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JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin intermediul Programului 

Operaţional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 

economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-

învăţare,  e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a 

Internetului, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune,  e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

 Referat de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

 Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 

57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Nota de fundamentare a Centrului Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Tg.Jiu, nr. 2754 din 

18.11.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 15342 din 18.11.2020 

privind necesitatea dotării unității de învățământ cu tablete de uz școlar pentru elevii din ciclul 

primar, gimnazial, liceal, cu laptopuri necesare pentru sprijinirea profesorilor in scopul participării 

la cursurile on-line, precum și dotarea sălilor de curs cu echipamente IT; 

 Prevederile Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte nr. 1 și 2, Programul Operațional 

Competitivitate (POC), Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru 

o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru 

e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea 

gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură-

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE; 

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

nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente 

anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2; 

 Prevederile Ordinului  ministrului educației şi cercetării nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;   

 Prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5972/08.11.2020 pentru suspendarea 

activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor şi elevilor în unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

 Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares(2020)1847818 privind inițiativa de investiții de răspuns la 

pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, acesta propune mobilizarea fondurilor aferente politicii 

de coeziune pentru a răspunde într-o maniera flexibilă la nevoile apărute în contextul pandemiei 

în sectoarele cele mai afectate; 

 Prevederile art.61 alin.2 şi alin.5 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile art.110, alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 



 Prevederile art.34 din Anexa 3 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională aprobat prin Ordinul 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – MECTS nr. 5555/2011; 

 Prevederile art.102 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi 

special integrat din 07.10.2011aprobat prin Ordinul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului – MECTS nr. 5573/ 2011, 

 

 

În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin intermediul 

Programului Operațional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea 

aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 

2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și 

a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA 

E-EDUCAŢIE. 

 

Art. 2.  Se aprobă bugetul total al proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea 

educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” în cuantum de 844.412,49 lei 

(inclusiv TVA), din care: 

- 827.524,24 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă; 

- 16.888,25 lei, contribuția proprie a Județului Gorj (reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului), 

precum și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de evaluare și a perioadei de 

implementare/sustenabilitate a proiectului, conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului 

proiectului.  

 

Art.3. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj să 

semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, contractul de finanțare, precum și toate documentele 

necesare depunerii și implementării proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în 

activitatea educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj, Centrului Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu, precum și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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Adoptată în ședința din 18.12.2020 

Cu un număr de 32 voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

  
 


