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HOTĂRÂREA nr. 1  
din 15 ianuarie 2021 

 
              Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției în vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării proiectului 
„Dotarea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Comuna Nădrag, Județul Timiș, cu echipamente IT necesare desfășurării activității didactice în mediul 
online” . 
 
 
             Consiliul local al comunei Nădrag, județul Timiș: 
 

 Având în vedere intenţia Primăriei comunei Nădrag de a diminua efectele pandemiei de covid prin depunerea unei cereri de finanţare pentru proiectul 
„Achiziţie echipamente IT pentru liceul din Comuna Nadrag,finanţat prin Programul Operaţional Competivitate (POC),Acţiunea 2.3.3.- Imbunatatirea 
conţinutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie,e- incluziune,e-sanatate si e-cultura” în scopul  de a  asigura accesul tuturor elevilor 
din comuna Nădrag la învăţământul online. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
             În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de 
prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2; 
-  prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, 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 
OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,  
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d) , art. 129 alin 7 lit.a) şi art.139 alin . (1) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. 
              În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ 
 
                                                    

 
HOTĂRĂȘTE: 

 



               Art. 1 Se aprobă întocmirea documentației reprezentând Cererea de finanțare pentru proiectul „Dotarea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu 
Comuna Nădrag, Județul Timiș, cu echipamente IT necesare desfășurării activității didactice în mediul online” în vederea accesării de fonduri europene din  
FEDR și buget de stat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, 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 OS2.4 – “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 – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE. 
              Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Comuna Nădrag, Județul Timiș, cu echipamente IT 
necesare desfășurării activității didactice în mediul online” în cuantum de 895.254,20 lei, inclusiv TVA din care 850,274.20 lei, inclusiv TVA- cheltuieli 
eligibile și 44.980,00 lei, inclusiv TVA- cheltuieli neeligibile și principalii indicatori tehnico-economici, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
               Art. 3 Se aprobă asigurarea, din bugetul local , a contribuției financiare proprii în cuantum  de 2% aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului din 
bugetul local în cuantum de 17.005,47 lei, inclusiv TVA. 
               Art. 4  Se aprobă  asigurarea, din bugetul local, a  cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local în cuantum de 44.980,00 lei, inclusiv TVA. 
               Art. 5 Se împuternicește  primarul comunei Nădrag, dl.Muntean Liviu, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate actele necesare și contractul 
de finanțare în numele Comunei Nădrag. 
              Art. 6 Se aprobă predarea echipamentele achiziționate prin implementarea proiectului în administrarea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu din 
comuna Nădrag. 
              Art. 7  Ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Nădrag, dl. Muntean Liviu. 
              Art. 8  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
              Art. 9  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare.      

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                                                                                                       Linginari Puiu Ioan 
                       Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara 
 
                       Consilier juridic: Wagner Marian           
 
 
 
 
 



        Anexa nr. 1 la HCL Nădrag nr.1 din 15.01.2021  
 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției 
Dotarea Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Comuna Nădrag, Județul Timiș, cu echipamente IT necesare desfășurării activității didactice în 

mediul online 
 
 

Caracteristicile tehnice minimale și prețurile de referință au fost stabilite de Ministerul Educației și Cercetării și se regăsesc în Ghidului Solicitantului 
aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 
SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, 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 OS2.4 – “Creșterea gradului de 
utilizare a Internetului”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
 

1. Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 895,254.20 lei 
2. Cheltuieli eligibile inclusiv TVA: 850,274.20 lei 
3. Cheltuieli neeligibile inclusiv TVA: 44,980.00 lei 
4. Cofinanțare inclusiv TVA: 17,005.47 lei 
5. Valoarea investiției s-a calculat la cursul Inforeuro din luna august 2020: 1 euro= 4,8318 lei 
6. Durata de realizare: Decembrie 2020 – Noiembrie 2021 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  Cantitate 
Pret Euro 
cu TVA 

Specificații tehnice 

1 Laptop 29 € 750.00 

Intel i3 generatia 10 sau echivalent 
 ( scor minimum de 4.000 pe cpubenchmark.net ) 
Display 15"-16", HD. 
Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 
SSD: minimum 256GB,  
Placă video inclusă. 
Camera web inclusă. 
Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2 
Porturi: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo 
Greutate: mai mica de 2 Kg 
Sistem de operare: in functie de necesar 

2 Camera web 23 € 500.00 Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom minim 1x HD 



conferinta Unghi vizualizare minim: 75 grade diagonala 
Microfon: distanta preluare minim 2,4m 
Sunet: integrat si/sau extern 

Codare H.264 

3 Proiector 23 € 500.00 

Lumeni: 3000 ANSI mod normal si 2000 ANSI economic 
Rezolutie nativa: 1280 x 800 pixeli 
Contrast: 15.000:1 
Aspect imagine: 16:10 
Conectori: VGA, HDMI, Composite video, USB 

4 Ecran proiectie 23 € 100.00 
Tip suport: trepied 
Diagonala: 2,5m 
Suprafata de proiectare: 200 x 200 cm 

5 
Tabla 

Interactiva 
23 

€ 2,000.00   

6 Tableta grafica 29 € 200.00 
Rezolutie: 2540 lpi 
Nivel presiune creion: 4096 
  

 
Specificații tehnice tablete: - număr tablete achiziționate: 255 buc. 

Tehnologie 
Reţea 

GSM I HSPA / LTE, va funcţiona în orice reţea publică de telefonie mobilă. 

Cartela SIM 1 slot pentru cartela SIM accesibil din exterior, compatibil cu modelul de SIM ofertat. 

3G DA 
4G DA 
Husă protecţie Dedicată, tip TPU, să ofere protecţie împotriva zgârieturilor şi şocurilor,margine care să protejeze 

ecranul, sa ofere functionalitatea tip 
stand ( inel, pliere, etc. ) 

Ecran Ecran IPS / TFT LCD capacitate minim 16M culori, rezoluţie 1280 x 800 pixels, raport 16:10, 
dimensiune 10", raportul dintre ecran şi corpul tabletei minim 70%. 

Sistem operare Android 10 certificat GMS (Google Mobile Services), cu support oficial asigurat de producator 
pentru upgrade la cel putin o versiune ulterioara 

Tip extensii 
suportate 

TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, MP3, WMA, 
WAV, OGG, FLAC, AC-3, MEPG 1/2/4, H.263/H.264 

CPU Quad-core 1.5 GHz, 64bit. 



Memorie 16GB interna, 2GB RAM 
Memorie externă Slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 128GB 
WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0 
GPS A-GPS, GLONASS 

Camera foto 
spate 

5 MP, AF, înregistrare video 1080p@30fps 

Camera foto față 2 MP 
Sunet Încorporat difuzor, conectivitate jack 3.5mm 
Microfon Încorporat 
USB USB Type-C sau micro USB 2.0 care să permită și transfer de date 
Baterie Li-Po 5000 mAh 
Valori SAR EU Se impune respectarea standardelor, conform reglementărilor Comisiei Europene pentru 

dispozitive mobile. Limita recomandată de Consiliul Uniunii Europene fiind de 2.0W/kg în medie 
peste 10 g de țesut care absoarbe cel mai mult semnal (IEC 62209-1) 

Greutate Maxim 550g fară husă de protecţie 

 
Valoarea nerambursabilă a echipamentelor IT mobile de tip tabletă pentru uz școlar, prevăzute mai sus este de maxim 250 euro/tabletă fără TVA pentru uz 
școlar, echivalentul în lei la data efectuării achizițiilor sau la cursul din ghid (pentru achizițiile efectuate după semnarea contractului de finanțare). 



   
           

 BUGET DEFALCAT   
    

Nr. 
Crt 

CATEGORII DE 
CHELTUIELI 

ELIGIBILE (inclusiv 
TVA aferent în 

condiţiile în care 
TVA nu poate  fi 

recuperat*) 

UM 
Denumire 
achizitie 

Pret unitar Cant Total 

Val. totala 
eligibilă 

incl. TVA 
(Lei) * 

Valoare 
TVA 

Rata 
cofinantare 
functie de  
solicitant 

  1 2 3 4 5 6=4*5 7 8 9 

I. 
Costurile investiţiilor în 
active corporale şi 
necorporale                 

I.1 

Achiziţionarea de 

hardware TIC  respectiv 

tablete pentru uz școlar 

cu acces la internet 

buc. 1 

Tablete 

scolare cu 

acces la 

internet 

1,207.95 255.00 308,027.25 366,552.43 58,525.18 7,331.05 

I.2 

Achiziţionarea de 

hardware TIC  respectiv 

echipamente/dispozitive 

electronice necesare 

desfășurării activității 

didactice în mediu on-

line 

buc. 

1 Laptop 3,045.25 29.00 88,312.25 

477,623.40 

16,779.33 2,101.83 

2 

Camera 

web 

 conferinta 

2,030.17 23.00 46,693.91 8,871.84 1,111.31 

3 Proiector 2,030.17 23.00 46,693.91 8,871.84 1,111.31 

4 
Ecran 

 proiectie 
406.03 23.00 9,338.69 1,774.35 222.26 

5 
Tabla 

 Interactiva 
8,120.67 23.00 186,775.41 35,487.33 4,445.25 

6 
Tableta 

 grafica 
812.07 29.00 23,550.03 4,474.51 560.49 



I.3 

cheltuieli pentru 

realizarea reţelei LAN 

necesară pentru 

implementarea aplicației 

de proiect; 

buc. 1  -  - -   - -  - - 

II. 
Cheltuieli cu servicii 
de consultanţă 

  
             

II.1 

Cheltuieli cu servicii de 

consultanţă pentru 

elaborarea tuturor 

documentaţiilor necesare 

depunerii proiectului 

(inclusiv scrierea Cererii 

de finanţare) 

servic

iu / 

set / 

pache

t / 

buc. 

1 

scrierea 

cererii de 

finantare 

10,000.00 1.00 10,000.00 5,000.00 1,900.00 100.00 

II.2 

Cheltuieli cu servicii de 

consultanţă în domeniul 

managementului 

proiectului, inclusiv 

elaborarea 

documentaţiilor necesare 

implementării proiectului 

şi/sau servicii de 

asistenţă juridică pentru 

realizarea achiziţiilor 

publice (elaborarea 

documentaţiei de 

atribuire şi aplicarea 

procedurilor de atribuire 

a contractelor de 

achiziţie publică) 

servic

iu / 

set / 

pache

t / 

buc. 

1 

servicii de 

consultanta 

in 

manageme

ntul 

proiectului 

17,000.00 1.00 17,000.00 0.00 3,230.00 0.00 

III. 

Cheltuieli de 
informare şi 
publicitate - conform 
prevederilor 
Manualului de 
Identitate Vizuală și 
tabelului referitor la 
cheltuieli de 
informare și 
publicitate 

  

              



III.1 

Cheltuieli de informare şi 

publicitate - conform 

prevederilor Manualului 

de Identitate Vizuală și 

tabelului referitor la 

cheltuieli de informare și 

publicitate 

servic

iu / 

set / 

pache

t / 

buc. 

1 

publicare 

anunt de 

presa 

incepere si 

finalizare 

proiect 

350.00 2.00 700.00 

1,098.37 

133.00 16.66 

2 autocolante 0.50 446.00 223.00 42.37 5.31 

IV. 

Servicii de 
consultanță privind 
analiza economică 
(auditul financiar al 
proiectului) 

              

    

IV.1. 

Servicii de consultanță 

privind analiza 

economică (auditul 

financiar al proiectului) 

servic

iu / 

set / 

pache

t / 

buc. 

1 
audit 

financiar 
15,000.00 1.00 15,000.00 0.00 2,850.00 0.00 

  TOTAL GENERAL           752,314.45 850,274.20 142,939.75 17,005.47 

 
 
 
 

 


