
  
 
 
 
 
 
 

  

Nr._________/___.11.2022  

 

Către, 

Ministerul Educației 

În atenția Doamnei Ministru Ligia Deca,  

 

Referitor la: Propuneri de completare privind Ghidul solicitantului, aferent apelului de 
proiecte, Componenta C15, Ref. 5, I9, Ref. 6 I11 și Ref. 4 I13, cu titlul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”,  

 

Stimată Doamnă Ministru 

Prin prezenta, Vă trimitem în atenția Dvs., propunerile formulate la nivelul Consiliul 
Județean Harghita în urma analizării Ghidului solicitantului aflat în faza de consultare 
publică, aferent apelului de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”, prezentate în tabelul de 
mai jos: 

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea actuală 

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea propusă 

Observații/  Justificări 
formulate: 

SCOPUL APELULUI 

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 

SCOPUL APELULUI 

”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 

Această propunere conduce la 

asigurarea achiziției unor 

echipamente, dotări, softuri 

educaționale de înaltă calitate 

care s contribuie la creșterea 

calitativă a procesului 

educațional și la creșterea 

atractivității școlilor 

îndeplinind standardele de 

calitate corespunzătoare unei 

funcționări normale, eliminând 
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Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea actuală 

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea propusă 

Observații/  Justificări 
formulate: 

publică, respectiv: 

 

publică, respectiv să reprezinte 

cerințe/condiții minimale și nu 

condiție de exclusivă, 

respectiv:.....” 

 

restrângerile în privința 

solicitării unor specificații 

tehnice superioare, punând în 

pericol eligibilitatea acestora. 

DEFINIȚII 

Termenii și definițiile utilizate 

în prezentul document au 

următorul înțeles: 

Unități conexe - în înțelesul 

prezentului ghid, sunt palatele 

copiilor, cluburile și cluburile 

sportive, centrele județene de 

asistență 

psihopedagogică/CMBRAE care 

pot beneficia de dotări de 

mobilier, resurse didactice, 

echipamente digitale pentru 

laboratoare de informatică sau 

pentru digitalizarea mediilor 

de învățare, în conformitate cu 

lista cheltuielilor eligibile și a 

nevoilor concrete 

DEFINIȚII 

Termenii și definițiile utilizate 

în prezentul document au 

următorul înțeles: 

Unități conexe - în înțelesul 

prezentului ghid, sunt palatele 

copiilor, cluburile și cluburile 

sportive, centrele de 

excelențe, casele corpului 

didactic, centrele județene de 

asistență psihopedagogică 

/CMBRAE care pot beneficia de 

dotări de mobilier, resurse 

didactice, echipamente digitale 

pentru laboratoare de 

informatică sau pentru 

digitalizarea mediilor de 

învățare, în conformitate cu 

lista cheltuielilor eligibile și a 

nevoilor concrete 

Având în faptul că potrivit 

prevederilor art. 99, alin. 1 și 

alin. 2 din Legea Educației 

Naționale cu nr. 1/2011, alături 

de palatele copiilor și cluburile 

sportive, respectiv centrele  

judeţene de asistență 

psihopedagogică (centrele 

judeţene de resurse şi 

asistenţă educaţionale) și 

centrele de excelențe, casele 

corpului didactic sunt unități 

conexe ale Ministerului 

Educației Naționale respectiv 

ale unităților de învățământ 

preuniversitar se propune 

includerea și acestora ca 

unități conexe eligibile.  

ACRONIME 

În cuprinsul prezentului ghid 

sunt utilizate următoarele 

acronime: 

a) CJ – consiliu județean, 

ACRONIME 

În cuprinsul prezentului ghid 

sunt utilizate următoarele 

acronime: 

a) CJ – consiliu județean, 

Propunem completarea listei 

cu acronime cu cele aferente 

propunerii formulate la 

punctul anterior. 



  
 
 
 
 
 
 

  

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea actuală 

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea propusă 

Observații/  Justificări 
formulate: 

b) CJRAE - centre județene de 

asistență psihopedagogică, 

c) CGMB – Consiliul General al 

Municipiului București, 

d) DNSH – principiul „Do No 

Significant Harm” (”de a nu 

prejudicia în mod 

semnificativ”), 

e) EFP - educație și formare 

profesională 

f) IPT – învățământ profesional 

și tehnic, 

g) ME - Ministerul Educației, 

h) MIPE – Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor 

Europene, 

i) OME – Ordin al ministrului 

educației, 

j) MIV - Manualului de 

Identitate Vizuală, 

k) PNRR - Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 

l) OUG – ordonanță de urgență 

a Guvernului, 

m) TIC - tehnologia informației 

și comunicațiilor, 

n) TVA – taxă pe valoare 

adăugată, 

o) UE – Uniunea Europeană 

 

b) CJRAE - centre județene de 

asistență psihopedagogică, 

c) CGMB – Consiliul General al 

Municipiului București, 

d) DNSH – principiul „Do No 

Significant Harm” (”de a nu 

prejudicia în mod 

semnificativ”), 

e) EFP - educație și formare 

profesională 

f) IPT – învățământ profesional 

și tehnic, 

g) ME - Ministerul Educației, 

h) MIPE – Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor 

Europene, 

i) OME – Ordin al ministrului 

educației, 

j) MIV - Manualului de 

Identitate Vizuală, 

k) PNRR - Planul Național de 

Redresare și Reziliență, 

l) OUG – ordonanță de urgență 

a Guvernului, 

m) TIC - tehnologia informației 

și comunicațiilor, 

n) TVA – taxă pe valoare 

adăugată, 

o) UE – Uniunea Europeană 

p) CCD – casa corpului didactic, 



  
 
 
 
 
 
 

  

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea actuală 

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea propusă 

Observații/  Justificări 
formulate: 

q) CE – centru de excelență 

1.5. Solicitanți eligibili 

Beneficiarii/Solicitanții 

prezentului apel vor fi, 

exclusiv, cele 41 consilii 

județene și Consiliul General al 

Municipiului București. 

În cadrul apelului, CJ/CGMB 

poate depune o aplicație prin 

care să solicite finanțare 

pentru dotarea unităților de 

învățământ pe care le 

administrează, respectiv 

pentru toate unitățile de 

învățământ cu personalitate 

juridică, inclusiv pentru cele 

care funcționează în cadrul 

instituțiilor de învățământ 

superior. De asemenea, in 

cadrul apelului vor fi finanțate 

și achizițiile de mobilier, 

materiale didactice/sportive și 

echipamente informatice 

pentru unitățile conexe 

eligibile. 

1.5. Solicitanți eligibili 

Beneficiarii/Solicitanții 

prezentului apel vor fi, 

exclusiv, cele 41 consilii 

județene și Consiliul General al 

Municipiului București, precum 

și unitățile administrativ-

teritoriale (consiliile locale ale 

comunelor, orașelor şi 

municipiilor, în parteneriat cu 

CJ-uri/CGMB).  În cadrul 

apelului, CJ/CGMB/UAT poate 

depune individual sau în 

parteneriat între acestea o 

aplicație prin care să solicite 

finanțare pentru dotarea 

unităților de învățământ pe 

care le administrează, 

respectiv pentru toate unitățile 

de învățământ cu personalitate 

juridică, inclusiv pentru cele 

care funcționează în cadrul 

instituțiilor de învățământ 

superior. De asemenea, in 

cadrul apelului vor fi finanțate 

și achizițiile de mobilier, 

materiale didactice/sportive și 

echipamente informatice 

pentru unitățile conexe 

eligibile. 

Pentru asigurarea egalitatea de 

șansă pentru toate UAT-urile 

de a accesa acest apel  de 

proiecte propunem includerea 

ca solicitanți /beneficiari 

eligibili și a unităților 

administrativ-teritoriale 

(consiliile locale ale comunelor, 

orașelor şi al municipiilor). 

Justificăm prezenta propunere 

prin faptul că consiliile 

județene și UAT-le printr-un 

parteneriat vor avea 

capacitatea necesară  de a 

implementa astfel de proiecte, 

utilizând în mod eficient 

resursele financiare și umane 

de care dispun. 

 



  
 
 
 
 
 
 

  

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea actuală 

Ghidul solicitantului pentru 
apelul „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar” 

Formularea propusă 

Observații/  Justificări 
formulate: 

2.4. Cheltuieli eligibile 

Tipuri de cheltuieli: 

...... 

- Soft-uri cu rol 

educațional /didactic, 

Softurile preinstalate 

/funcționalitate ITP. 

2.4. Cheltuieli eligibile 

Tipuri de cheltuieli: 

...... 

- Soft-uri cu rol 

educațional /didactic, inclusiv 

softuri de dezvoltare a 

materialelor educaționale 

digitale, softurile preinstalate 

/funcționalitate ITP. 

Având în vedere faptul, că la 

nivelul unor grupuri sociale 

defavorizate, sau a unor școli 

din localități izolate, sau în 

cazul unităților educaționale cu 

predare și în limba 

minorităților naționale, vor 

apărea necesități suplimentare 

specifice de aplicații și softuri, 

ca va atrage după sine 

necesitatea unor dezvoltări 

specifice față de forma și 

conținutul uzual. 

 

Rămânem în speranța ca în urma analizării propunerile formulate, se vor efectua 

completările necesare care să conducă atingerea obiectivelor propuse în cadrul 

Componentei 15.  

 

Cu stimă, 

 

Vicepreședinte    Director general  Director general adjunct  

Bíró Barna Botond    Zonda Erika                           Péli Levente 

          

 

         întocmit, Consilier 

     Csíki Anna,  

Miercurea Ciuc, 25 noiembrie 2022 
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