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JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al judeţului, 

Cristina-Elena  Rădulea-Zamfirescu 

 

 

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 implementări 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din______12.2020 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 
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Referat de aprobare a proiectului de 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 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a 

internetului în activitatea educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, ce 

urmează a fi propus spre finanțare în cadrul 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. 

 

 

Proiectul „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” propus spre aprobare, se va implementa, în condițiile în care va fi 

declarat eligibil spre finanțare, U.A.T.-Județul Gorj va avea calitatea de beneficiar de finanțare, iar 

beneficiar al rezultatelor proiectului va fi Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu. 

 

Domeniul educației trece prin schimbări radicale care vizează reorganizarea infrastructurii existente ale 

viitoarelor medii de învățare Utilizarea tehnologiei informației poate juca un rol esențial în menținerea și 

dezvoltarea interesului pentru carte și bibliotecă al copiilor de vârstă școlară și al tinerilor. 

 

Derularea 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, 

pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu virusul coronavirusul SARS-CoV-2. 

 

SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără 

precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global. 

 

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 

coronavirusului SARS-CoV-2 se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul 

on-line. Astfel, 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 activităților 

didactice necesare procesului de învățământ. 

 

Proiectul „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” propus spre finanțare are ca obiectiv general - îmbunătățirea 

calității învățământului la distanță și dezvoltarea unor tehnologii sub formă de platforme de e-learning și 

acordarea de șanse egale tuturor elevilor Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu. Prin 

implementarea acestui proiect se urmărește asigurarea condițiilor de desfășurare a procesului educațional 



on-line, atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice din cadrul Centrului Școlar pentru pentru Educație 

Incluzivă Târgu Jiu. 

 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu 

Jiu cu tablete de uz școlar pentru elevii din ciclul primar, gimnazial, liceal, cu laptopuri necesare pentru 

sprijinirea profesorilor în scopul participării la cursurile on-line, precum și dotarea sălilor de curs cu 

echipamente IT; facilitarea activităților didactice la distanță, pentru a evita contactul direct al elevilor cu 

profesorii și cu ceilalți elevi, pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care 

ar pune în pericol desfășurarea, în condiții normale, a activităților didactice necesare procesului de 

învățământ. 

 

Având în vedere situația actuală generată de epidemia de coronavirus COVID-19, se impune de urgență 

dotarea a elevilor și cadrelor didactice din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu 

cu echipamente de tipul tabletelor școlare, laptopurilor, cât și a altor echipamente/dispozitive electronice 

necesare. 

 

Prin acest proiect se vor achiziționa echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, 

respectiv 155 tablete pentru uz școlar cu acces la internet și 101 laptopuri, dotarea a 30 săli de curs cu 

următoarele echipamente: proiector (30 bucăți), ecran proiecție (26 bucăți), tablă interactivă (4 bucăți), 

camera web (26 bucăți), sistem de management dispozitive (1 bucată), precum și realizarea unei rețele 

LAN. 

 

Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, care vor fi folosite de către elevii și cadrele didactice 

din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, vor fi puse la dispoziția acestora cu 

respectarea prevederilor legislației în vigoare, dreptul de proprietate asupra echipamentelor (pe durata de 

implementare, respectiv de sustenabilitate a proiectului), rămânând al beneficiarului, respectiv UAT – 

Județul Gorj. Punerea la dispoziție a echipamentelor se va realiza prin acte juridice care să conțină toate 

drepturile și obligațiile aferente utilizării echipamentelor în scopul proiectului, încheiate între Liderul de 

proiect și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu. 

 

Oportunitatea este justificată de nevoile de satisfacere a securității sănătății elevilor și a cadrelor didactice, 

de luarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID 19 și este determinată de imperativul 

completării/achiziționării de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor 

echipamente/dispozitive electronice necesare.  

 

Durata de implementare a proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea 

educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”  prevăzută în cererea de finanțare 

este de 12 luni, de la data semnării contractului de finanțare.  

 

Bugetul total al proiectului este în cuantum 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). 

 

Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată.  

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu   
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Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

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

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

Raport de specialitate 

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 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

 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 și elevilor în unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

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

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

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

în sectoarele cele mai afectate; 

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

modificările şi completările ulterioare: ,,(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi 

particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul 

conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua 

şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării.”. 

 



 

 

La nivelul judeţului Gorj, învăţământul special se desfăşoară în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Tg-Jiu - unitate de învăţământ cu personalitate juridică.  

 

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

special şi special integrat aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

– MECTS nr. 5573 din 2011 „Finanțarea învăţământului special şi special integrat se asigură de la 

consiliile judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”  

 

Având în vedere situația actuală generată de epidemia de coronavirus COVID-19, se impune de urgență 

dotarea a elevilor și cadrelor didactice din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu cu 

echipamente de tipul tabletelor școlare, laptopuri, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice 

necesare. 

 

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. Astfel, 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. 

 

Conform prevederilor art. 1, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144/2020  „Sumele aferente 

achiziției echipamentelor IT mobile, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare 

desfășurării activității didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri 

externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul 

operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, 

pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secțiunea e-educație, 

respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanțare REACT-EU, 

pentru valoarea alocată conform prevederilor alin. (1).”  

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a 

internetului în activitatea educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, ce 

urmează a fi propus spre finanțare în cadrul 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. 

 

Prin acest proiect, se vor achiziționa echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, 

respectiv 155 tablete pentru uz școlar cu acces la internet si 101 laptopuri, dotarea a 30 săli de curs cu 

următoarele echipamente: proiector (30 bucăți), ecran proiecție (26 bucăți), tablă interactivă (4 bucăți), 

camera web (26 bucăți), sistem de management dispozitive (1 bucată), precum și realizarea unei rețele 

LAN necesare facilitării activităților didactice la distanță, pentru a evita contactul direct al elevilor cu 

profesorii și cu ceilalți elevi, precum si, 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. 

 

Proiectul „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” propus spre aprobare, se va implementa, în condițiile în care va fi 

declarat eligibil spre finanțare, U.A.T.-Județul Gorj va avea calitatea de beneficiar de finanțare, iar 

beneficiar al rezultatelor proiectului va fi Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu. 



 

Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, care vor fi folosite de către elevii și cadrele didactice 

din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, vor fi puse la dispoziția acestora cu 

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, dreptul de proprietate asupra echipamentelor (pe durata de 

implementare, respectiv de sustenabilitate a proiectului), rămânând al beneficiarului, respectiv UAT – 

Județul Gorj. Punerea la dispoziție a echipamentelor se va realiza prin acte juridice care să conțină toate 

drepturile și obligațiile aferente utilizării echipamentelor în scopul proiectului, încheiate între Liderul de 

proiect și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu, partener în cadrul acestui proiect. 

 

Oportunitatea este justificată de nevoile de satisfacere a securității sănătății elevilor și a cadrelor didactice, 

de luarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID 19 și este determinată de imperativul 

completării/achiziționării de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor 

echipamente/dispozitive electronice necesare.  

 

Durata de implementare a proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea 

educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” prevăzută în cererea de finanțare 

este de 12 luni, de la data semnării contractului de finanțare. 

 

Bugetul total al proiectului 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), 

 

Considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept 

pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 

 
Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia  
Director executiv, 

Cimpoieru Cornel-Lucian  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 
 


