
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Nr. 20423 din 14.03.2023 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de  

proiectul 

''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI 

ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR 

CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'' 
 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
Pilonul VI. Politici pentru noua generație  
 
Componenta C15: Educație 
Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare 

profesională (EFP) 
Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și 

tehnic 
Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile 

de învățământ 
Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 

laboratoarele/atelierele școlare 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
Analizând  referatul de aprobare nr. 20424 din 14.03.2023 înaintat de către 

doamnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate nr. 20501 din 15.03.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor; 

Văzând avizul de legalitate nr. ........ din 15.03.2023 al Secretarului general al 
municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2023 al  Comisiei pentru 
buget - finanţe, avizul favorabil nr. __ din _.03.2023 al Comisiei pentru cultură, 

culte, sănătate, învățământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. __ din _.03.2023 
al Comisiei juridice. 

Având în vedere: 
• Ordinul Ministerului Educației nr. 6.423/19.12.2022 privind aprobarea 

Ghidului Solicitantului aferent PNRR, Componenta C15: Educație, Obiectiv 



Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar și a unităților conexe, modificat prin Corrigendumul nr. 
1 aprobat prin OME nr . 3674 / 14.02.2023;  

• Ordinul ME nr. 4142/2022 privind aprobarea normativului de dotare 
minimală pentru clasele V—VIII;   

• Ordinul ME nr. 4143/2022 pentru aprobarea Standardelor privind 
materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare 

minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani;   
• Ordinul ME nr. 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare 

minimală pentru învățământul primar;   
• Ordinul nr. 3677/14.02.2023 privind modificarea Ordinului ministrului 

educației nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de 

învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice;  
• Ordinul ME nr. 6416/2022 pentru modificarea OM 3497/2022 pentru 

aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu 

echipamente tehnologice;  
• Ordinul MS nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă 

din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și 

tinerilor, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată, 

În baza prevederilor art.129 alin.(9), lit. „a”, art.136, art.137 alin.(1), art.139 

alin.(3) lit. g), art.140 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.„a”, art.197 alin.(1), (2), (4) și 

(5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART 1.  Se aprobă participarea UAT Municipiul Roman la Apelul de proiecte 
pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților 

de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, 

cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), finanțat prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație. 
 

ART 2. Se aprobă depunerea proiectului ''DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR 

CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ''  pentru 
finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI: Politici pentru 
noua generație, Componenta C15: Educație, Obiectivul: Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar 

și a unităților conexe  
 

ART 3.  Se aprobă valoarea totală a proiectului ''DOTAREA CU 
MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR 



CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'' în cuantum de 
18.439.612,25 lei, inclusiv TVA, din care:  

- Valoare eligibilă PNRR, fără TVA: 15.495.472,47 lei  
- Valoare TVA eligibilă: 2.944.139,78 lei. 
 

ART 4.  Se aprobă susținerea din  bugetul local a sumelor reprezentând 
cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI 

ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT Municipiul 

ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'' în vederea implementării acestuia în condiții 

optime. 
 
ART 5. Se împuternicește dl. Leonard ACHIRILOAEI – Primarul 

Municipiului Roman să semneze toate documentele necesare depunerii cererii de 
finanțare şi a implementării proiectului în numele Municipiului Roman. 

 
ART 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamț şi publicare pe site-ul propriu al 
Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamț; 
 

ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului 

Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 
- Primarului  Municipiului Roman; 
- Instituției Prefectului - Judeţului Neamț, 
- Direcției Tehnice de Investiții / Serviciului Managementul Proiectelor - 

Municipiul Roman; 
- Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 

majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 
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   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 20424 din 14.03.2023 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiectul  

''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI 

ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT Municipiul 

ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'' 
 

   
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  
Pilonul VI. Politici pentru noua generație  
Componenta C15: Educație  
 
Investiția 9 - Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile 

de învățământ 
Investiția 11 - Asigurarea dotărilor sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare 

din sistemul preuniversitar 
Investiția 13 - Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ 

profesional și tehnic (IPT) 
Investiția 14 - Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și 

tehnic 
 
 
 Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții 

finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat apelul 

competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” 

(palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență 

psihopedagogică), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - 
Componenta C15: Educație.  
 UAT Municipiul Roman intenționează să depună o cerere de finanțare pentru 
proiectul ''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI 

ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT Municipiul 



2 
 

ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'', prin care va asigura dotările necesare, atât din 
punct de vedere hardware, cât și software, pentru dezvoltarea competențelor 

digitale, în toate unitățile de învățământ preuniversitar publice acreditate, precum și 

unitățile conexe eligibile din Municipiul Roman, în vederea îndeplinirii obiectivelor 
existente în proiectul „România Educată” ce vizează dezvoltarea unui ecosistem 

digital de educație și de formare în vederea reducerii decalajelor în învățare 
 Conform Ghidului Solicitantului – pentru apelul: Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar 
și a unităților conexe modificat prin Corrigendumul nr. 1 aprobat prin OME nr. 
3674/14.02.2023, prin intermediul autorităților administrației publice locale, 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate, inclusiv liceele cu filieră 

vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic, cluburile, 

cluburile sportive și palatele copiilor, vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și 

materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR. 
În cadrul acestui apel vor fi susținute 5 tipuri majore de investiții integrate, respectiv 

4 linii de finanțare distincte, respectiv: 
a) digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin 

achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic, 
b) dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație 

națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi 

sportive, inclusiv din rețeaua de învățământ profesional și tehnic (IPT), 
c) dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, de 

la preșcolar la liceu, și a spațiilor sportive din palate ale copiilor și cluburile 

sportive, în situația în care acesta nu a fost schimbat în ultimii 5 ani, 

calendaristici, calculați de la data înregistrării în contabilitate a bunurilor până 

la data închiderii prezentului apel, 
d) echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a 

laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care 

există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții 

eligibile în cadrul apelului (palate ale copiilor, cluburi, cluburi sportive, 
centre de asistență psihopedagogică) 

e) echiparea atelierelor de practică, inclusiv cu componente digitale specifice 
domeniului de calificare. 

 Prin liniile de finanțare aferente investițiilor 9, 11, 13 și 14, toate tipurile de 

unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului 

București și județe), pot obține granturi pentru achiziția de mobilier pentru sălile de 

clasă, spațiile destinate activităților școlare, extrașcolare și sportive, pentru 

laboratoare și cabinete, inclusiv cele de asistență psihopedagogică din rețeaua 

școlară județeană. Investițiile sunt direcționate către asigurarea condițiilor optime 

de derulare a procesului educațional și educativ-instructiv, prin dotarea cu mobilier 
adecvat vârstei elevilor, materiale didactice moderne, inclusiv echipamente digitale. 
 Implementarea integrală a investițiilor finanțate din PNRR prin prezentul apel 

va fi finalizată, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2024, conform 

calendarului stabilit. 
 În etapa de elaborare a analizei de nevoi, unitățile de învățământ și unitățile 

conexe eligibile din rețeaua școlară vor inventaria echipamentele TIC achiziționate, 
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în ultimii 5 ani, din diferite surse de finanțare (PNRAS etc.), astfel încât, prin 
întocmirea planului de achiziții de echipamente digitale, care face parte din cererea 
de finanțare depusă în cadrul prezentului apel, să fie evitată dubla finanțare. În 

consecință, prin prezentul apel, vor putea fi achiziționate echipamente TIC, altele 

decât cele existente, sau în completarea celor existente prin raportare la numărul de 

beneficiari direcți, ori dacă acestea au mai mult de 5 ani. 
 De asemenea, în cadrul apelului vor fi finanțate și achizițiile de mobilier, 

materiale didactice/sportive și echipamente informatice pentru unitățile conexe 

eligibile în cadrul apelului. 
Valoarea totală a proiectului ''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 

DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN 

UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'' este în cuantum de 
18.439.612,25 lei, inclusiv TVA, din care:  

- Valoare eligibilă PNRR, fără TVA: 15.495.472,47 lei,  
- Valoare TVA eligibilă: 2.944.139,78 lei. 

 
Sumele reprezentând cheltuieli conexe și alte cheltuieli neeligibile ce pot 

apărea pe durata implementării proiectului ''DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A 
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR 

CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'', se vor asigura 
din bugetul local al UAT Municipiul Roman. 
  
 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis 
către Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 
prin vot. 
            
 
 
 
 
 

  Inițiator, 
 Primar 

Leonard ACHIRILOAEI 



                         

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Direcția Tehnică de Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor 
Nr.  20501 din 15.03.2023                                                        uip@primariaroman.ro 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a chetuielilor 
legate de proiectul  

''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE 

DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A 

UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'' 
 

   
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  
Pilonul VI. Politici pentru noua generație  
Componenta C15: Educație  
 
Investiția 9 - Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de 

învățământ 
Investiția 11 - Asigurarea dotărilor sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare din 

sistemul preuniversitar 
Investiția 13 - Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ profesional și 

tehnic (IPT) 
Investiția 14 - Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 

 
   

Analizând referatul de aprobare al domnului Primar Leonard ACHIRILOAEI, 
înregistrat cu nr. 20424 din 14.03.2023, prin care se propune aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor pentru implementarea proiectului ''DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT 

Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'', care va fi depus spre finanțare, de către 

UAT Municipiul Roman în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta 15: Educație, Investițiile 9, 11, 13, 14, vă comunicăm umătoarele: 
Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate 

prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de 

proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 

unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile 
copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), finanțat prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.  
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Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor 
programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru 

situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și 

investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
Componenta C15- Educație, abordează creșterea capacității de reziliență a 

sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, 

în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării 

participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.  
Obiectivele apelului 
Obiectivul Investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice 

necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate 

(în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare 

informatice și echipamente dedicate. Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 

decembrie 2024.  
Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea 

standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv 

dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu 

cerințe educaționale speciale. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 

2024.  
Obiectivul Investiției 13 este de a sprijini transformarea digitală a școlilor care 

aparțin rețelei de învățământ profesional si tehnic și de a facilita învățarea online. Aceasta 

include investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare 

pentru 909 școli din rețeaua IPT. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 

septembrie 2023.  
Obiectivul Investiției 14 este echiparea atelierelor de practică din unitățile de 

învățământ profesional și tehnic Obiectivul acestei investiții este de a echipa ateliere 

școlare din cadrul unităților de învățământ profesional și tehnic, inclusiv al unităților de 

formare duală Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2023. 
 
Având în vedere prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI - Dotarea cu 

mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe, modificat prin Corrigendumul nr. 1 aprobat prin 
OME nr. 3674/14.02.2023, prin intermediul autorităților administrației publice locale din 

România, unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate, inclusiv liceele cu 

filieră vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic, cluburile, 
cluburile sportive și palatele copiilor, vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și 

materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR. 
 Unitățile de învățământ care vor beneficia de dotările ce se vor  achiziționa prin  

proiectul ''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI 

ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT Municipiul 

ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'' sunt următoarele:  
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri și 

unitatea școlară arondată Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5, 
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- Unitatea școlară cu personalitate juridică: ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL ROMAN și Unitatea școlară arondată: 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 3,  
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, 

Municipiul Roman  și Unitățile școlare arondate: Grădiniţa cu Program Prelungit „Muguri 

de lumină” și Gradinita cu program normal, Municipiul Roman, 
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş”, 

Municipiul Roman, 
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” și 

Unități școlare arondate: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 și Grădiniţa cu 

program prelungit nr. 1, Municipiul Roman, 
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, 

Municipiul Roman,  
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, 

Municipiul Roman și Unitatea școlară arondată: Şcoala Gimnazială „Carol I”, Municipiul 

Roman, 
- Unitate școlară cu personalitate juridică: COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI 

ROMAN și Unitatea școlară arondată: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6, Municipiul 

Roman,  
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul 

Roman  –și Unitățile școlare arondate: Gradinița cu program prelungit Danubiana și 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 5, Municipiul Roman,   
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Colegiul Tehnic „Miron Costin”, 

Municipiul Roman,  
- Unitate școlară cu personalitate juridică Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul 

Francisc de Assisi”, Municipiul Roman și Unitatea școlară arondată Şcoala Gimnazială 

„Costache Negri”, Municipiul Roman,  
- Unitate școlară cu personalitate juridică: LICEUL TEOLOGIC „EPISCOP 

MELCHISEDEC”, Municipiul Roman, 
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Liceul cu Program Sportiv, Municipiul 
Roman și Unitatea școlară arondată: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMAN MUȘAT 

Municipiul Roman,  
- Unitate școlară cu personalitate juridică: Clubul Copiilor, Municipiul Roman  
 
Achizițiile vor fi realizate, obligatoriu, pe baza standardelor de dotare minimală cu 

materiale didactice și a standardelor de echipare a școlilor cu resurse digitale, care vor fi 

fundamentul caietelor de sarcini pentru lansarea procedurilor de achiziție publică, 

respectiv prevederile:  
➢ ⇒ Ordinului ME nr. 4142/2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală 

pentru clasele V—VIII;  
➢ ⇒ Ordinului ME nr. 4143/2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele 

de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală 

pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani;  
➢ ⇒ Ordinului ME nr. 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare 

minimală pentru învățământul primar;  
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➢ ⇒ Ordinului ME nr. 3497/30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a 
unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice;  

➢ ⇒ Ordinului ME nr. 6416/2022 pentru modificarea OM 3497/2022 pentru 
aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu 

echipamente tehnologice  
➢ ⇒ Ordinului MS nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 

unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și 

tinerilor. 
 Toate cererile de finanțare vor anexa avizul Inspectoratului Școlar Județean care 

va avea obligația de a centraliza/analiza împreună cu administrațiile publice locale 

nevoile unităților de învățământ beneficiare ale dotărilor. Avizul ISJ este condiție de 

eligibilitate a aplicației. Pentru toate bunurile si echipamentele achiziționate prin proiect, 

UAT-urile vor încheia contracte de custodie cu fiecare unitate de învățământ/unitate de 

învățământ conexă eligibilă, care este beneficiar real al investițiilor finanțate prin 

prezentul apel. Toate bunurile achiziționate vor fi utilizate, exclusiv, pentru activități 

didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii. 
 Specificațiile tehnice recomandate pentru elaborarea caietelor de sarcini în anexele 

ghidului sunt minime, ele reprezentând nivelul de la care este indicat să se pornească 

atunci când vor fi inițiate achizițiile, astfel încât investițiile făcute sa aibă un impact 

durabil, sa fie realizate în scop educațional și să aibă o durată de viață optimă. Produsele 

care vor face obiectul achizițiilor pentru dotările privind digitalizarea mediilor de învățare 

din învățământul preuniversitar și infrastructură școlară vor fi calitative, moderne, 

adaptate vârstei elevilor, astfel încât să fie creat un mediu de lucru plăcut și sănătos. 
Valoarea totală a proiectului ''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 

DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT 

Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'' este în cuantum de 18.439.612,25 lei, 
inclusiv TVA, din care:  

- Valoare eligibilă PNRR, fără TVA: 15.495.472,47 lei  
- Valoare TVA eligibilă: 2.944.139,78 lei. 
Sumele reprezentând cheltuieli conexe și alte cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului ''DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 
DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN UAT 
Municipiul ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ'', aferente activităților care se află în 

responsabilitatea UAT Municipiul Roman, conform Acordului de parteneriat, se vor 
asigura din bugetul local al UAT Municipiul Roman. 

UAT Municipiul Roman are obligația de a încheia contracte de comodat cu fiecare 
unitate de învățământ/unitate conexă eligibilă, respectiv, va transfera proprietatea cu titlul 

gratuit, pe durata implementării proiectului, pentru toate bunurile achiziționate conform 

prevederilor Proiectului, cu scopul utilizării acestora, exclusiv, pentru activități didactice, 

sportive și extrașcolare cu elevii/copiii.  
Perioada de implementare a proiectului se încheie după finalizarea tuturor 

achizițiilor, efectuarea recepțiilor și punerii în funcțiune / montare a echipamentelor, 
conform prevederilor contractuale. La finalizarea perioadei de implementare, dreptul de 
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proprietate asupra bunurilor achiziționate de către UAT-ul care a venit în nume propriu, 
se va transmite unității de învățământ/ unități conexe, beneficiar final, în conformitate cu 
legislația în vigoare la acea dată. 
Proiectul va respecta următoarele obiective de mediu: 

 Atenuarea schimbărilor climatice, 
 Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora. 

Apreciez ca deosebită oportunitatea de a implementa acest proiect, având drept 

scop dotarea instituțiilor de învățământ preuniversitar publice acreditate, precum și 

unitățile conexe eligibile cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și 

sportive, prin finanțare PNRR și asigurarea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din 
municipiul Roman.  

 
Față de cele expuse, apreciez că proiectul de hotărâre întrunește toate elementele 

legale și se poate aviza pentru a fi supus dezbaterii consiliului local . 
 
 

  Director DTI,                                         Şef Serviciu Managementul Proiectelor 
Ovidiu BOJESCU                                                        Nadia CÎRCU 
 

 
 


