
ROMANIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 

 

HOTĂRÂRE 

 privind participarea Comunei Găvojdia la “Programul Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta C15 - Educație – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și aprobarea 

cheltuielilor legate de proiectul cu titlul  

“ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE 

DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA  

COMUNEI GĂVOJDIA, JUDEȚUL TIMIȘ “ 

 

 

            Primarul Comunei Găvojdia: 

          Văzând referatul de aprobare al primarului nr. 1424/09.03.2023 prin care se propune 

participarea Comunei Găvojdia la “Programul Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta C15 - Educație – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale 

a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, și aprobarea cheltuielilor 

legate de proiectul cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale 

a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Găvojdia, județul Timiș“ și 

Raportul de specialitate nr. 1425/09.03.2023 cu privire la necesitatea aprobării proiectului de 

hotărâre, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local înregistrate la 

nr. 1472/13.03.2023; 

         Având în vedere:  

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare 

și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

Ghidul Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C15, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor 

tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, respectiv și Investiția 11. Asigurarea 

dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare,  Modificat 

prin Corrigendumul nr. 1 aprobat prin OME nr. 3674/14.02.2023 si anexele la acesta;  

Ordinul nr. 3674/14.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul Ministrului 

Educației nr. 6423/2022 - Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat 

prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe; 

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat ulterior;  

Consiliului Local  Găvojdia   

 

                                                                  HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se aprobă participarea Comunei Găvojdia la "Programul Național de Redresare 



  

și Reziliență, Componenta C15 - Educație – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”  în 

cadrul proiectului cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Găvojdia, județul 

Timiș“. 

Art.2 Se aprobă proiectul cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei 

Găvojdia, județul Timiș“ și cheltuielile legate de acesta, detaliate în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3 Se aprobă contractarea finanțării și se mandatează primarul Comunei Găvojdia, 

să reprezinte solicitantul Comuna Găvojdia, în relația cu Ministerul Educației. 

Art.4 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigură 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din contractele încheiate pentru 

îndeplinirea obiectivelor proiectului.  

Art.5 Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului  de  specialitate  al  

Primarului  va  duce  la  îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  din  prezenta  hotărâre. 

            Art.6 Hotărârea va fi comunicată către secretarului comunei Găvojdia, jud. Timiș. 

Prezenta hotărâre se va comunica compartimentului financiar-contabil, precum și Instituției 

Prefectului județului Timiș și se va face publica prin afișare.  

 

 

   

                 Adoptată, azi 13.03.2023  în  Comuna Găvojdia, județul Timiș 

 

             

           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

              DAN – CLAUDIU ȘTEFF                                           Secretar general comună 

         LENUȚA MOICA 

 

 

 

 

 

 GAVOJDIA, 13.03.2023 

 NR. 21 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

 

 



  

                                                                                                     

ANEXA LA H.C.L. NR.21/13.03.2023 

 

 

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI “ DOTAREA CU MOBILIER, 

MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COMUNEI GĂVOJDIA, 

JUDEȚUL TIMIȘ “ ȘI DETALIEREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:   PRIMAR  

AUTORITATE CONTRACTANTÃ:   COMUNA GĂVOJDIA 

AMPLASAMENT:  COMUNA GĂVOJDIA, JUDETUL TIMIȘ 

 

 

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI 

 

 

Prin realizarea intervenției susținute de Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a 

resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, respectiv Investiția 11. 

Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/cabinetele 

școlare,  se dorește dotarea Școlii gimnaziale Găvojdia și a unităților de învățământ 

arondate, astfel: 

- 11 Sali de clasa/grupa; 

- 1 laborator de informatica - mobilier; 

- 1 laborator de științe; 

- 1 cabinet didactic; 

- 1 sala de sport. 

 

Obiectivele specifice sunt reprezentate de: 

• îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele 

școlare inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii 

defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale; 

• creșterea nivelului de digitalizare al actului educațional ca răspuns la nevoia de a avea 

suficient personal pregătit, de a avea acces la resurse educaționale online și de a 

beneficia de resurse și infrastructură adecvate în unitățile de învățământ; 

• dezvoltarea unui ecosistem digital de educație și de formare în vederea reducerii 

decalajelor în învățare, prin asigurarea dotărilor necesare, atât din punct de vedere 

hardware, cât și software, pentru dezvoltarea competențelor digitale, în toate unitățile 

de învățământ; 

 

- Caracteristici tehnice și parametri specifici: 

✓ SALĂ DE CLASĂ: 

FIECARE SALĂ va cuprinde cel puțin:  



  

- Mobilier (și materiale didactice în completarea celor existente) pentru dotarea sălilor de clasă 

/sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe in conformitate cu 

standardele impuse prin OM nr. 4.142/2022 și OM nr. 4.144/2022; 

- Echipamente tehnologice conform standardelor de echipare a unităților de învățământ 

preuniversitar cu echipamente tehnologice conform OM nr. 6416/2022. 

 

✓ LABORATOR DE INFORMATICĂ: 

Fiecare laborator de informatică va cuprinde cel puțin:  

- Mobilier (și materiale didactice în completarea celor existente) pentru dotarea sălilor de clasă 

/sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe in conformitate cu 

standardele impuse prin OM nr. 4.142/2022 și OM nr. 4.144/2022; 

 

✓ LABORATOR ȘTIINȚE (fizică): 

Fiecare laborator de științe va cuprinde cel puțin:  

- Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, 

chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar in conformitate cu 

standardele impuse științe prin OM 4142/2022. 

- Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitatea de învățământ 

preuniversitar in conformitate cu standardele impuse prin OM 4142/2022. 

 

✓ CABINETE ȘCOLARE/CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/ 

SĂLI DE SPORT: 

Fiecare cabinet/sala de sport va cuprinde cel puțin:  

- Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente 

digitale, pentru dotare cabinete școlare, pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură 

sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile 

de sport in conformitate cu standardele impuse prin OM 4142/2022; 

 

 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI 

 

• Valoare cheltuieli eligibile: 714.716,17 lei fără TVA; 

• Valoare cheltuieli eligibile: 850.512,24 lei TVA inclus; 

• Durata de implementare: 19 luni 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ 

            DAN – CLAUDIU ȘTEFF                                          Secretar general comună 

                  LENUȚA MOICA                                                                               


