
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul  

 ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 

echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț” 

 
 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 

     Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
d) HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
e) Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului 

Operaţional Competitivitate, 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; 

f)  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   

Ţinând cont de Referatul  de aprobare nr. 13.915 din 21.10.2020 înaintat de Primarul oraşului 
Târgu - Neamţ şi de Raportul de specialitate nr. 13.916 din 21.10.2020 al Biroului Planificare şi 
Implementare Proiecte  din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ; 
         Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 

În temeiul  art. 129 alin (2) lit. ”b”, ale art.139 alin. (3), ale art. 196 alin.1 lit. „a”,  ale art.243  
alin.(1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aproba proiectul ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 

respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț” în vederea 
accesării de fonduri europene din FEDR şi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate 
2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
Birou Planificare și Implementare Proiecte 
 
Data depunere avize/rapoarte:  

 
     Primar,                                        Secretar general, 
Harpa Vasilică                                 jr. Sabin Isabela 



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 aproba valoarea totală a proiectului ”Achiziția de echipamente din domeniul 

tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice 

pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul 

Neamț” în cuantum de 9.432.229,00 lei, și indicatorii tehnico-economici ai acestuia, conform anexei 
la prezenta hotărâre, parte componentă a acesteia. 

Art. 3. Orașul Târgu-Neamț va respecta toate cerintele cuprinse in Ghidul Solicitantului si in 
contractul de finantare ce urmeaza a fi semnat in cazul aprobarii Proiectului si se angajeaza : 
1. să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 
2. să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile care 

îi revin, aferente proiectului; 
3. să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se 

asigure implementarea optimă a proiectului; 
4. să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să 

influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de 
evaluare şi selecţie . 

5. sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin durata minima 
normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile nationale in vigoare, perioada 
fiind masurata incepand cu data livrarii acestora (semnarea procesului de receptionare si 
punere in functiune de catre entitatea beneficiara) 

6. să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 
7. să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului 

(resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 
8.  să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin 

contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse 
proprii;  

Art. 4. Persoana desemnata ca reprezentant legal al Orașului Târgu Neamț în relația cu 
Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pe toata perioada derulării proiectului cu titlul 
”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 
dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț”, este domnul Harpa Vasilică, in calitate de 
primar al Orasului Târgu-Neamț. 

Art. 5. Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 

     Iniţiator,                                                                                    Avizează, 
 
                   Primar,                                                                           Secretar General oraș, 
             Harpa Vasilică                                                                         Jr. Sabin Isabela 
 
 
              Tehnoredactat, 
                      Amihăilesei Daniel 
 
 
 
 
 
 



 
Anexă la HCL nr. .... din .................. 

 
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii:    

” Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 
dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț” 

 

DEVIZ FINANCIAR 

”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare 
activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Oras Targu Neamt, Judetul Neamt” 

Nr. 
Crt. 

Date centralizate scoala 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Lei Euro Lei Lei Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Echipamente IT - TABLETE 

1.1 Tablete - cost per bucata 966,36 200,00 183,61 1.149,97 238,00 

1.2 Numar bucati 5288 5.110.111,68 1.057.600,00 970.921,22 6.081.032,90 1.258.544,00 

2. LAPTOP 

2.1 Laptop - cost per bucata 3.045,25 630,25 578,60 3.623,85 750,00 

2.2 Numar bucati 330 1.004.933,19 207.983,19 190.937,31 1.195.870,50 247.500,00 

3. CAMERA WEB VIDEOCONFERINTA 

3.1 
Camera web videoconferinta - cost per 

bucata 
2.030,17 420,17 385,73 2.415,90 500,00 

3.2 Numar bucati 153 310.615,71 64.285,71 59.016,99 369.632,70 76.500,00 

4. TABLA INTERACTIVA 

4.1 Tabla interactiva - cost per bucata 8.120,67 1.680,67 1.542,93 9.663,60 2.000,00 

4.2 Numar bucati  153 1.242.462,86 257.142,86 236.067,94 1.478.530,80 306.000,00 

5. ROUTER WIRELESS 

5.1 Router wireless - cost per bucata 609,05 126,05 115,72 724,77 150,00 

5.2 Numar bucati  153 93.184,71 19.285,71 17.705,10 110.889,81 22.950,00 

6. SISTEM ALL IN ONE 

6.1 Sistem all in one 3.045,25 630,25 578,60 3.623,85 750,00 

6.2 Numar bucati  17 51.769,29 10.714,29 9.836,16 61.605,45 12.750,00 

7. SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE A PROIECTULUI 

7.1 
Anunţ/comunicat de presă  

privind începerea proiectului 
1 

840,34 173,92 159,66 1.000,00 206,96 

840,34 173,92 159,66 1.000,00 206,96 

7.2 
Anunţ/comunicat de presă la 

finalizarea proiectului  
1 

840,34 173,92 159,66 1.000,00 206,96 

840,34 173,92 159,66 1.000,00 206,96 

7.3 

Realizarea de panouri de 
informare (plăci permanente) - 
pentru proiectele cu o valoare 

mai mare de 500.000 Euro 

1 

4.201,68 869,59 798,32 5.000,00 1.034,81 

4.201,68 869,59 798,32 5.000,00 1.034,81 

7.4 

Realizarea de etichete 
autocolante pentru 

echipamentele achiziţionate prin 
proiect  

6.703 

4,20 0,87 0,80 5,00 1,03 

28.165,55 5.829,20 5.351,45 33.517,00 6.936,75 



7.5 
Total servicii de informare si publicitate 

a proiectului 
34.047,90 7.046,63 6.469,10 40.517,00 8.385,49 

8. MONTAJ SISTEM CLASA 

8.1 Montaj  420,17 86,96 79,83 500,00 103,48 

8.2 Numar sali clasa  153 64.285,71 13.304,71 12.214,29 76.500,00 15.832,61 

9. AUDIT FINANCIAR 

9.1 Audit financiar 4.831,80 1.000,00 918,04 5.749,84 1.190,00 

10. SERVICII DE CONSULTANTA 

10.1 Consultanta 10.000,00 2.069,62 1.900,00 11.900,00 2.462,85 

11. TOTAL 

11.1 TOTAL   7.926.242,86 1.640.432,73 1.505.986,14 9.432.229,00 1.952.114,95 

        
        

        

 Valoare totală proiect  9.432.229,00    

 Valoare eligibilă  9.343.079,16    

 Valoare neeligibila  
89.149,84 

    

 Contributie proprie proiect, din care 276.011,42     

   - contributie cheltuieli eligibile 2% 186.861,58     

   - contributie cheltuieli neeligibile 89.149,84     

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 13.915 DIN 21.10.2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre 

de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul  
 ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț” 
 

 
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 ”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, 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.  
 Intervenţiile legate de TIC în educație vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din 
domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive 
electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line astfel încât să se asigure în bune 
condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021. 
 
 

În acest sens orașul Tg. Neamț a pregătit depunerea spre finanțare a proiectului ”Achiziția de 

echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 

necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, 

Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț”, beneficiarii acestui proiect fiind toate unitățile scolare din 
orașul Tg. Neamț. 
 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                          AVIZAT, 
Birou Planificare şi Implementare  Proiecte                               PRIMAR 
NR. 13.916 DIN 21.10.2020                                                           HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul  
 ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț” 
 

 
 

Proiectul ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 

echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț” va fi depus spre finanțare în 
cadrul Programului Operaţional Competitivitate, 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. 

 
În cadrul acestu proiect vor fi achiziționate tablete scolare și echipamente IT pentru toate 

unitățile de invățământ din orașul Tg. Neamț. 
 

 Valoare totală proiect                9.432.229,00 

 Valoare eligibilă                9.343.079,16 

 Valoare neeligibila  
       89.149,84 

 Contributie proprie proiect, din care 276.011,42 

   - contributie cheltuieli eligibile 2% 186.861,58 

   - contributie cheltuieli neeligibile 89.149,84 

 
 
 
 

         Birou Planificare şi Implementare Proiecte,    
                    Amihăilesei Constantin Daniel                

 
 
 


