
ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN LOCALITATEA 
TOMŞANI" în cadrul în cadrul PNRR/Componenta Cl 5 şi a cheltuielilor aferente acestui proiect 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14 din 21.02.2023, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1262 din 21.02.2023, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1263 din 21.02.2023, 
-Prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de către Comisia 

Europeană la data de 27 .09 .202 I şi de către Consiliul Uniunii Europene la data de 28.10.2021, 
În conformitate cu prevederile: 
- Ghidului solicitantului pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), 

Componenta C15 - Educaţie, Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe, 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 

- Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b", ,,c" şi „d", alin. (4) lit. ,,d" şi art. 139, alin 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 
DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN LOCALITATEA TOMŞANI" în 
vederea finanţării în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15 -
Educaţie. 

ART. 2: Se aprobă depunerea proiectului pentru obiectivul de investiţii „D OTAREA CU 
MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Şl A UNITĂŢILOR CONEXE 





III 
ANEXA 1 CEREREA DE FINANŢARE, BUGETUL 

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 
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Se completează de către coordonator de reforme s /sau lnvestltll resoonsabll la care se depune cererea de finanţare în conform tate cu o revederile Ghidului 
se va completa denumirea completă a organismului la care se va depune cererea de flnan\are în conformitate cu prevederile Ghidului 
Nr: numărul de înregistrare 

Cod Proiect/Sistem 

TlnUL PROIECTULUI: 

INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE 
Num�rul apelului de proiecte 
PIionui 
Componenta 
Reforma 
investiţii 
Reforma 

Investiţii 

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

Repre1entant legal: 
Nume, prenume, funcţia reprezentantului legal, data naşterii, CNP. serie C.I., număr C.I. 
Persoana responsabllă cu înregistrarea cererii de finanţare ln cazul în care persoana este diferită de reprezentantul 
legal: 
Nume, prenume, funcţ e, data naşterii, CNP, serie C.I., număr C.I. 

Semnătura 
Data 
Data înreg strării Cererii de finanţare în s stem, format u/11/aaaa 

DOTAREA CU MOBILIER, MATI:RIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢ1LOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A 
UN TĂŢILOR CONEXE DIN LOCALITATEA TOMSANI 

Dotarea cu mobilier materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de tnvăţămant preuniversitar� a unităţilor conexe 
Pilonul VI. Politic  pentru noua generaţie 
ClS Educaţie 
Reforma S. Adoptarea cadrului lenls atlv pentru digitalizarea educaţlel 
Investiţia 9. Asigurarea echipamentelor şi a resurselor tehnolo1dce digitale pentru unitătlle de invătăm3nt 
Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie şi dotare în sistemul de 
învăt3mânt preuniversitar 
Investiţia 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele/atelierele şcolare 

DATE DE CONTACT (date de ident ficare Solicitant) 
Denumirea solicitant COMUNA TOMSANI 
Adresă SATTOMSANI, NR  24A 
Localitate TOMSANI 
Judeţ PRAHOVA 

"." elelon fix/Fax 0244237000 / 0244237205 

Mobil 0734339038 
E-mail primariatomsanl@gmall.com 

DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A 
Titlul proiettulu, UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢJ\MÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR CONEXE DIN 

LOCALITATEA TOMŞANI 
Componenta Componenta lS 
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Structura- Grădlnlta cu program normal, sat Lololasca, comuna Tomşani (n vel preşcolar) 
-Structura-Grădiniţa cu program normal, comuna Tomşa ni  (nivel preşcolar) 
·Structura- Grădiniţa cu program normal, sat Magula, comuna Tomşanl (nivel preşcolar) 

G 
lllai.a Planul National 
� ► de Redresare şi Rezilienţă 

► Structura Şcoala Gimnazială, sat Loloiasca, comuna Tomşanl dispune de bănd şcolare (pupitru + scaun) şi catedra + scaun profesor adecvate desfăşurării activităţilor didactice. 
0ulapurll e/bibllotecile/culerele sunt deteriorate sau inexistente în anumite c ase. Există 5 săli de clasă (4 pentru clase e 1-V II şi 1 pentru clasa pregătitoare) şi un laborator de informatică. 
Sălile de clasă nu dispun de alte echipamente digitale în afară de laptop şi vldeoproiector. Laboratorul de Informatică existent este dotat cu calculatoare de generaţie veche şi nu 
funcţionează corespunzător. Moblllerul existent în laborator este inadecvat şi vechi. Este absolut necesară dotarea acestuia, avand ln vedere atât existenţa disciplinei TIC în schema orară. 

► Structura-Şcoala Gimnazială, sat Magula, comuna Tomşanl dispune de de bănci şco are (pupitru + scaun) şi catedra + scaun profesor adecvate desfăşurării activităţ lor didactice. 
0ulapurile/blbliotecile/culerele sunt deteriorate sau inexistente în anumite clase. Există 7 săli de clasă (6 pentru clasele l•VIII şi 1 pentru clasa pregătitoare), un laborator de Informatică şi o 
sală dlsponlbllli pentru înfiinţarea unul aborator de ştiinţe (biologie şi chimie). Din cele şapte săli de clasă, doar două sunt dotate cu tablă Interactivă, laptop şi video proiector, celelalte 5 săli 
de clasă clasă dispunand doar de laptop şi vldeoproiector. Laboratorul de informatică existent este dotat cu calculatoare de generaţie veche şi nu funcţloneaza corespunzător Mobilierul 
existent in laborator este Inadecvat şi vechi. Este absolut necesară dotarea acestuia, avand în vedere atât existenţa discpllnel TIC în schema orară. 

► Structura- Grădiniţa cu program normal, sat loloiasca, comuna Tomşanl - moblllerul din sala de gradlnlţă este vechi şi foarte deteriorat şi nu corespunde particularităţilor de vărstă ale 
copiilor. Oe asemenea, sala de clasă nu dispune de echipamete digitale, Tn afară de un aptop şi un videoprolector. 

► Structura- Grădiniţa cu program normal, comuna Tomşa ni -dispune de mobilier în stare corespunzătoare, adecvat vârstei. Grădiniţa este dotată cu laptop, videoprolector, 
imprimantă. 

► Structura Grădiniţa cu program normal, sat Magula, comuna Tomşanl - dispune de mobilier în stare corespunzătoare, adecvat vârstei. Grădiniţa este dotată cu laptop, vldeoproiector, 
impr mantă. 

Astfe , în urma analizei de nevoi, am Identificat următoarele necestăţi: 
19 laboratoare de informatică din unităţi de învllţllmânt primar, gimnazial, liceal, unităţi conexe, dotate cu echipamente 

în cadrul acestei investiţii ne dorîm să dotăm un laborator de informatică în cadrul Şcolii Glmnazlale, sat Magula, Comuna Tomşan . Precizăm faptul că laboratorul, va fi dotat cu echipamentele 
obligator i conform OM 6416/2022 

19 săli de clasă/grupă din unităţi de lnvăţJmânt preuniVersltar/ săli pentru activităţi extr�olare din unitlltile conexe eligibile, dotate cu echipamente digitale pentru organizarea învăţării 
în mediul virtual 

în cadrul acestei Investiţii vom dota cu echipamente TIC un număr de 15 de clase după cum urmează: 
✓ 12 s�li de clasă pentru învăţământ primar şi gimnazial 
✓ 3 săli de clasă pentru învăţământ preşcolar 

111 săli de clasă/grupă din unităţi de învăţământ preuniversitar/săli pentru activităţi extraşcolare din unităţile conexe eligibile, dotate cu mobilier si materiale didactice 
în cadrul acestei Investiţii vom dota cu mobilier un număr de 13 de clase după cum urmează: 

✓ 1 sala de clasa rn cadrul Gradln ţel cu program normal, sat lololasca, comuna Tomşanl; 
✓ 1 sală de clasă pregătitoare in cadrul Şcolii Gimnaziale, sat Loloiasca, comuna Tomşanl; 
✓ 4 s311 de clasa ln cadrul Şcolii Gimnaziale sat lololasca, comuna Tomşanl; 
✓ 7 dii de clasă în cadrul Şcolll Gimnaziale, sat Magula, comuna Tomşani 

111 laboratoare de ştiinţe din unităţi de invăţimi'lnt preuniversitar dotate c;u mobilier spec.iflc şi materiale didactice specifice 
în cadrul acestei investiţii vom dota cu mobilier specific şi materîale didactice un laborator de ştiinţe (care va cuprinde ramurile: Biologie şi Chimie) în cadrul Şcolii Gimnazia e sat Magula, comuna 
Tomşani. 

I11 laboratoare de ştiinţe din unităţi de TnvăţămAnt preuniversitar dotate cu echipamente digita le 
în cadrul acestei lnvestilll vom dota cu echipamente digitale didactice un laborator de ştiinţe (care va cuprinde ramurî e: Biologie ş Chim e) în cadrul Şcolii Gimnaziale sat Magula, comuna Tomşa ni. 
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Dare generale privind investitia propusă prin proiect 
Se vor pnizenca invest ţille care vor fi fnantate, specificându-se ce se doreşte a se reallza prin proiect. Informaţiile incluse în cadrul acestei subsecţiuni se vor corela cu Ind catorii de proiect 

Prezentul proiect, apllcat in cadrul Programului National de Redresare şi Rezilienţă, Pilonului IV, Componenta 15, presupune dotarea cu mobilier, echipamente digitale şi didactice. necesare 
pentru buna des�şurare a actului educaţional în cadrul unităţilor şcolare din cadrul UAT Tomşanl după cum urmează: Şcoala Gimnazială Prof. Dinu Mihail, sat Magula, comuna Tomşanl 
(n vel primar şi gimnazial); Structura -Şcoala Gimnazială , sat Loloiasca, comuna Tomşa ni (nlvel primar şi gimnazial); Strcutura Grădinlta cu program normal, sat Lololasca, comuna Tomşa ni 
(nivel preşcolar); Structura- Grădiniţa cu program normal, comuna Tomşani (nivel preşcolar); Structura Grădiniţa cu program normal, sat Magula, comuna Tomşa ni (nivel preşcolar). 
Prin prezentul proiect ne propunem să realizăm următoare e lnvestltll după cum urmează: 

Dotarea laboratorului de informatică din cadrul unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială, sat Magula, comuna Tomşa ni -Investiţie aferentă 19; 
Echipamente TIC pentru 15 săli de clasă (12 clase şcoală şi 3 clase gradinlţă) - investiţie aferentă 19; 
Mobilier pentru dotarea a 13 săli de clasă (1 clasa grădiniţă - GNP sat Lololasca; 1 clasă pregătitoare - Şcoala Gimnazială, sat Lololasca, comuna Tomşani; 5 dase Şcoala 
Gimnazială, sat Lololasca, comuna Tomşan ; 8 clase Şcoala Gimnazială, sat Magula, comuna Tomşanl)-investiţie aferentă 111; 
Mobilier specific, materale didactice şi echipamente digtale pentru dotarea laboratorului de Ştiinţe- Invest ţie aferentă 111; 

Investiţiile vor fi realizate, pe baza standardelor de dotare minimală cu materiale didactice şi a standardelor de echipare a şcolilor cu resurse digitale, care for fi fundamentul caietelor de 
sarcini pentru lansarea procedurilor de achiziţie publică, respectiv prevederile: 

✓ Ordinului ME nr. 4142/2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele V-Vlll; 
✓ Ordinului ME nr. 4143/2022 pentru aprobarea Standardelor priv nd materialele de predareînvăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serv ciile de 

educaţie timpurie a copiilor de a naştere la 6 ani; 
✓ Ordinului ME nr. 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învăţământul primar; 
✓ Ordinului ME nr. 3497 /30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unltătilor de înv�ţământ preuniversitar cu echipamente tehnologice; 
✓ Ordinului ME nr. 6416/2022 pentru modificarea OM 3497 /2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităţilor de învăţăm3nt preuniversitar cu echipamente 

tehnologice; 
✓ Ordinului MS nr. 1456/2S.08.2020 pe_lltru aprobarea Normelor de g enă din unităţil e pentru ocrotirea, educarea, Instruirea, odihna _11_ recreerea copiilor 11 tinerilor. 

Justificarea necesităţii implementării proiectului 
Descrieţi cum proiectul propus va conduce la îndeplinirea obiectivelor priortăţii de investiţie PNRR. 
Descrierea nevoii investiţiona e 

Unităţile de învăţământ preuniversitar din România lncă se confruntă şi cu un nivel redus de adaptare la societatea digitală. Totodată, în ultimii ani au fost luate măsuri pentru a creşte 
nivelul de digitalizare al actului educaţ onal, cu precădere la nivel de curriculum. Oe pildă, disciplina Informatică şi TIC este nouă în trunchiul comun, introdusă la clasa a V-a, începând cu 
anul şcolar 20172018. Aceasta identifică un set relevant de competenţe generale şi specifice pentru socetatea actuală, prilejuind activltăţl de învăţare, conţinut curricular ş i  prevederi 
metodologce utile în vederea realizării profilului de formare al  absolventului de gimnaziu, conform suplimentului descriptv pentru competenţe digitale. 
în anul 2020, în contextul unor modificări legislative din cadrul Legii educaţiei naţionale nr  1/2011, privind numărul de ore prevăzut pentru cidul de învăţământ, a fost re uat procesul de 
realizare al planurilor-cadru pentru liceu, avandu-se în vedere, induslv, cerinţa referitoare la obiectivele disciplinelor de invllţare TIC din planurilecadru de învăţămant pentru a as gura un 
nivel de competenţă dlgJtală adecvat la finalizarea ciclului secundar superior Indiferent de ciclul educaţional abordat, o creştere a gradului de digitalizare a educaţiei trebuie să rezolve 
simultan nevoia de a avea suficient personal pregătit. de a avea acces la resurse educaţionale online şl de a beneficia de resurse şi infrastructură adecvate în unităţile de tnvăţămant. 
Unul dintre obiectivele existente în proiectul .România Educată" vizează dezvoltarea unui ecosistem digital de educaţ e şi de formare în vederea reducerii decalajelor în învăţare. Pentru 
îndeplinirea acestul obiectiv au fost Identificate o serie de măsuri, una dintre acestea fi nd ,asigurarea do�rllor necesare, atât din punct de vedere hardware, c6t şi software, pentru 
dezvoltarea competenţelor digitale, în toate unităţile de învăţămant". 
De asemenea, una dintre reformele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15. Educaţie este Reforma 5 .Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei" în 
cadrul căre,a Ministerul Educaţie trebuie să emită un ordin referitor la standardele de dotare a laboratoarelor de Informatică şi a sălilor de dasl cu echipamente tehnologice. 
în scopul creşterii calităţii şi diversificării ofertei educaţiona e, inclusiv Tn s stem de tip blended learn/ng, echipamentele tehnologice vor facilita aplicarea unor metode şi tehn ci de predare 
moderne. Disponibilitatea unor echipamente performante, a resurselor educaţionale deschise optime, adaptabile nivelului elevilor, accesul la biblioteca v rtuală şi dezvoltarea sistemului 
digital de educaţie vor conduce la un proces de predareinvăţareevaluare accesibil şi favorabil lnduziurill, 

lnfrastl"uctura precară şi dotările inadecvate reprezintă un prim factor în perpetuarea inechltătll, reducerea atractivităţii şcolllor din mediul rural pentru cadrele ddactice bine pregătite şi a 
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reputaţiei unităţllor de Tnvăţămant în cadrul comunităţilor. Actul educaţional se desfăşoară în unităţi din lnvăţămantul pr mar şi g mnazial, dintre care peste 90% necesită reabilitare, mai 
mult de 70% find localizate în mediul rural. 
Grădiniţele şl unltăţile de învăţământ, în special şcolile pr mare, mal ales din mediul rura , frecventate de cop11 din medii sociale vulnerabil e (de regulă, populaţia de etnie romă), au o 
infrastructură precară, neîndeplinlnd standardele de calitate corespunzătoare unei funcţlon�r normale. Transformarea grupei pregătitoare din invăţămantul preşcolar în clasă pregătitoare 
şi includerea acesteia în ciclul învăţămantulul primar a cresrut cererea şi, concomitent, suprasollcltarea Infrastructurii învăţământului primar. S 
în acelaşi timp, oferta şcolară nu este adaptată schimbărilor demografice din ultimii ani. Există şcoli rurale cu un număr m c de elevl, în tlmp ce unităţil e de învăţământ preuniversitar din 
zonele metropolitane sunt supraaglomerate. 
Aproximativ 15% dintre şcolile din Romanla functionea:tă ln două schimburi, Iar un procent mic chiar ln trei schimburi. FunctiOnarea in două schimburi forţează autorităţile să reducă 
activitătile extracurriculare, deoarece durata zilei de şcoală se reduce prea mult, iar facilităţile din şcoală pot deveni supraaglomerate pentru desfăşurarea activităţilor cu acces simultan a 
elevilor din mal multe schimburi. Din totalul şcolilor din medfuf urban, 14,5% dispun de o capacitate insufic entă în comparaţie cu 8,8% dintre şcolile din mediul rural. 
în unele cazuri, pentru a asigura şcolarizarea tuturor copii or din circumscripţia şcolară, unităţile de învăţământ au fost obligate să renunţe la laboratoare, săli de Informatică, săli de 
bibliotecă sau spaţii în care se desfăşurau activităţi extraşcolare, ceea ce conduce, în mod natural, la scăderea calităţii educaţiei oferte. în aceste cazuri, există o nevoie acută de investiţ , 
care să se concentreze atat spre extinderea spaţiilor, astfel încllt să poată fi asigurată cuprinderea tuturor copiilor de vârstă şcolară, cât şi pe creşterea calităţii actului educaţional, prin 
asigurarea soatlllor şi dotărilor necesare, lndusiv a aboratoarelor de specialitate. Starea, locaţia şi tipul Infrastructurii educaţionale au Impact n u  numai asupra accesului la educaţie, ci şi 
asupra calităţll acesteia, asupra moralului şi sănătăţii mentale a coplffor şi cadrelor didactice precum şi asupra capacităţii şcolii de a utiliza metode pedagogice moderne. 
Unităţile şcolare de pe raza UAT Tomşanl dispun de o infrastructură Insufcientă, precară sau depăşită, fapt ce conduce fa neîndeplinirea standardelor de calitate corespunzătoare unei 
funcţionări normale. 
Prin liniile de finanţare aferente lnvestlt llor 19, 111 ne dorim să creştem calitatea actului educational din comuna Tomşanl, prin dotarea unităţii şcolare cu moblller, echipamente TIC şi 
echipamente digitale ş didactice corespunzătoare vremurilor actuale. 
De asemnea, prin investiţiile pe care urmează să ie realizăm, vom contribui la realizarea tintelor PNRR după cum urmează: 

Ţ1nta 482/lnvestlţia 9: Asigurarea echipamentelor şl a resurselor tehnologlce digitale pentru unităţile de învăţământ, în conformitate cu cerinţele de la Jalonul 477 
Ţinta 483/lnvestlţia 9: Asigurarea echipamente or şi a resurselor tehnologice digitale pentru unităţile de învăţămant, în conformitate cu cer nţele de la Jalonul 477 
Ţinta 491/lnvestiţia 11: Asigurarea dotărilor sălilor de clasă şi a laboratoarelor/atelierelor şcolare din sistemul preuniversitar, în conformitate cu specifcaţiile de la jalonul 489 
Ţinta 492/lnvestiţia 11: Asigurarea dotărllor sălilor de clasă şl a laboratoarelor/atelierelor şcolare din sistem ul preun versitar, în conformitate cu speclflcaţiile de la  jalonul 490 

Beneflc,arii fnali provin dintr o zona defavorizată DA 
Dacii beneficiarul final provine dintro zonă defavorizată, se va menţiona dacă UATul respectiv se regăseşte în Anexa 12, iar dacă nu este cazul, solicitantul poate argumenta încadrarea Tn 
zona defavorizată, urmăr nd cr teriile speci ficate în Ghidul solicitantului. 

RISCURI OE ORDIN ECONOMIC ŞI SOCIAL idetlficate la nivel local, printre care: 
Îmbătrânirea ...e_o_11ulaţiel. 
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Grup ţintă/Pote'lţialii beneficiari ai proiectului 
Indicaţi şi cuantificati potenţial i benefciari de rezultatele proiectului sl care sunt nevolle acestora, inclusiv dinamica efectivelor de elevi din utimii s ani 

Imp ementarea prezentului proiect se adresează tuturor elevilor învăţământului primar şi gimnazial din comuna Tomşani, prezenţi şi viitor  tn mod nediscriminatoriu, respectând principiul 
egalităţii de şanse şi gen. Menţionăm că, în cadrul prezentei cereri de finanţare a fost incluse unităţlle şcoalre din cadrul cadrul UAT Tomşanl după cum urmează: Şcoala Gimnazială Prof 
Dinu Miho/1, sat Maguia, comuna Tomşani (nivel pr mar şi g)mnazlal); Structura - Şcoala Gimnazială , sat loloiasca, comuna Tomşani (n vel primar şi glmnazlal); Strcutura - Grădiniţa cu 
program normal, sat Loloiasca, comuna Tomşani (nivel preşcolar); Structura Grădiniţa cu program normal, comuna Tomşanl (nivel preşcolar); Structura- Grădinţa cu program normal, sat 
Magula, comuna Tomşani (nive preşcolar). 
Conform informaţlllor centralizate la nivelul un tăţilor de învăţămant preşcolar, primar şi gimnazial din comuna Tomşanl, în anul scolar 20222023 sunt inscrisi un număr de 354 elevi în 
ciclul primar, gimnazial şi preşcolar, Iar actul educatlonal este realizat de 33 cadre didactice. 

Beneficiarii directi al proiectului sunt: 
- 78 de elevi din învăţămantul preşcolar, înscrişi în anul şcolar 2022 - 2023, care vor benefic a de dotări cu mobilier, echipamente didactice ş  IT care vor crea o infrastructură 

educat onală de calitate; 
- 140 de elevi din învăţăm3ntul primar, înscrişi tn anul şcolar 2022 - 2023, care vor beneficia de dotări cu mobilier, echipamente didactice şi IT care vor crea o infrastructură 

educatională de calitate; 
- 136 de elevi din lnvăţămantul gimnazial, înscrişi în anul şcolar 2022 - 2023, care vor benefcia de dotări cu mobilier, echipamente didactice şi IT care vor crea o Infrastructură 

educaţională de calitate - 33 cadre didactice care, prin Intermediul noilor dotar si echipamente, vor putea sa livreze un act educational de calitate. 

BeneOciarll Indirecţi al proiectului sunt: 
Părinţii elevilor din unităţile şcolare vizate de proiect. Dotarile şi echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului vor contribui la diminuarea presiunii asupra păr nţilor şi a sentimentului 
acestora de nesiguranţă. 

Dinamica efectivelor de elevi din ultimii S ani: 

Nr. crt Anul scolar Numir elevi 
1. 2017 2018 410 
2. 2018-2019 390 
3. 2019-2020 374 
4. 2020-2021 366 
s. 2021-2022 36'3 

Preconuzarea efectivelor de elevi pe următorii 5 ani: 

Nr. crt Anul şcolar Numllrelevi 
1. 2022 2023 356 
2. 2023- 2024 334 
3. 2024- 202S --337 
4. 2025-2026 332 
s. 2026-2027 335 

Durata de implementare a prolectulul 

Durata de Implementare a proiectului: 1.06.2023 �i 31.12.2023 
Sustenabllitatea proiectului 
Detaliati modalităţi concrete, clare şi fezabile de continuare a utllizărll investl ţlllor prevăzute in proiect. pe termen mediu şi lung, inclusiv prin argumentarea beneficiilor pentru personalul 
didactic s, elevi 
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Precizaţi rnodul în care proiectul se va auto-susţine financiar după încetarea fnanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea ş, întreţinerea investiţiei 
după finalizare. 

Ulterior achiziţiei echipamentelor IT, echipamentelor ddactice şi a elementelor de mobilier, din cadrul proiectului, UAT comuna Tomşa ni va înche a, cu reprezentanţii legali ai unităţilor de 
învă\ământ, procese verbale de predare pr mire prin care se asgură distribuirea echlpamentelor/dlspozltivelor/aparatelor achiziţionate prin proiect. 
După finalizarea proiectului, fiecare unitate de învăţământ dotată prin proiect, va aloca sume pentru cheltuieli de întreţinere/reparaţii pentru echlpamentele/d spozltlvele/aparatele 
achiziţionate dar şi pentru cheltuieli de funcţionare ale şcolii. Toate cheltuiellle asociate exploatării proiectului în condiţii optime după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de 
finanţare vor f asigurate din bugetul propr u al unitllţll de învâţămant. 
De asemenea, după Implementarea proiectului fiecare unitate de invaăţămant va deveni proprietara d spozitive or/aparatelor achiziţ onate prin proiect, va menţine proprietatea asupra 
bunurilor achiziţionate şi va gestiona funcţJonarea acestora. Mijloacele fixe achiziţionate în cadrul proiectului vor fi înregistrate în contabilitatea unităţii de învăţământ şi în registrul 
m jloacelor fixe şi vor fi utilizate pe toată durata de viaţă a acestora în mod corespunzator. 
în vederea operării corecte a dispozitivelor/aparatelor prin proiect la momentul achiziţionării echipamentelor vor fi prevăzute clauze contractuale specifice referitoare la obligativitatea 
furn zorilor de a instrui personalul şcolii în utilizarea specifică pentru fiecare tip de dispozitiv/aparat furnizat - unde va f1 cazul. 
Modul în care se vor realiza întretlnerea şi eventualele reparaţii necesare pentru dispozitvele/aparatele achiziţionate pr n proiect - se vor achiziţiona servicii de mentenanţă, dispozitive şi 
aparatură pentru toate dispozitivele/aparatele achiziţionate prin proiect care vor necesita aceste servicii. 
Proiectul propus este un exemplu de bună practică. Una din principalele preocupăr actuale ale UAT este asigurarea sustenabilităţil şi transferabliltăţil rezultatelor proiectului, o primă 
acţiune constând în diseminarea cât mai largă a acestora. Experenţa acumulată prin implementarea proiectului va fi ulterior Integrată fn strategia UAT priv nd investiţiile viitoare şi 
valorificată pentru accesarea ulterioară a unor proiecte similare în cadrul altor programe naţiona e şi europene. Transferul rezultatelor proiectului se va realiza atât către diverşi factor de 
decizie cat şi elitre alte organisme, potenţiali benefic ar al unul astfel de proiect. 
Experienţa personalului implicat în Implementarea proiectului şi a personalului implicat în operarea echipamentelor /dispozitivelor/aparatelor achiziţionate prin proiect, va fl utilizată în 
dezvoltarea de proiecte viitoare, atât la n vel de unitate cat şi la nivel local. 
Achiziţii le derulate în cadrul proiectului 
Vă rugăm să completaţi tabelul privnd planul achiziţilor proiectului (planul de atribuire a contractelor): 
Atribuirea contractelor de achiziţie trebuie să respecte prevederile leglslaţ el aplicabile în domenlul achlzlţiilor publice. 

Plan Achiziţii 
Linia/liniile 
bugetară/bugetare 

Valoarea estimată a Data estimativă a Data estimat vă a Procedura urmată în unde a fost încadrată 
Nr fără finallzarii conformitate cu preveder le Durata estimată a valoarea estimată a Obiectul contractului contractului începerii contractului achlzltlei, induslv crt. lVA(lel) procedurii procedurii legale în vigoare detalierea sumelor 

încadrate pe fiecare 
linie bugetara 

l Achizitle echipamente 88.S00 01.07.2023 15.07.2023 Achiziţie directă 45 zile 19 
necesare dotării 
laboratorului de informatică 

2 Achiziţie echipamente TIC 317.269 0107.2023 3008.2023 Procedură 60 de zi e 19 
pentru sălile de clasă simplificată/Cerere de 

ofertă 
3 Achiziţie mobilier pentru 255.780 01.07.2023 15.07.2023 Achiziţie directă 45 zile 111 

dotarea salllor de clasă 
4 Achiziţie mobilier şi 118.000 01.07.2023 15 07.2023 Achiziţ e directă 45 zile 111 

materale didactice pentru 
dotarea laboratorului de 
ştiinţe 
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5 I Achiziţie echipamente I 29.500 I 0107.2023 I 15.07.2023 I Achlziţle directă I 45 zile I 111 
digtale pentru dotarea 
laboratorului de ştllnţe 

6 I Informare şi publicitate I 8.000 I 01.06 2023 I 1006.2023 I Achiziţie directă I 7 luni 
Planul de achiziţii trebuie stabilit astfel încât procedurile să fle finalizate cu respectarea termenelor stabilite în Ghid şi cu calendarul îndeplinlrll ţintelor PNRR. 

Managementul proiectului 
Prezentaţi modalitatea de monitorizare şi de evaluare a proiectului 
în pr mul rând, va f realizat un plan detaliat cu toate actlv,taţ le -acesta va fi pe modelul Work Beakdown Structure şi va cupr nde activităţile stabilite într o succesiune log că. Se vor stablll 
perioadele şi se vor dentifica activ tătlle ce vor fi realizate în paralel, iar cu ajutorul Diagramei de Activităţi vor fi gestionate evetualele intârzleri utlllzand Marja Totală şi Marja Libera - în 
acest fel activităţile nu vor fi decalate în cazul unei întârzieri. 
În reazlliarea planiflC.,rii, monitorizării şi evaluării prolectulul, echipa de proiect va ţine cont de următoarele principii: 

1. Structura proiectului: Activtăţile nu au fost planificate în funcţie de urm�toarele dimensiuni: ca litate, resurse, timp. Toate deciziile aferente proiectului vor fi luate, ţlnănd cont 
de aceasta sc:hemă şi vor fi Integrate în planul structural al proiectului, format din unităţi de task-uri ce sunt repartizate unei resurse umane. Pentru a ilustra interdependenţele 
dintre unităţile de task-uri va fi reazllzat un flow chart care va cuprinde punctul de il'lceput, ordinea cronologică a unităţilor de task-uri, activităţ le, subactlvltăţlle şi ăunctul final al 
proiectului. 

2. Natura Modificărilor: Costurile aferente proiectului au fost deJa deflnrte, dar echipa de proiect ţine cont de faptul că, pe parcursul desfăşurării activitaţ11or, pot sa apară 
modificări care să afecteze status u l  sau calitatea proiectului. Prin urmare, echipa include în lista de activităţi şi monitorizarea cont nuă a proiectului, bazată pe un set de 
proceduri specifice, şi va identifica, din timp, posibilele Influenţe negative şi soluţllle necesare, astfel încat obiectivele propuse să fie atinse. 

3. Claritatea obiectivelor: Obiectivele proiectului au fost stabilite urmând structra SMART. În vederea at ngerii acestor ob ective se va organl?a un klck-off mectlg cu membr i 
echipei de proiect, în vederea structurării pachetelor de lucru. 

4. Transparenţa: Săptăm3nal vor fi organizate scurte întâlniri de organizare în cadrul cărora va f analizat flow-chart-ul şi planul de actluni, astfel încât toţi membrii echipei să fle la 
curent cu modul de desfăşurare a tuturor activităţilor. Echipa de proiect va asigura comunicarea atât pe plan Intern cât şi cu Autor tatea Finanţatoare. 

s. Recunoaşterea şi minimizarea riscurilor: Pro ectul are un scop, ob ect ve clare, funcţii bine definite şi un set de rezultate ce trebuie atinse. Pe tot parcursul proiectu lu , 
managerul va avea rolul de a identifica din timp riscurile şi de a dezvolta strategii specifice penru a evita efectele negative a e acestora, astfel in�t proiectul să se poată 
Implementa în parametrii stabiliţi. 

Echipa de proiect propusă va avea următoarea componenţă: 
1. Manager de proiect 

Mentine relaţia cu finanţatorul pr vind: 
• întocmirea şi transmiterea în t mp util a tuturor documentaţiilor solicitate de finanţator în vederea semnării contractului de finanţare; 
• Primirea v zitelor de monitorizare în vederea realizării evaluărilor de teren în etapa de precontractare; 
• Semnarea contractelor de finanţare; 
• Primirea vizitelor de monitorizare din partea finanţatorului pe probleme tehnice şi financiare; 
• Organizarea întâlnirilor de lucru pentru monitorizarea proiectului şi stabilirea direcţiilor de acţiune pentru etapele următoare, întrucât procesele verbale ale acestor înt31nlrl 

trebuie ataşate la rapoartele narative; 
• Respectarea tuturor regulilor impuse de flnanr,itor prin contractul de finanţare; 
• Comunicarea cu Autoritatea de Management şi cu Organ smul Intermediar ln privinţa stadiului proiectului. 

Coordoneaza: 
• Elaborarea hotarârllor de consiliu pentru Implementarea proiectului în conformitate cu sol citări e 

2. Asistent manager 
• Menţine relaţiile cu furnizorii, executanţii şi prestatorii de servicii, conform contractelor încheiate cu aceştia; 
• Arhivează toate documentele aferente implementării proiectului; 
• Colaboreaza cu responsabilul fnanciar pentru realizarea plăţilor în bune condiţii şi pentru asgurarea contribuţie proprii şi a cheltuielilor nee ig bile; 
• Analizează, intocmeŞ1� jl__l,er flcă desnşurarea în bune condiţii a părtîlor economice ale proiectului (plăţile, OP unie să fle !ntocmlte din conturile proiectului, delimiteaza 
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che tuielile eligibile de cete neeligibile, reţ nerea garanţiilor conform contract, în ront distinct pe che tuieli); 
Ajută responsabltul financiar la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare Tn colaborare ş i  cu managerul de proiect, conform cer1nţelor din ghid şi contractul de finanţare; 
Realizează copil/scanări pentru documentele necesare întocmir i cererilor de plată şi de rambursare; 

• Part cipă a şedinţele de lntâlnire cu membrii echipei 

3 .  Responsabil financiar 
Deschiderea conturilor necesare ronform cerinţelor f nanţatorului; 
Alimentarea conturilor; 

• Contabilitatea conturilor separată pentru proiect; 
• Efectuează înreglstrari contabile. 
• Realizarea plăţilor: 

Soluţionarea probleme or financiare determinate de fluctuaţia cursul ul Leu/Euro, 
TVAul şi alte costuri considerate neeligibile în contractul cu finanţatorul dar necesare pe parcursul implementării proiectului; 
Preluarea şi p ata factur11or; referate de plata, ordonanţări, OPuri, extrase de cont; viza financiară; 
Recepţia, fişe de Inventar, bonuri de consum; 
Evidenta costurilor administrative; 
Verifică şi atestă corectitudinea cheltuleilor efectuate; 
Evaluarea ofertelor din punct de vedere financiar. Vizarea tuturor rapoartelor financiare şi a documentelor de creditare - rambursare în conformitate cu prevederile contractului 
de f nanţare. 

4. Responsabil achiziţii publice 
Organizarea procedurilor de achiziţie conform leg slaţiei în vigoare; 
Redactează şi aplică planul de achiziţii; 
Elaborează caietele de sarcini; 
Propuneri de angajare de cheltuială; 
Transmiterea şi aprobarea dosarului de achiziţie de flnantator; 
întocmirea contractelor de achiz ţie; 
Urmareşre respectarea contractelor; 
Arhivarea conform cerinţe or finanţatorului; 
Respectarea reglementărilor juridice, întocmirea not fidrilor şi addendumurilor, dacă situaţia o Impune; 
Publlcarea documentaţilor de atribuire pe SEAP; 
Verificarea legalităţii contractelor încheiate pe parcursul lmplementărll proiectului. 

Descrieţi măsur le minime pentru respectarea princ piilor orizontale (egalitatea de gen, de şanse, ned scr minarea, as gurarea accesibil tăţii persoanelor cu dizabilltăţl, dezvoltarea durabilă, 
schimbări Clemograflce) si contribuţa la obiectivele asumate pentru realizarea indicatori or climatici si dig tali 

Egalitate d e  gen 

Respectarea princpiului egafiUţfi de gen presupune asigurarea unu nivel egal de vizibilitate, afirmare şi participare pentru ambele sexe în toate sferele vieţii publice ş private. Egalitatea de 
gen este opusul inegalităţii de gen şi urmăreşte promovarea participării depline a femeilor şi bărbaţilor în soc etate. La elaborarea proiectului s-a ţinut ront de principiul egalir;lţii de şanse, 
urmând Stratega Naţională pentru Egalrtate de Şanse intre femei şi bărbaţi, conform Legii 202/2002 republicata în 2007, privind egalitatea de şanse intre femei şi bărbaţ, respect v 
princip ul egalltaţii de tratament între femei şi bllrbati în privinţa accesului la educaţie, cât şi tratamentul egal al persoanelor de orgine rasială şi etnică. Astfel, proiectul se adresează tuturor 
elevilor şi cadrelor didactice, fără condltional tăţl etnice sau rasiale. Oe asemenea, la elaborarea proiectului s-a ţinut cont şi de Regulamentul 1083/2006 al Cosillulu Uniuniii Europene care 
consideră egalltatea de şanse ca unul dintre prlnclpllle de intervenţie ale Fondurilor Structurale. Echipa de Implementare a proiectului respinge ortce fel de discriminare directa sau Indirectă 
!n sensul prezentat in Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bllrbaţl. Astfel, la defnirea grupului ţintă din proiect s a avut în vedere ca toţ elevll şi cadrele didactice să 
beneficeze de tratament eg_al. 
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La elaborarea proiectului  s-a avut în vedere respectarea princ piului nediscriminării sub or ce formă. De asemnea, la stabilirea grupului ţinti s au avut în vedere şi Directivele 2000/43/CE şi 
200/78/CE, care interzic discriminarea directă şi Indirecta pe motive de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vâr� şi orientare sexuala. Echipa de Implementare a 
proiectului, cadrele didactice şi elevii îşi asumă responsabilitatea de a lnlatura or ce forma de discriminare. 
Pornind de la etapa elaborării proiectului, se pune preţ pe respectarea principlllor privind nediscriminarea, implementate astfel: 

Modul în care vor n selectat! prestatorii de servicii se va realiza cu respectarea princ.iplulul egalităţii în actvitatea economică, prin atribuire Tn conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Se promovează constant principii nediscriminatorii la nivelul lnteraqlunll cu elevu, principii ce reglementează actul educativ, în scopul oferirii de tratament egal tuturor elevil or şi 
cadrelor didactice. 

în etapa de implementare a proiectului vor fi respectate şi promovate principii pr vind nediscriminarea, prerum: 
Activitatea de achi?iţii se va realiza respectând principiul egalitatii de şanse la contractare, crlter1lle de selecţie fiind clare şi obiective. Două dintre principiile de respectat pe 
parcursul etapelor de achiziţie fiind nediscriminarea şi tratamentul egal al ofertanţilor. 

• La demararea pro ectului se va publica un comunicat de presă, spre Informare asupra derulării proiectului, aslgurand astfel accesul egal la Informaţie, tuturor celor interesat!. Tot 
în scopul asigurării accesului la Informare, fără dlscriminari, se va amplasa, la demararea proiectului, la locaţia Implementării un panou informativ. 

Accesabllitate persoane cu dlzabilitatl 
Conceptul de accesabilitate este dennlt în ,Strategia europeană a dlzabllăţii 20102020 - Reînnoirea angajamentulu către o Europă lara bar ere" ca .posibilitatea asigurată pesoanelor cu 
dlzabiltăţl de a avea acces, în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la mediul fizic, transport, tehnologii şi sisteme de Informaţii şi comunicare, precum şi la alte facilităţi şi servicii". La 
elaborarea prezentului proiect s a ţinut cont şi de Legea nr  448/2006 privind protecţa şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată în 2019 prin Ordinul 546/2019. 
Ordinul 124/2019, OUG 9/2019, care vizează protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. As gurarea participării persoanelor cu dlzabllltăţf la toate sferele societăţii este un 
Indicator relevant pentru nivelul de dezvoltare al unei comunităţi. Astfel, este Important să se asigure acceslbllltatea la diversele medii: economic, social, de sănătate, cultural, educaţional 
etc., iar prima condiţie ce trebuie îndeplinită în acest sens este ellmfnarea bar erelor de ordin fzic, la nivel de infrastructură, contribuind la reducerea sentimentului de marginalizare în 
r:Jndul ce or cu dlzabllltătl. Plec:Jnd de la aceste premise, prezentul proiect caută să asigure accesul la obiectivele de investiţie, îndeplinind astfel prevederile legale în materie. Măsurile luate 
in acest sens vizează achizlt onarea de echipamente uşor de folosit, care permit reglarea culorilor, intensltătil lumnloase, a mărimii scrisului, venind astfel în sprijinul persoanelor cu 
defc enţe de vedere. De asemenea, echipamentele pot fi folosite fără restricţii şi de persoanele ru dlzabllltliţl locomotorii. 
Dezvoltarea durabllll. 

Poluatorul plăteşte 
Respectarea principiului .Poluatorul plăteşte" presupune faptu ca poluatorul să platească pentru daunele şi efectele negative pe care le produce asupra mediului. Prin conceptul de plată se 
întelege atat responsabilitatea materială, financiară, et că, estetică, socială sau Juridică, asta însemn:Jnd că orice entitate, lndelferent de forma de constituire , care cauzează daune mediului 
inconjurator este răspuni.ătoare pentru acestea şi trebuie să la măsurile de reparare sau de prevenire necesare şi să suporte toate consturlle aferente. Acest principiu exprimă astfel 
răspunderea în sens larg, cuprinzănd orice obligaţie de a respecta prevederile egislative, inclusiv a suportarea sancţiunilor contravenţionale, penale sau civi e. Din acest punct de vedere, 
solicitantul se angajează să respecte.toate prevederil e legale în matere şi să se asigure di toţi actorii Implicat! în implementarea proiectului nu vor aduce daune asupra mediului sau, în 
măsura in care vor exista. să platească preţul ca acestea să ne reparate. 

Protectla blodlversltatii 
Nu este caz ul 

Utilizarea eficient.'! a resurselor 
Prin obiectivele propuse, solic tantul urmăreşte asigurarea ş îmbunătăţirea nive uluide utilizare a tehnologiei în şcoli, în contextul promovării eficienţei energet ce, atat în perioada de 
Implementare a proiectului, cat şi în perioada urmatoare nnaliiărli proiectului. Echipamentele, dotarUe ce se doresc a fl achiziţionate vor prezenta caracteristici ce presupun un consum 
redus de energie, în sprijinul utilizării eficiente a resurselor. În acest sens, se va avea 1n vedere achiziţionarea echipamente or şi dotărilor care prevăd o durată de vaţă ridicată, care prezintă 
caracteristici tehnice performante, cu un consum de energie redus, compacte, care nu necesită un set întreg de dispozitive pentru a funcţiona, minlmlz3nd astfel r sipa de energie ş resurse. 
Prin utlllzarea echipamentelor şi dotărilor prevăzute în proiect, resursele se utilizează. rationa , fiind diminuate la minimul posibil, ceea ce implică o povarll redusă raportat la costurile cu 
energia electrică. 

Atenuarea şi adaptarea la schimblirile climatice 
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Invest ţia nu va genera în atmosferă substanţe dăunatoare peste limitele agreate de lege, iar echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului nu vor afecta negativ mediu I înconJurator. în 

cadrul prezentului proiect se va ţine cont, de asemenea, de achiziţionarea unor echipamente IT eficiente energetic care se încadrează în normele promovate la nivelul Uniunii Europene. 
Echipamentele ce urmează a fi achiziţionate respectă cele mal noi standarde în domeniu, fiind prevăzute cu caracter stic tehnice ce contribuie la minimizarea impactului asupra mediului, 
fără a emite radiaţii şi a creşte nivelul de poluare a mediului înconjurător. Proiectul nu se Implementează în zone reglementate specific din punct de vedere al mediului, nu intervine prin 
modif cări asupra mediului inconiurător, natural sau antropic, nu conduce la em.sll, proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a Impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată. 

Rezilienţa la dezastre 
Nu este cazul. 

Schimbări demografice 
La modul în care se prezintă situaţia demografică, atat la nivel local, cat şi la nivel Judeţean, dar şi din alte state membre ale Uniunii Europene, şansele de redresare demografică prin 
creşterea natalltătil vor fi scazute, data fiind tendinţa de reducere continuă a numărului de copil pe care o familie decide să îi aibă. Astfel, se reduce drastic şi numărul celor ce vor avea 
acces la piaţa muncii, fenomen ce trebuie compensat, fapt pentru care este de dorit a se oferi poslbllltăţi de ocupare şi condiţii de pregătire pentru accesul la plata tortei de muncă. 

Indicatori digitali 
Atât la elaborarea proiectulu , cât şi la Implementarea lui vom ţine seama de: 

• Trantlţle digitală centrată pe cetăţeni • Tehnoogllle digitale ar trebui să protejeze drepturil e cetăţenilor, să sprijine democraţia şi să garanteze că toţi actorii digitali acţionează în 
mod responsabil şi în condţii de siguranţă. UE promoveaza aceste valori tn întreaga lume. 

• Libertatea de alegere - Cetăţenii ar trebui să beneficieze de un mediu online echitabil, să fle protejaţi de conţinuturi ilicite ş prejudiciabile şi să aibă acces la mij oacele necesare 
pentru a interacţiona cu tehnologii noi şi în evoluţie, cum ar f i  inteligenţa artificială. 

• Siguranţ3 şi securitate  Mediul digtal ar trebui să fle sigur şi securizat. Totl utilizatori i, tineri şi bătrâni deopotrivă, ar trebui să fie responsabillzaţi şi protejaţi. 
• Solidaritate şi incluziune • Tehnologia ar trebui să n uneascl pe cetăţeni, nu să creeze discrepanţe intre ei. Toată lumea ar trebui să albă acces la Internet, la competenţe digita le, 

la servicii publice digita le şi la condiţii de muncă echitabile. 
• Participare - Cetăţenii ar trebui să se poată implica în procesul democratic la toate n velurile şi să deţină controlul asupra propriilor date. 
• Ourabllltate - Dispozitivele digitale ar trebui să sprjine durabilitatea şi tranziţia verde. Cetăţenii trebuie să fie Informaţi cu prvire la impactul asupra mediului şi la consumul de 

energie al dispozitivelor lor. 

Indicatori climatici 
Schimbarea climatică încetează să mal fie doar o discuţ e în abstract, efectele acesteia resimţindu-se din ce în ce mal puternic, inclusiv la nivel loca , manifestându-se prin creşterea 
temperaturii anuale, scăderea regimului de precipitaţii, apariţia fenomenelor extreme. Pornind de la premisa dl acţiunile înteprfnse de fiecare, concertate duc la rezultate relevante, şi 
prezentul proiect contribuie, chiar dacă într-o mica măsură, la atenuarea schimbarllor climatice, prin achiziţionarea unor echipamente şi dotări care nu contribuie la cre$terea emisiilor 
poluante, cu efect negativ asupra mediu ui. De asemenea, caracteristicile tehnice ale echipamentelor prez ntă soluţii tehnice care conduc la eficientizare energetică şi reducerea em siilor 
poluante, în contextul respectarn standarelor şi directivelor ln rr1ate�, l� nivelul Uniunii Europene, Adoptarea soluţ ilor propuse vor contribui şi la reducerea costurilor cu energia. 

P!:�!�ntal!_ l�dicatorll utilizaţ pentru «!_eterm,narea nivelul ul de realizare a obiectivelor proiectului 
lnvestrţia Denumirea indicatorului de rezultat Nr. unităţi 

1 19 Nr  laboratoare de Informatică din unităţi de învăţământ primar, gimnazia , liceal, unităţi conexe, dotate cu echipamente 
113 Nr: laboratoare de infO!!:llatlcă din un !�ţl de î�yătămâ!!t !PT   _  .  
19 

19 

111 

111 

o 

Nr. laboratoare�� <!E!. �orm�Ică �!  unităp de învăţămant de nivel preşcolar (grădiniţe) dotate c u  echipam_ente - _ O _ _  
Nr săli de clas�/grupă din unităţi d e  învă�mânt preuniversitar/ săli pentru activităţi extraşcolare din un tăţile conexe eligibile, dotate cu 15 

• 
echipament� dg tale P��tru o�gan���ţa„Tn�tă!lîn me�l!c!! vi��.!.. .. ., _  . _ _  .. ·-- .... _ _ _ _. . _ _ .  . . .  . _ 
Nr. săli de clasă/grupa din unităţi de învăţământ preuniversitar/săli pentru activităţi extraşcolare din unităţil e conexe eligibile, dotate cy mobilier ş 13 materiale didact ce 
Nr. laboratoare de şţiinţe din unităţi de Tnvăţămănt preuniversitar dotate cu moblller specific şi materiale didactice specifice, di���e.,;. _ _ o ___ _ 

.. �!-· _Ia_b�a�to_a�_e d_e fizi7ă: _____ __co __ _ 
Nr. laboratoare de chimie: o 

Nr. laboratoare de blolo�e: o 

1¼_, 
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111 
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Nr. laboratoare multidisciplinare: 
Nr: labor�i�are d·�·ştlln� din -unltaţi d�î����nt· p�u;:;i�ersită�C>tat� cu echîpa,.,;e;te di°gttale:di�tr�-â,�;-- -• • • • •  -  ,.  

-
 • •  

Nr laboratoare de fizl�: 
Nr laboratoare de chil'l)le: 
Nr. laboratoare de biologi�: 
Nr laboratoare multidiscipinare: 

l 

o 

o 

o 

o 

1 

Nr cabinete şcolare din unităţi de invăţămant preuniversitar/unităţi conexe (cabinete pe disc pline, cabinete de asistenţă psihopedagogcă, săli de 
o sport) dotate cu mobilier şi materale sportive, inc usiv echipamente digitale. 

Nr cabinete şcolare: 
- N7.'"cabinete de asistenţă psihope�agoglct __  _ .  ·-  

Nr; sJII d� sport: .  . _ _ .  ·--·· _  _ _ . . _.  __ ·· . _ _  _ _ ·-·  _ 
Nr. ateliere de practică dotate IPT cu materiale şi echipamente de specialitate, lndusiv componenta dlgltală 

-�- - --: 
o 

o 

o 

1¼-
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Poluatorul plăteşte 
Respectarea principiului ,Poluatorul plăteşte• presupune faptul ca poluatorul să plătească pentru daune e ş efectele negative pe care le produce asupra mediului. P r n conceptul de platş se întelege 

atât responsabilitatea materială, f nanciară, etica, estet că, socia ă sau juridică, asta însemnand că or ce entitate, lndelferent de forma de constituire , care cauzează daune mediului înconjurato, este 
răspunzătoare pentru acestea şi trebuie să la măsurile de reparare sau de prevenire necesare şi să suporte toate consturile aferente. Acest principiu exprimă astfel răspunderea în sens larg, 
cuprinz3nd orice obllgaţle de a respecta prevederile legislative, inclus v la suportarea sancţiunilor contravenţionale, penale sau civile Din acest punct de vedere, solicitantul se angajează d respecte 
toate prevederile legale în materie şi să se asigure că toţ actorii impllcat în Implementarea proiectului nu vor aduce daune asupra mediului sau, în măsura în care vor exista, să plateasca preţul ca 
acestea s� fie reparate. 

Protectla biodiversitatîi 
Nu este cazul 

Utilizarea efldentli a resurselor 
Prin obiectivele propuse, solicitantul urmăreşte asigurarea şi îmbunatăţirea nivelului de utllliare a tehnologiei în şcoli, in contextul promovării eficienţei energetice, atât în perioada de implementare a 
proiectului, cat şi în perioada um,atoare finalizării proiectului. Echipamentele, dotarile ce se doresc a fi achiziţionate vor preienta caracter stici ce presupun un consum redus de energie, în sprijinul 
utilizării efciente a resurse tor. în acest sens, se va avea Tn vedere achiziţionarea echipamentelor şi dotărilor care prevăd o durată de viaţă ridicată, care prezintă caracteristici tehnice performante, cu 
un consum de energie redus, compacte, care nu necesită un set întreg de dispozitive pentru a funcţiona, mlnlmlz3nd astfel ris pa de energie şi resurse. Prin utilizarea echipamentelor şi dotăr lor 
prevăzute în proiect, resursele se ut llzeaza raţional, fiind diminuate la minimul posibil, ceea ce Implică o povară redusă raportat la costurile cu energia electrică. 

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 
Investţia nu va genera în atmosferă substanţe dăunatoare peste limitele agreate de lege, Iar echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului nu vor afecta negativ mediul lnconjurator în cadrul 
prezentului proiect se va ţine cont, de asemenea, de achiziţionarea unor echipamente IT eficiente energeti c care se încadrează in normele promovate la nivelul Uniunii Europene. Echipamentele ce 
urmează a fi achiziţionate respectă cele mai noi standarde în domeniu, fiind prevăzute cu caracteristici tehnice ce contribue la minimizarea impactului asupra mediulu , f5ră a emite radiaţii şi a creşte 
nvelul de poluare a mediului înconjurător  Proiectul nu se Implementează în ione reglementate specific din punct de vedere al mediului, nu Intervine prin modificări asupra mediului înconjurător, 
natural sau antropic, nu conduce la emis i, proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a lmpactulul asupra mediului şi de evaluare adecvată. 

Rezilienţa la dezastre 
Nu este cazul. 

Prevenirea şi gestionarea riscurilor 
Exp icaţi modul in care sunt Incluse măsuri privind Identificarea, prevenirea şi gestionarea riscurilor în realizarea şi implementarea proiectul ul. 
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Prevenirea şi gestionarea riscurilor 
O primă etapă în managementul riscurilor const� în Ident ficarea acestora. Identifcarea riscurilor va oferi o imagine de ansamblu asupra probabilităţii de manifestare a acestora, a act vităţilor ce 
trebuie realizate , precum şi a Impactului pe care ii vor avea asupra bugetului şi activltllţllor proiectului. Orice risc trebuie prevăzut şi analizat, iar în sltuaţia în care impactul pe are l ar avea este mare 
, trebuie luate măsur suplimentare. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul întalnlrilor lunare dintre membrii echipei de proiect, şi va fi actualizată la fiecare sedinţă. O etapă următoare constă în 
evaluarea riscurilor (care este Impactul lor asupra costurilor, performanţelor şi managementului general al proiectului, cat de mare este gradul de expunere al proiectului etc}. U tima etapă într-un 
management eficient al riscurilor constă în identificarea măsurilor de reducere sau evitare a acestora 

Detaliere riscuri 
Nr.crt Risc Identificat Mlisurl de atenuare ale riscului 
1. Riscuri tehnice: Nerespectarea clauzelor contractuale a unor Stipularea de garanţll suplimentare şi penalităţ în contractele comerciale încheiate cu firmele contractate. 

contractanţl/sub<:ontractanţl. Echipamentele, dotările nu vor fi recepţionate până nu are loc verificarea din punct de vedere tehnic, cantitatv 
Probabilitate de apariţie: Scăzută şi caritativ, conform ofertelor şi specificaţiilor tehnice agreate. Responsabilii stabiliţi, prin sarcinile atribuite, vor 

verifica respectarea orevederilor contractuale. 
2. Riscuri organizatorice: Neasumarea unor sarcn i  ş responsabllltaţl în Stablliţea clară a responsabllltătlor membr lor echipei de proiect prin realizarea unor fişe de post  Se vor 

cadrul echipei de proiect. organiza întalniri periodice ale echipei de proiect. Numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experienţă 
Probabilitate de apartle: Scăzută relevantă 1n Implementarea unor proiecte simllare. Motvarea personalulul cuprins tn echipa de proiect. 

Monitorizarea atentă a flecarei activităţi, din partea managerului de proiect 
3. Riscuri financiare şi economice: capacitatea insuficientă de finanţare şi Sumele necesare asigurării finantărll şi cofinanţării proiectului vor fi prevazute în bugetul local. întocmirea 

cofinanţare la timp a invetlţiel. bugetulu s--a realizat tinând cont de preţuril e existente în piaţă în limitele impuse de Ghidul Solicitantul ul. 
Probabilitate de aparitle: Scăzută 

4. Riscuri instituţlonale: Modifcarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor Cadrul legislativ va fi monitorizat permanent. în vederea prevenirii unor întârzieri în derularea proiectului, 
Probabilitate de apartltie: Scăzută respectiv adaptarea din timp la eventuale modlflcari. 

Egalitatea de şanse şi nediscriminarea 

Egalitate de gen 
Respectarea prlncplulul egalităţii de gen presupune asigurarea unul nivel egal de vizibilitate, afirmare şi participare pentru ambele sexe în toate sferele vieţii publice şi private. Egalitatea de gen este 
opusul inegalităţii de gen şi urmlireşte promovarea participării depline a femeilor şi blirbaţilor în societate. la elaborarea proiectului s-a ţinut cont de principiul egalltllţii de şanse, urmând Strategia 
Naţională pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi, conform Legii 202/2002 republicată Tn 2007, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, respectiv prlndpiul egalităţii de tratament 
între femei şi bărbaţ în privinţa accesului la educaţie, cat şi tratamentul egal al persoanelor de origine rasia ă ş etnică. Astfe , proiectul se adresează tuturor e evilor şi cadrelor didactice, fără 
condltlonalităţi etnice sau rasia e. De asemenea, la elaborarea proiectului s a ţ nut cont şi de Regulamentul 1083/2006 al Coslllulul Uniunii I Europene care consideră egalitatea de şanse ca unul dintre 
princlpllle de Intervenţie ale Fondurilor Structurale. Echipa de implementare a proiectului respinge orice fel de discriminare directă sau indirectă în sensul prezentat in Legea 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Astfel, la definirea grupului ţintă din proiect s-a avut în vedere ca toţi elevii şl cadrele didact ce să beneflcieie de tratament egal. 

Nediscriminare 
La e aborarea proiectu ui s a avut ln vedere respectarea pr ncipiului nediscriminării sub orice fermii. De asemnea, la stabilirea grupului ţintă s-au avut ln vedere şi Directive e 2000/43/CE şi 200/78/CE, 
care interzic discr m narea directă şi Indirecta pe motive de rasă sau orgine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă şi orientare sexuala. Echipa de implementare a proiectului, cadrele didactice 
şi elevii Tşl asumă responsabilitatea de a în latura orice forma de discriminare. 
PQIDind de Ja etapa elaborărli proiectu lui, se pune preţ pe respectarea prlndplllor-prlvlnd nediscrimlllafea, implementate astfel: 

• Modul îh care vor fi selectati prestatorii de servicii se va realiza cu respectarea principiului egalitliţil în actvitatea economică, prin atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Se promovează constant prlndpli nediscriminatorii la nivelul Interacţiunii cu elevii, principii ce reglementează actul educativ, în scopul oferirii de tratament egal tuturor elevilor st cadrelor 
didactice. 

În etapa de implementare a proiectului vor fi respectate şi promovate pr ncipii privind nediscriminarea, precum: 
Activitatea de achiziţii se va r�allza respectând prlnclplul egalltatll de şanse la contractare, criteriile de selecţie fiind clare şi obiective. Două dintre prlncipllle de respectat pe parrursul 
etapelor de achiziţie fiind nediscriminarea şi tratamentul egal al ofertanţilor. 
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La demararea prolectului se va publlca un comunicat de presă, spre informare asupra derulării proiectu Iul, aslgurand astfel accesul egal la Informaţie, tuturor celor interesaţi. Tot tn scopul 
as gurării accesului la informare, fără discriminarl, se va amplasa, la demararea prolectulu , la locaţia Implementării un panou informativ 

Accesabll tate persoane cu dizabititatl 
Conceptul de accesabilitate este definit ln „Strategia europeană a dlzablliăţll 20102020- Reînnoirea angajamentul ul �tre o Europă fara bariere" ca .posibil tatea asigurată pesoanelor cu dlzabllităţi 
de a avea acces, în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la mediu fizic, transport, tehnologi! şi sisteme de Informaţii şi comunicare, precum şi la alte fac lltaţi şi servicii". La elaborarea prezentului 
proiect s-a ţinut cont şi de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată ş  actuallzată în 2019 prin Ordinul 546/2019. Ordinul 124/2019, OUG 9/2019, care 
vizează protecţia şi promovarea dreprurllor persoanelor cu handicap As gurarea participării persoanelor cu dlzabilităţl la toate sferele societăţii este un Indicator relevant pentru nivelul de dezvoltare 
al unei comunităţi. Astfel, este important să se asigure acceslbllltatea la dlversele medii: economic, social, de sănătate, cultural, educaţional etc., iar pr ma condiţie ce trebuie îndeplinită în acest sens 
este ellrninarea barierelor de ordin fizic, la nivel de infrastructură, contribuind la reducerea sent mentului de marglnallzare în randul celor cu dizabilităţl. Plecând de la aceste premise, prezentul 
proiect caută să as gure accesul la obiectivele de Investiţie, îndeplinind astfel prevederile egale în materie. Măsurile luate în aoest sens vizează achlzitionarea de echipamente uşor de folosit care 
permit reglarea culorilor. intensităţii lumnioase,. a mărimii scrisului, venind astfel în sprjin ul persoanelor ev deficienţe de vedere. De asemenea, echipamentele pot fi fo osite fără restricţ i şi de 
persoanele cu dizabllităţi locomotorii. 

Protecţia mediului şi eficienta energetică Exp icaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative asupra mediului înconjurător, Inclusiv măsuri de 
promovare a eficienţei energetice. Unde este cazul, prezentaţi modul în care proiectul propus se încadrează în politica organizaţei de protecţ e şi îmbunătăţire a mediului înconjurător. 
Investiţia nu va genera în atmosferă substanţe dăunatoare peste limitele agreate de lege, Iar echipamente e achiziţionate în cadrul prolectulul nu vor afecta negativ mediul înconjurator în cadrul 
prezentului proiect se va ţ ne cont, de asemenea, de achiziţionarea unor echipamente IT eficiente energetic care se încadrează în normele promovate la nivelul Uniunii Europene. Echipamentele ce 
urmează a fi achiziţionate respectă cele mai noi standarde în domeniu, fiind prevăzute cu caracteristici tehnice ce contribuie la minim zarea Impactul ul asupra mediului, fără a emite radiaţ i şi a creşte 
nivelul de poluare a mediului Tnconjurltor. Proiectul nu se lmplementeaz� în zone reglementate specific din punct de vedere al mediului, nu intervine prin modificări asupra mediului înconjurător, 
natural sau antropic, nu conduce la emisii, proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impaet\J ul asupra mediului şi de evaluare adecvată. 

Societatea informaţională şi noile tehnologii E�plicaţi modul în care proiectul contribuie la Introducerea noilor tehnologii şi/sau a soluţi lor Informatice sau la creşterea gradului de utilizare a noilor 
tehnologi/ soluţiilor Informatice în procesul de educaţie/învăţare/formare a elevllor  
Ultimele două decenii au transformat tehnologia Informaţiei şi comunicăr i (TIC) dintrun produs dest nat unui număr restrâns de ind v z , datorită costurilor ridicate de achiziţie şi a dimensiunilor 
relativ mar , într-un Instrument omniprezent în vaţa profesională şi personală a oamenilor  Avantaje e TIC nu sunt deloc negljablle, fapt care a atras răspândirea rapidă în activităţi educaţ onale, fie 
e e formale sau nonformale. Unui dintre cele mal vlzibile beneficii pe care le aduce TIC este acces bllitatea Informaţiei. Ceea ce p3nă de curănd putea fl consu tat doar de grupuri restranse de oameni, 
astăzi a devenit accesibil unul număr teoretic neli mitat de oameni. Creatorul informaţ ei este liber să llmiteze răspândirea el elitre anumite grupuri, dar de asemenea are la dispoziţ e instrumente prin 
care să o propage către persoane potenţial Interesate. 
Prin intermediul nollor tehnologii se urmăreşte şi promovarea autonomiei elevilor, care sunt încurajaţi să se folosească de Instrumentele puse la d spoziţie pentru a şi planlflca şi monitoriza parcursul 
educaţional şi de carieră. Elevll pot astfel să-şi organizeze procesul de trecere intre diferite etape într-un mod sistematic, cu perioade de tranziţie reduse şi cu un risc scăzut ca opţiunile să fie bazate în 
mare măsură pe circumstanţe trecătoare. 
nstrumentele TIC favorzează construirea unor practci bazate pe probe şi feedback, fapt ce este de natură să crească n velul servlcillor educaţionale prin Introducerea unui .cerc a l  calităţii" 
(proiectare, Implementare, evaluare şi revizuirea activităţilor). Pri n aceste Instrumente, consilierul dobandeşte controlul !ntregulul proces pe care î1 gestloneazJ şi poate interveni asupra fiecărei părţi 
a lui pentru a l  îmbunătăţii şi a l  face mal accesibil elevilor. 

FINANŢARl:.A PROIECTULUI 

Cost unitar Nr. unităţi 
Investiţia Denumire Tip achiziţie maxim/tip Investiţie 

Euro, fără TVA 
Echipamente pentru dotare laboratoare de Informatică din unităţi de lnvăţământ de nivel prmar, gimnazial şi 

LABORATOR DE liceal/unitate conexă 
19 INFORMATICĂ 18000 l 

(UIP) Cost untar/ laborator nformatică/ unitate de tn�ţământ cu personalitate Jurid că (UIP) 

17/�1, 



113 

19 

19 

III 
Finanţat de 
Uniunea Europaană 
r-.:, YF i,!n•·r ,1t••,nî 1 ;  e � ►  

Planul Nat ional 
de Redresare şi Rezilienţă 

Fiecare UIP eligibilă poate 
solicita un s ngur laborator 
de Informatică. 

lABORATOR 
INFORMATICĂ 
(UIP din reţeaua IPT) 

DE 

Flec:3re UIP din reţeaua IPT 
poate solicita un singur 
laborator de Informatcă. 

LABORATOR 
INFORMATICĂ 
(UIP preşcolar) 

DE 

Fiecare Ul P de nivel 
preşcolar poate solicita un 
singur laborator de 
lnformatlcli. 

SALĂ DE CLASĂ 

Fiecare UIP/UC va putea cere 
f nanţare pentru oricâte săli 

Fiecare loborotor de Informatică va cuprinde cel puţin: 
o) o tablei Interactivei + suport 
b} sisteme de tip desktop ev monlUJr sau sisteme ol/.în one sau laptop pentru fiecare elev + codru didactic 
c) un sistem sunet 
d) o multldlsciplinor/J 
e) o camer6 videoronferinţă 
f} un router wifi 
g) alte dispozitive ,1 echipamente tehnologice adoptate nevoi/or Identificate Io nivelul fiecărei unităţi de 
invăţomânt, utilizate rn scop didactic şi care s6 asigure desfăşurarea optimă o procesului educaţional. 

Echi pamente pentru dotare laboratoare de informatică din unităţi de înv.'lţămant  

Cost unitar/laborator informatică/ UIP din reţeaua IPT 
Fiecare laborator de Informatică va cuprinde aceleaşi echipamente descrise la laboratorul de informat/că o UIP, 
precum şi o/te echipamente opţlonole. 

Echipamente pentru laboratoare de Informatică din unităţi de învăţământ de nivel preşcolar (grădiniţe) 
Cost unitar/laborator/nivel preşcolar/ unitate cu personalitate Juridica(UIP) 
Fiecare laborator de informatică va cuprinde aceleaşi echipamente descrise Io laboratorul de informatică a UIP, 
precum şi o/te echipamente opţionale. 

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unit�ţl de învllţământ preuniversitar 

Cost unitar sală clasă/sa ă grupă/din unităţile de învăţămant preuniversitar (UIP)/unităţile conexe (UC): 

FIECARE SALĂ va cuprinde cel puţin: 
a) o tablă interactivă de min. 65 Inch + suport 
b) laptop sou sistem o/1-in-one • pentru cadrul didactic 
c) un sistem de sunet 
d) o comerd videoconferinţă 
e} o Imprimantă multldlscip//nară 
n un scanner documente portabil 
g} o/te dispozitive şi echipamente tehnologic e adoptate-rievolloridentificate la mvelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, utilizate in scop didactic şi care să asigure desfăşurarea optimă a procesu/ul educaţional 

Mobilier (şi materiale didactice în completarea celor existente) pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă 
din unităţile de invăţămant preun verstar/unităţlle conexe 

Cost unitar/sală clasă/ grupă din UIP, sală de activităţi sport ve/extracurr culare din UC (dotarea spaţiilor pentru 
activităţile extracurriculare sunt el g bile doar pentru unităţi le conexe). 

18.000 

13.280 

4300 

4.000 

o 

o 

15 

13 

l�J.,.-
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III 
de clasă este necesar. unde 
nu ex stă deja aceste 
echipamente la standardele 
impuse prin OM 6.416/2022 
(cu condiţ,a ca cele existente 
la momentul actual să f e 
mal vechi de S ani) 

LABORATOR ŞTIINŢE (fizică, 
chimie, biologie/ 
multdisciplinare 

O UIP nu poate cere 
finanţare peste pragul 
maxim de 30000 de euro 

CABINCTE ŞCOLARE/ 
CABINETE DE ASISTENŢĂ 
PSIHOPEDAGOGICĂ/ SĂLI DE 
SPORT 

Fiecare UIP poate cere 
finantare pentru maximum 
câte unul dintre cele 3, după 
cum urmează: 1 x cabinet 
şcolar, 1 x cabinet de 
as,stenţă ps1hopedagogică, 1 
x sal� de sport. 

Fiecare UC poate cere 
finanţare pentru max mum 3 
cabinete şcolare, la alegere, 
în funcţie de activitatea 
desfăşurată Tn cadrul 
respectivei UC. 

ATELIERE DE PRACTICĂ IPT 
Fiecare UIP din reţeaua IPT 
poate solicita suma maximă 
de 100.000 de euro pentru 
dotarea unul atelier de 
!)'act că 

Finanţai de 

Uniunea Europeană 
r-:,· ': �•;)• ·: ,l= • �,,; I • 

A V � ► Planul National 
P"'J de Redresare si Rez\lienţă 

Mobilier specific şi materiale didactice specifrce pentru dotare laborator de ştiinţe (fizică, chimie, biologie/ 
multidisciplinar) din untatea de invăţăm3nt preuniversitar 

Cost unitar pentru dotarea a cel puţin unui laborator de ştiinţe (fizică, chimie, biologie/ multidlsclpllnar)/unitate 
de învăţământ 

Echipament digital pentru dotarea unui laborator de ştllnţe din unitatea de învăţămant preuniversitar 

Cost unitar/ componentă de dlgltallzare/ pentru minimum ! laborator de ştiinţe/UIP 

Se va aloca pentru dotarea laboratoare or de ştiinţe maximum 30.000 euro/UIP, valoare pentru care trebuie 
asgurată dotarea a minimum unui laborator de ştiinţe (fizică, chim e, biologie/ multldlsciplinar)/UIP. 

Mobilier specific şi materiale didactce specifice (obiecte de Inventar), inclusiv echipamente digitale. pentru 
dotare cabinete şco are (Inclusiv cabinete de asistenţă pslhopedagogică), pentru dotarea spaţlil or cu echipamente 
şi aparatură sportivă, precum şi alte materiale didactice specifice desfăşurării activităţilor sportive din sălile de 
sport 

Se va aloca pentru dotarea cabinetelor, maxim 30.000 euro, pentru care trebuie asigurată dotarea a max mum: 
1 cabinet şco ar, 1 cabinet asistenţă psihopedagogică 1 sală sport, pentru fiecare UIP. în cazul 

unităţilor de Tnvăţăm3nt speciale, 3 cabinete la alegere, în funqle de nevoi (de ex.: cabinet de asistenţă/ sprijin/ 
logopedie/ consiliere/ terapii alternative/ klnetoterapie/ sală de sport etc.) 

3 cabinete (inclusiv pe ramură de sportiv), la alegere, Tn funcţie de nevoi şi de spaţiu disponibil, pentru 
fiecare UC eli gibilă. 

Materiale şi echipamente de specialitate pentru dotarea atelierelor de practică/ unitate de din reţeaua IPT în 
conformitate cu preddr11e din Standardele de pregătire profes onală în vigoare, asociate calificărilor profesionale 
�co a rizate 

Echipamente digitale pentru dotarea atelierelor de practică/ unitate de invătam�nt IPT din reţeaua IPT 

24.000 

6000 

10.000/cabinet/sală 
de sport dotate 
integral 

-

66.997 

33.003 

1 

1 

o 

o 

o 
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III Finantal de 
�."..;�:,:!,��,��peană 

BUGETUL PROIECTULUI 

Cost unitar 
Nr. /tip Investiţie Investiţia Tip achiziţ e bucă!l le , fără TVA 

1 2 

LABORATOR DE INFORMATICĂ (UIP) 1 88.500 

a) o tablă Interactivă + suport N/A 
b) sisteme de tip desktop cu monitor sau N/A sisteme a!l-in•one sau laptop 

19 c) un s stem sunet N/A 
dl o imprimantă multifuncţ onală N/A 
e) o cameră videoconferinţ5 N/A 
f) un router wifi N/A 

g) alte dispozitive şi echipamente N/A tehnoogice 

LABORATOR DE INFORMATICĂ (UIP din 
o o reţeaua IPT) 

a) o tab ă interactivă + suport N/A 

b) sisteme de tip desktop cu monitor sau N/A 
sisteme all-ln-one sau laptop 

113 c) un sistem sunet N/A 

d)  o Imprimantă mult funcţională N/A 

e) o cameră videoconferinţă N/A 

I I) un router wifi N/A 

g) alte dispozitive şi echipamente tehnologice N/A 

19 LABORATOR DE INFORMATICĂ (preşcolar) o o 

A 
V 

Valoare ellglbllă 
PNRR fără TVA 

(LEI) 

3= lx2 

88.500 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 

o 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

o 

._ 
Planul National 
de Redresare şi Rezilienţă 

TVA aferenta Valoare neeligibilă Valoare TVA aferenta Total 
cheltuielilor eligibile fără TVA cheltuielilor neeligibile neeligibil 

(LEI) 

4 5 6 5+6 

16 815 o o o 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

o o o o 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

o o o o 

20/41_ 



III Finantat de 
���-u:��,!u:

1
7p�ana 

Cost unitar 
Nr. /tip investiţie Investiţia Tip achizi ţ e 

bucăţi lei, fără TV A 

1 2 

a) o tablă interactivă + suport N/A 

b) sisteme de tip desktop cu mon tor sau 
N/A sisteme all ln one sau laptop 

c) un sistem sunet N/A 

d) o imprimantă multifuncţională N/A 

e) o cameră videoconferinţă N/A 

f) un router wif  N/A 
g) alte d spozitive şi echipamente N/A tehnologice 

Săli de clasă (echipamente digitale) UIP/ UC 1S 21.151.26 
a) o tablă interactivă de min. 65 Inch + suport N/A 
b) un laptop sau sistem all-ln one N/A 
c) un sistem de sunet N/A 

19 d) o cameră vldeoconferinţă N/A 
el o imprimantă multlfunct onală N/A 
f) un scanner documente portabil N/A 

g) alte dlspoz trve ş  echipamente tehnologice N/A 

111 Să i de dasă (mobilier şi materiale didact ce) 13 19675,38 
UIP/UC 

111 LABORATOR OE ŞTIINŢE (mobilier) UIP 1 118000 

111 LABORATOR DE ŞTIINŢE (echipamente dig tale) 1 29.500 UIP 

CABINETE ŞCOLARE (inclusiv CABINETE DE 
111 ASISTENTĂ PSIHOPEOAGOGICĂ/ SĂLI DE o o 

SPORT) - UIPNC 

114 ATEU ERE DE PRACTICĂ IPT (materiale şi 
o o echipamente de specialitate) 

0 
Valoare eli gibil ă 
PNRR fără TVA 

(LEI) 

3= lx2 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

317.269 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 

255.780 

118000 

29.500 

o 

o 

tM Planul National 
de Redresare si Rezilientă 

TVA aferenta 
cheltuielilor eligibile 

(LEI) 

4 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

60.281,11 
N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 

48.598,73 

22.420 

5605 

o 

o 

. . 

Valoare neeligibilă 
Valoare TVA aferenta fără TVA 
cheltuielllor neeligibile 

s 6 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 

o o 

N/A N/A 
N/A N/A 

N/A N/A 

N/A N/A 
N/A N/A 
N/A N/A 

N/A N/A 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

Total 
neeligibil 

5+6 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

o 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 

o 

o 

o 

D 

o 
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Investiţia 

Laborator 
informatică 
- Şcoala 
Gimnazială, 
sat Magula, 
comuna 
Tomşani 

v-> "'
-j..; 

TOTAL 

Laboratoare de informatică (descrierea echipamentelor care se vor achiziţiona: echipamentele obligatorii cont. OM 6416/2022): 

(3) pentru fiecare 
elev+ cadru didactic (unul 

dintre cele 3 de mai jos) 
Dotare Display Suport 
spaţiu 

Nr. Interactiv pentru 
Sistem *Multifuncţională Cameră 

nou (tablă display videoconferinţă laboratoare •sistem Sistem sunet (4) (5) înfiinţat Interactivă) interactiv desktop All-ln- Laptop {6) 
DA/NU (1) (2) + One 

monitor 

NU 1 1 1 15 1 1 1 

1 1 1 15 1 1 1 

Router 
Wifi Observaţii 

(7) 

1 14 sisteme 
ali-ln-one pt. 
elevi şi lptr 
cadrele 
didactice 
care 
utilizează 
laboratorul 

1 



Echipamente TIC pentru săli de  clasă (echipamentele obligatorii conf. OM 6416/2022): 

(3) pentru cadrul 
Dotare Display Suport didactic •scaner spaţiu Nr. săli interactiv pentru Sistem *Multifuncţională Cameră documente 

I 
Investiţia nou dotate {tablă display sunet 

(5) videoconferinţă portabil Observaţii 
înfiinţat interactivă) interactiv Sistem Laptop (4) (6) 
DA/NU (1) {2) All-ln- (7) 

One 
12 

echipamente Nu 10 12 12 12 12 
TIC pentru 12 12 10 

săli clasă 
3 echipemnte 

TIC Sali Nu 3 3 3 1 3 3 3 3 
grădiniţă 

TOTAL 

19 Echipamente TIC pentru săli de clasă {alte echipamente opţionale în funcţie de nevoile identificate în unitatea de învăţământ + materiale didactice) 

I Număr Observaţii 
I Denumire echipament TIC 

I v·ct 1 Gradlnita cu program normal, sat • 1 eopro1ector Magula, comuna Tomşani 
15 Pentru 12 săli de clasă ale şcolilor şi 

Ecran de proiectie fix - cu prindere pe perete pentru 3 săli de clasă ale grădiniţelor 
15 Pentru 12 săli de clasă ale şcolilor şi !'lip chart pentru 3 săli de clasă ale grădiniţelor 

I -

"i< 



111 Dotarea cu mobilier pentru sălile de clasă 

Nr. total de săli de 
clasă dotate cu 

Denumire tip de mobilier (ex.: bănci, scaune, dulapuri etc.) mobilier/unitate Nr. bucăţi Observaţii 
de învăţământ 

Bănci gradinlţă din lemn/pal cu picioare metalice (2 locuri, formă 
12 1 clasa grădiniţă d reptunghiulara/traoezoidală cu marg ni rotunjite, diverse culori) 

(GNP sat 
Loloiasca) 

Scăunele din lem/pal cu picioare metalice, diverse culor cu margini rotunjite 24 

Catedră +scaun educator 1 

1 clasă Dulap din lemn pentru depozitarea materialelor didactice, 
1 111 pregătitoare 

mobilier (Scoala Bibliotecă cu compartimente deschise 1 săli clasă Gimnazială, sat 
1 dulap cu 20 de 

Loloiasca, comuna Dulapuri individuale pentru 1 compartimente 
Tomşani) 20 elevi. 
4 clase Scoala 
Gimnazială, sat 

Dulap din lemn pentru depozitarea materialelor didactice 4 

Loloiasca, comuna Bibliotecă cu compartimente deschise 4 
Tomşani 
7 clase Scoala Dulap din lemn pentru depozitarea materialelor didactice 7 
Gimnazială, sat 
Magula, comuna Bibliotecă cu compartimente deschise 7 
Tomşa ni 

Dotarea cu mobilîer laborator informatica 

Nr. de 
laboratoare Denumire tip de mobilier Număr Observaţii dotate/unitate Tip de laborator 

de învăţământ 
1 Informatica - Scoa/a Gimnaziala Mese - 14 -

sat Magura, comuna Tomşani Scaune Elevi 28 

� 1' 



1

 Nr. săli de sport 
dotate/unitate 

! de învăţământ 

1 

I Nr. 

I cabinete/ateliere 
• şcolare 

dotate/unitate 
de învăţământ 

1 

Dotarea sălilor de sport- echipamente + materiale didactice 

Denumire echipament/materiale didactice învăţământ primar Număr Observaţii 

Dotarea cu echipamente specifice/mobilier a cabinetelor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică/multifuncţionale 

Denumire echipament/materiale didactice Număr Observaţii 

MOBILIER 

111 Dotarea cu mobilier+ materiale didactice a laboratoarelor, altele decât cele informatice (pentru ştiinţe/robotică/matematică etc.) -tabelul se va multiplica 

Nr. de 
laboratoare 

dotate/unitate 
de învăţământ Tip de laborator 

1 Ştiinţe 

(Biologie şi Chimie) 

pentru fiecare tip de laborator 

Denumire tip de mobilier 

Masă de laborator multufuncţională pentru experimente - 2 locuri 

Scaun elevi 

Corp chiuvetă antiacidă 

Dulap metalic securizat pentru substanţe 

Dulap metalic tip vitrină 

Dulap mobil din lemn pentru depozitare materiale, instrumente, aparatura 

Catreda + scaun profesor 

1 Microscop digital pentru profesor/Microscop cu cameră 

Număr Observaţii 

14 

28 

1 

1 

1 

1 

1 






