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R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 22000/26.10.2020 

                                                                                        
 

                                                                                                      Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 

necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, 
judetul Suceava”, a indicatorilor tehnico-economici,  precum şi a cheltuielilor 

aferente proiectului  
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, județul Suceava;  
Având în vedere:  
            -  referatul de aprobare prezentat de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, primar al 
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 21999/26.10.2020; 

În temeiul prevederilor art. 120 şi art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 

republicată,  ale art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale Ordonanei de 

Urgență nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice 

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

CoV-2, ale Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- 

Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitive, 

acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în  

domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, publicat pe site-ul 

www.mfe.gov.ro; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 139, alin. 1 şi 

art. 196, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. – (1) Se aprobă proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 
necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, judetul 

Suceava”, în vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Programului 

Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și 
comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitiva, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-

cultură - secțiunea e-educație.        
 Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Achizitie de tablete 
scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in 

municipiul Falticeni, judetul Suceava”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



 Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte 
echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul 

Falticeni, judetul Suceava”  în cuantum de  9.459.586,50 lei, inclusiv TVA. 

 Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii 

activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, judetul Suceava” se vor asigura din 

bugetul local al municipiului Falticeni, judetul Suceava. 

 Art.5. Se va asigura contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și cofinantarea procentuală din valoarea eligibilă 
a proiectului, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, precum si demararea 
procedurilor de includere in buget. 
 Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art.7. (1) Se împuternicește domnul prof. Gheorghe - Catalin Coman, primarul 
Municipiului Falticeni, judetul Suceava să semneze toate actele necesare şi contractul de 

finanţare în numele municipiul Falticeni. 

(2) Reprezentantul legal al municipiul Falticeni in relaţia cu Autoritatea de 

Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020  pentru derularea 
Proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii 

activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, judetul Suceava”  este primarul 

municipiului Fălticeni. 
  
 
 
                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 

                                                                             Avizat 
                                                                                       Secretar general municipiu 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1  

”Indicatorii Proiectului” 
 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Achizitie de tablete 
scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in 

municipiul Falticeni, judetul Suceava” sunt: 

 Indicatori tehnici: 
 Achizitie tablete pentru uz scolar – 6.450 bucati; 
 Achizitie camere web videoconferinta pentru sali de clasa – 220 bucati; 
 Achizitie laptopuri pentru profesori – 390 bucati. 

 
 Indicatori economici: 

Valoarea totala a investitiei, din care: 9.459.586,50 lei inclusiv 
TVA 

Cheltuieli eligibile  - 98% 9.224.614,07 lei inclusiv 
TVA 

Cofinantare cheltuieli eligibile – 2%    188.257,43 lei inclusiv 
TVA 

Cheltuieli neeligibile      46.715,00 lei inclusiv 
TVA 

 
INDICATORI PRESTABILIŢI DE PROIECT  

INDICATOR DE REALIZARE Unitate măsură Valoare țintă 

Număr de elevi din învățământul 
preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente 
mobile IT pentru a participa la cursuri on-line 

NUMAR 6.450 

Număr de clase din unitatea/unitățile de 

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

NUMAR 220 

Număr de profesori din unitatea/unitățile de 
învățământ preuniversitar sprijiniți cu 
echipamente/dispozitive IT pentru a participa 
la cursuri on-line 

NUMAR 390 

 
 
INDICATORI DE REZULTAT 

DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 
măsură 

Anul de 

referință 

Valoare 

referință 

Valoare 

țintă 

Utilizatori de servicii și aplicații digitale 
(numărul de indivizi care utilizează 
instrumente OER) 

Numar 
persoane 
(elevi + 

profesori) 

2020 - 
2021 

 
0 

6.840 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

PRIMAR 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                           Nr.  21999/26.10.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achizitie de tablete scolare si 

alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in 

municipiul Falticeni, judetul Suceava”, a indicatorilor tehnico-economici,  

precum şi a cheltuielilor aferente proiectului  
 

        

           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 OUG nr. 144 din 24 august 2020 

privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 

desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 

2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”  se referă la 

asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. Prin Programul 

Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și 
comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitive, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-

cultură-secțiunea e-educație, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro,  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.  

      In acest context  consider  necesar sa   initiem si noi acest  demers pentru  o 

desfasurare a procesului educational in municipiul nostru cat mai eficace , drept pentru 

care  va propun adoptarea  proiectului de hotarare si a anexei acestuia 

 

                                                                           Primar, 
                                                         Prof. Gheorghe Catalin Coman 
 

 
 



 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

Nr. 22001/26.10.2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a 
cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 
necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, judetul 

Suceava” 
 

                     

   Avand in vedere contextul epidemiologic în care ne aflăm, care implică necesitatea 

desfășurarii activităților  didactice în anul școlar 2020/2021 şi în sistem on – line, se impun  

o serie de măsuri adecvate pentru  continuarea  procesului educațional pentru elevi și 
cadrele didactice, 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, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- 

Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitive, 

acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în  

domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, publicat pe site-ul 

www.mfe.gov.ro,  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. 

                     Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Achizitie de 
tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line 

in municipiul Falticeni, judetul Suceava sunt: 

      Indicatori tehnici: 
 Achizitie tablete pentru uz scolar – 6.450 bucati; 
 Achizitie laptopuri pentru cadre didactice – 220 bucati; 
 Achizitie camere web videoconferinta pentru sali de clasa – 390 bucati. 

 
Indicatori economici: 

Valoarea totala a investitiei, din care: 9.459.586,50 lei inclusiv 
TVA 

Cheltuieli eligibile  - 98% 9.224.614,07 lei inclusiv 
TVA 

Cofinantare cheltuieli eligibile – 2% 188.257,43 lei inclusiv TVA 



Cheltuieli neeligibile 46.715,00 lei inclusiv TVA 

 
            In considerarea  celor   prezentate, propunem  Consiliului Local al Municipiului 
Falticeni, să  adopte proiectul de hotărâre privind   aprobarea investitiei, în forma iniţiată de 
primarul   municipiului Falticeni. 
                                              
                                                       Administrator Public, 
                                                 Ing. Silviu-Haralambie Rusu 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


