
ROMANIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea proiectului  și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții 
,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin 
achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, în Municipiul Alexandria,
Programul 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 – secțiunea E-Educație, Apelul 
de proiecte nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, 
având în vedere:
∑ Referatul de aprobare nr.29421 din 09.12.2020, al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr.29422 din 09.12.2020, al Biroului Investiții Fonduri cu 

Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Economice;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
∑ 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;

∑ Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POC 2014-2020, 
cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Prevederile Ghidului Solicitantului Programul Operaţional Competitivitate – Conditii 
specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei si 
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”

∑ H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 
locale;

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 
Codul administrativ al Romaniei;



In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) 
din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în 
mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, în Municipiul 
Alexandria, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Competitivitate –
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei si 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”.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Asigurarea accesului elevilor la 
procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete 
școlare”, în cuantum de 1.014.953,74 lei (inclusiv TVA), din care valoare finanțare 
nerambursabilă în cuantum de 989.754,67 lei, (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Alexandria, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile în cuantum de 5.000 lei (inclusiv TVA), 
cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de lei 20.199,07 lei
(inclusiv TVA).

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin 
achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Municipiul Alexandria.

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria, Victor DRAGUSIN, să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Alexandria.

Art 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu 
www.alexandria.ro/ al Primăriei Municipiului Alexandria.

Art 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției 
Tehnic Investiții și al Direcției Economice, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,

Ioan AUGUSTIN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria
Nr. 73/ 16 Decembrie 2020

http://www.alexandria.ro/


JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 29421/09.12.2020

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea proiectului  și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții  
,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de 
echipamente IT mobile/tablete școlare” în Municipiul Alexandria, Programul 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 – secțiunea E-Educație, Apelul de proiecte nr. 2

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană 
în cadruI Programul 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 – secțiunea E-Educație, Apelul de proiecte nr. 2, Municipiul 
Alexandria si-a propus să depună la finanțare în cadrul acestei priorități de investiții, proiectul 
,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de 
echipamente IT mobile/tablete școlare”.

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.

Având în vedere aceste considerente, conform prevederilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun inițierea unui proiect de hotărâre de 
către Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investitți și 
Direcția Economică în vederea aprobării proiectului  și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
obiectivul de investiții  ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-
line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, în Municipiul Alexandria,
Programul 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 – secțiunea E-Educație, Apelul de proiecte nr. 2, în forma 
elaborată.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 29422/09.12.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea proiectului  și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții  
,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de 
echipamente IT mobile/tablete școlare”, în Municipiul Alexandria, Programul 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 – secțiunea E-Educație, Apelul de proiecte nr. 2

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Prin Referatul de aprobare nr. 29421/09.12.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune
dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului 
finanțat din fonduri structurale ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în 
mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, în Municipiul 
Alexandria, si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria.

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea proiectului finantat din fonduri nerambursabile
,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de 
echipamente IT mobile/tablete școlare”, în Municipiul Alexandria și a cheltuielilor legate de 
proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria, conform cerințelor cuprinse în Ghidul 
solicitantului privind conditiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte 
Apelul de proiecte nr. 2 al 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 – secțiunea E-Educație. 



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.

2. ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii generale de 
eligibilitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările şi 
completările ulterioare:

- sa fie efectuate începând cu data de 1 august 2020.

- să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a 
statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se 
înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și 
realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 
verificate/controlate/auditate cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

- să fie în conformitate cu prevederile programului;

- să fie cuprinse în Contractul de finanţare, încheiat de către Autoritatea de Management, 
Organismul Intermediar și beneficiar pentru aprobarea operaţiunii cu respectarea art. 65 
alin.(11), art. 70, art.71, art. 125 alin.(1) și art.140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=150398&datavig=2014-09-08&datav=2014-09-08&dataact=&showLM=&modBefore=


- să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii; 

- să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile;
sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Surse de finanţare ale proiectului:

NR. 
CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 
care : 1.014.953,74

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent
5.000

b. Valoarea eligibilă, inclusiv TVA aferent 1.009.953,74

II Contribuţia proprie, din care : 25.199,07
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, 

inclusiv TVA aferent 20.199,07

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
neeligibile, inclusiv TVA aferent 5.000

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 989.754,67

3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE

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

4. EȘALONAREA ÎN TIMP 

Perioada de implementare a proiectului începe de la data semnării contractului, la care se 
adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea 
Contractului de Finanţare,  conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar și alte 
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, 
efectuate începând cu data de 1 august 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din 
fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020.



5. LEGALITATEA INVESTIȚIEI
Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe 

prevederile următoarelor acte normative:
∑ 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;

∑ Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POC 2014-2020, 
cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Prevederile Ghidului Solicitantului Programul Operaţional Competitivitate – Conditii 
specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei si 
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”

∑ H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 
locale;

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 
Codul administrativ al Romaniei;

∑ Prevederile art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei

Considerând cele prezentate ca fiind legale, necesare şi oportune, propunem spre dezbatere şi 
aprobare prezentul proiect de hotărâre Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Șef Birou I.F.F.E, DIRECTOR D.E.,
Claudia PÎRJOLEA Haritina GAFENCU




