnat in cazul aprobarii Proiectuluisi se angajeaza: 

9.  să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 

10. să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile care îi revin, 
aferente proiectului; 

11. să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure 
implementarea optimă a proiectului; 

12. să nu încerce să obţinăinformaţiiconfidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţeze 
personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şiselecţie . 

13. sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin durata minima normata de 
viata a acestora, in conformitate cu prevederile nationale in vigoare, perioada fiind masurataincepand 
cu data livrarii acestora (semnarea procesului de receptionare si punere in functiune de catre entitatea 
beneficiara) 

14. să asigure folosinţa echipamentelor şiaplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 

15. să asigure capacitatea operaţionalăşi administrativă necesare implementării proiectului (resurse 
umane suficiente şi resurse materiale necesare); 

16. să asigure obligatoriu garanţiaşimentenanţa rezultatului proiectului prin contractul/contractele 
încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii; 

 
Art.4.Persoana desemnata ca reprezentant legal al Comunei Romanu in relatia cu OIPSI pe toata 

perioada derulariiproiectului cu titlul ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 
respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 
didactice din învăȚământul preuniversitar, Comuna Romanu, JudetulBraila”,este doamna IonitaSteluta, in 
calitate de primar al Comunei Romanu 

Art.5. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Primarul Comunei Romanu, 
doamna IonitaSteluta 

Art.6. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art. 197, 198 si 199 din OUG 
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, primarului si secretarului general al Comunei Romanu, serviciului 
economic, compartimentului investitii/achizitii publice si Instituţiei Prefectului judeţului Braila, in vederea 
verificariilegalitatii. 

Art. 7. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare. 
 
 

 

 

                                                                              PRIMAR, 

 

                                                                       IONIȚĂ  STELUȚA 


