
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 164/SG/02/11/2020 

privind aprobarea inițierii demarării demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de 

către U.A.T. Ciucsângeorgiu, cu titlul „ Dotarea  cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale 

comunei Ciucsângeorgiu, din județul Harghita ” Cod proiect 145951, în vederea dotării cu 

echipamente I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, în scopul accesării fondurilor 

nerambursabile din cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, 

Prioritatea de investiții 2c. Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2. 

 

Primarul comunei Ciucsângeorgiu:  

 

Consiliul local al comunei Ciucsângeorgiu, întrunit în ședință extraordinară, la data de 

16/11/2020, convocată prin Dispoziția primarului nr…………. 

 

Luând în considerare Referatul de Aprobare nr. 162/SG/02/11/2020 al  primarului Comunei 

Ciucsângeorgiu si Raportul de specialitate nr. 163/SG/02/11/2020 al contabilului Primăriei Comunei 

Ciucsângeorgiu din cadrul aparatului propriu al consiliului local Ciucsângeorgiu  

 

Având în vedere avizul favorabil al  comisiilor de specialitate: Comisia pentru programe de 

dezvoltare economico-financiară, buget - finanțe  

 

Luând act de DISPOZIŢIA  NR. 197/11/11/2020 privind aprobarea inițierii demarării 

demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de către U.A.T. Ciucsângeorgiu, cu titlul „ 

Dotarea  cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale comunei Ciucsângeorgiu, din județul Harghita 

” Cod proiect 145951, în vederea dotării cu echipamente I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, 

în scopul accesării fondurilor nerambursabile din cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa 

prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c. Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2. 

Având în vedere prevederile Cap.3., punctul 3.1. ”Înregistrarea în registrul MysSmis2014 al 

Ghidului Solicitantului pentru Apel nr. 2, Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - 

Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (T.I.C.) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea 

de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor T.I.C. pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-

cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea 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 – SECŢIUNEA E-EDUCAȚIE 

   Ținând cont de REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

                                                                                                       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMĂRIA COMUNEI CIUCSÂNGEORGIU 

Comuna Ciucsângeorgiu, str. Principală, nr. 130, CP. 537040, judeţul Harghita 

Telefon/Fax: 0266-331603, 0266-331765, e-mail: pciucsangeorgiu@freemail.hu 

 





ANEXĂ LA PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 164/SG/02/11/2020 

privind aprobarea inițierii demarării demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de 

către U.A.T. Ciucsângeorgiu, cu titlul „ Dotarea  cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale 

comunei Ciucsângeorgiu, din județul Harghita ” Cod proiect 145951, în vederea dotării cu 

echipamente I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, în scopul accesării fondurilor 

nerambursabile din cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, 

Prioritatea de investiții 2c. Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2 

 

Denumirea contractului: “Dotarea cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale com. 

Ciucsangeorgiu din jud. Harghita” 

 

Obiectul Achiziției: achiziții de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor 

echipamente/dispozitive electronice pentru unitătile de învătământ din Comuna 

Ciucsangeorgiu, judetul Harghita în cadrul POC, Axa prioritară 2 -Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investitii 2c. - 

Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-învătare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate 

I, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cresterea gradului• de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3- — 

îmbunătătirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-

incluziune, e-sănătate si .e-cultură" conform cerintelor formulate mai jos prin baza 

specificatiilor tehnice descrise în Ghidul Solicitantului: 

 

Valoarea estimată a contractului de furnizare: 682 471,90 in RON fara TVA 

 

Se dorește achiziționarea următoarelor bunuri, cerințe tehnice minime pentru 

echipamente IT fiind următoarele:  

 

Tablete pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  1.207,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 400  

 

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. 

Abonamentul lunar la 

internet 

minimum 24 de luni 

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 

 

Laptop pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  3 045,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți 50  

Laptop 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 

 

 

Camera web pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  406,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 4  

Camera web tip senzor: CMOS 

rezolutie senzor: 2.0 Mpixeli 

Intregistrare video: HD 1080p, 30 fps, focalizare automata 



Rezolutie video: 1920 x 1090 pixeli 

Interfata: USB 

Microfon: Incorporat 

 

 

Camera web conferinta pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt 

următoarele, valoare maximă eligibilă este de 2 030,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 5 

Camera web 

conferinta 

Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom minim 1x 

HD 

Unghi vizualizare minim: 75 grade diagonala 

Microfon: distanta preluare minim 2,4m 

Sunet: integrat si/sau extern 

Codare H.264 

 

 

Tabla Interactivă pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, 

valoare maximă eligibilă este de 8.120,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 31 

Tabla 

Interactivă 

Tabla Interactivă cu diagonala de minimum 98” 

Trebuie să se poată integra nativ cu soluțiile de învățământ la distanță prin următoarele 

aplicații: Zoom, Google Meet, Hangouts, StarLeaf, Microsoft Teams și orice altă aplicație 

de învățământ la distanță sau videoconferință spijinind modul de predare interactiv. 

Pachet format din: 

Tabla interactivă 

Videoproiector 

Suport videoproiector 

Stilus / pen interactiv 

Modul conectare wireless USB 

Software în limba Română 

Specificații complete videoproiector: 

Rezoluție: minium 1280×800 WXGA 

Luminozitate: minimum 3300 Lumeni 

Contrast: 16.000:1 

Specificații complete Tabla Interactivă: 

Dimensiuni: maximum 2070 x 1250 mm 

Diagonala zona activă: minimum 1950 mm x 1130 mm 

Rezoluție: minimum 32768×32768 

Modalitate de scriere: Deget/Marker 

Stilus / pen interactiv cu 4 culori (Negru, Rosu, Verde, Albastru) 

Markere incluse: 4 

Sisteme de operare compatibile: Windows 10 sau echivalent 

 





 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE nr. 162/SG/02/11/2020 referitoare la  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 164/SG/02/11/2020 

privind aprobarea inițierii demarării demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de 

către U.A.T. Ciucsângeorgiu, cu titlul „ Dotarea  cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale 

comunei Ciucsângeorgiu, din județul Harghita ” Cod proiect 145951, în vederea dotării cu 

echipamente I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, în scopul accesării fondurilor 

nerambursabile din cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, 

Prioritatea de investiții 2c. Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2. 

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin prezenta inițiem PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 164/SG/02/11/2020 privind aprobarea 

inițierii demarării demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de către U.A.T. 

Ciucsângeorgiu, cu titlul „ Dotarea  cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale comunei 

Ciucsângeorgiu, din județul Harghita ” Cod proiect 145951, în vederea dotării cu echipamente 

I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, în scopul accesării fondurilor nerambursabile din 

cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c. 

Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2, observând următoarele: 

Activitățile 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. 

                                                                                                       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMĂRIA COMUNEI CIUCSÂNGEORGIU 

Comuna Ciucsângeorgiu, str. Principală, nr. 130, CP. 537040, judeţul Harghita 

Telefon/Fax: 0266-331603, 0266-331765, e-mail: pciucsangeorgiu@freemail.hu 

 



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.  

Obiectul Achiziției reprezintă achiziționarea de echipamente de tipul tabletelor școlare 

precum și a altor echipamente/dispozitive electronice pentru unitătile de învătământ din Comuna 

Ciucsangeorgiu, judetul Harghita în cadrul POC, Axa prioritară 2 -Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investitii 2c. - 

Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-învătare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate I, 

Obiectiv Specific OS 2.4 - Cresterea gradului• de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3- — 

îmbunătătirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-

incluziune, e-sănătate si .e-cultură" conform cerintelor formulate mai jos prin baza specificatiilor 

tehnice descrise în Ghidul Solicitantului: 

Valoarea estimată a contractului de furnizare: 682 471,90 in RON fara TVA 

Cerințele minimale pentru dispozitivele care se vor achiziționa vor fi următoarele:  

Tablete pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  1.207,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 400  

 

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. 

Abonamentul lunar la 

internet 

minimum 24 de luni 

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 

 

Laptop pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  3 045,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți 50  

Laptop 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 

 

 

Camera web pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  406,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 4  

Camera web tip senzor: CMOS 

rezolutie senzor: 2.0 Mpixeli 

Intregistrare video: HD 1080p, 30 fps, focalizare automata 

Rezolutie video: 1920 x 1090 pixeli 

Interfata: USB 

Microfon: Incorporat 

 

 

Camera web conferinta pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt 

următoarele, valoare maximă eligibilă este de 2 030,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 5 

Camera web 

conferinta 

Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom minim 1x 

HD 

Unghi vizualizare minim: 75 grade diagonala 



Microfon: distanta preluare minim 2,4m 

Sunet: integrat si/sau extern 

Codare H.264 

 

 

Tabla Interactivă pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, 

valoare maximă eligibilă este de 8.120,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 31 

Tabla 

Interactivă 

Tabla Interactivă cu diagonala de minimum 98” 

Trebuie să se poată integra nativ cu soluțiile de învățământ la distanță prin următoarele 

aplicații: Zoom, Google Meet, Hangouts, StarLeaf, Microsoft Teams și orice altă aplicație 

de învățământ la distanță sau videoconferință spijinind modul de predare interactiv. 

Pachet format din: 

Tabla interactivă 

Videoproiector 

Suport videoproiector 

Stilus / pen interactiv 

Modul conectare wireless USB 

Software în limba Română 

Specificații complete videoproiector: 

Rezoluție: minium 1280×800 WXGA 

Luminozitate: minimum 3300 Lumeni 

Contrast: 16.000:1 

Specificații complete Tabla Interactivă: 

Dimensiuni: maximum 2070 x 1250 mm 

Diagonala zona activă: minimum 1950 mm x 1130 mm 

Rezoluție: minimum 32768×32768 

Modalitate de scriere: Deget/Marker 

Stilus / pen interactiv cu 4 culori (Negru, Rosu, Verde, Albastru) 

Markere incluse: 4 

Sisteme de operare compatibile: Windows 10 sau echivalent 

 

 

 

Tabletă grafică pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, 

valoare maximă eligibilă este de 812,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 4 bucăți.  

 

Tabletă 

grafică 

Rezolutie: 2540 lpi 

  Nivel presiune creion: 4096 

 

Sistem management dispozitive pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt 

următoarele, valoare maximă eligibilă este de 4,09 lei fără T.V.A./ 1euro/luna/dispozitiv 

 





 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE nr. 163/SG/02/11/2020 referitoare la  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 164/SG/02/11/2020 

privind aprobarea inițierii demarării demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de 

către U.A.T. Ciucsângeorgiu, cu titlul „ Dotarea  cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale 

comunei Ciucsângeorgiu, din județul Harghita ” Cod proiect 145951, în vederea dotării cu 

echipamente I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, în scopul accesării fondurilor 

nerambursabile din cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, 

Prioritatea de investiții 2c. Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2. 

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin prezenta inițiem PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 164/SG/02/11/2020 privind aprobarea 

inițierii demarării demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de către U.A.T. 

Ciucsângeorgiu, cu titlul „ Dotarea  cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale comunei 

Ciucsângeorgiu, din județul Harghita ” Cod proiect 145951, în vederea dotării cu echipamente 

I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, în scopul accesării fondurilor nerambursabile din 

cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c. 

Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2, observând următoarele: 

Analizând hotărâre inițiat de Primarul Comunei Ciucsângeorgiu în conformitate cu prevederile art. 

136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, observăm, că obiectul 

proiectului PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 164/SG/02/11/2020 privind aprobarea inițierii 

demarării demersurilor pentru depunerea Cererii de finanțare de către U.A.T. 

Ciucsângeorgiu, cu titlul „ Dotarea  cu echipamente IT a școlilor gimnaziale ale comunei 

Ciucsângeorgiu, din județul Harghita ” Cod proiect 145951, în vederea dotării cu echipamente 

I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, în scopul accesării fondurilor nerambursabile din 

cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c. 

Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2 este dotarea cu echipamente IT a școlilor din localitate.  

Din conținutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr. 163/SG/02/11/2020 

elaborat de Primarul Comunei Ciucsângeorgiu, în calitate de inițiatorul proiectului de hotărâre, identificăm 

necesitatea plierii la noile cerințe educaționale.  

Cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii dispozitive se poate observa, că acesta conține 

4 articole, dintre care art. 1 cuprinde dispoziții de fond, stabilind  modalitatea de inițiere a proiectului, restul 

fiind dispoziții procedurale.  

Se menționează impactul socioeconomic al actului normativ, proiectul facilitează, pe termen lung,  o 

investiție de mare anvergură cu privire la infrastructura de canalizare și apă potabilă. 

 În preambulul proiectului de hotărâre s-au invocat prevederile: 

 

                                                                                                       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMĂRIA COMUNEI CIUCSÂNGEORGIU 

Comuna Ciucsângeorgiu, str. Principală, nr. 130, CP. 537040, judeţul Harghita 

Telefon/Fax: 0266-331603, 0266-331765, e-mail: pciucsangeorgiu@freemail.hu 

 



-DISPOZIŢIA  NR. 197/11/11/2020 privind aprobarea inițierii demarării demersurilor pentru 

depunerea Cererii de finanțare de către U.A.T. Ciucsângeorgiu, cu titlul „ Dotarea  cu echipamente 

IT a școlilor gimnaziale ale comunei Ciucsângeorgiu, din județul Harghita ” Cod proiect 145951, în 

vederea dotării cu echipamente I.T. școlilor gimnaziale din Ciucsângeorgiu, în scopul accesării 

fondurilor nerambursabile din cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2, 

Prioritatea de investiții 2c. Obiectiv Specific OS 2.4,  Apel 2. 

- Cap.3., punctul 3.1. ”Înregistrarea în registrul MysSmis2014 al Ghidului Solicitantului 

pentru Apel nr. 2, Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației 

şi Comunicațiilor (T.I.C.) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - 

Consolidarea aplicațiilor T.I.C. pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, 

Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea 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 – SECŢIUNEA E-EDUCAȚIE 

   - REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 

de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI EUROPENE  din 19.12.2014 de 

aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Competitivitate” pentru sprijinul din partea 

Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru 

creștere și locuri de muncă în România                

Obiectul Achiziției reprezintă achiziționarea de echipamente de tipul tabletelor școlare 

precum și a altor echipamente/dispozitive electronice pentru unitătile de învătământ din Comuna 

Ciucsangeorgiu, judetul Harghita în cadrul POC, Axa prioritară 2 -Tehnologia Informatiei si 

Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investitii 2c. - 

Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-învătare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate I, 

Obiectiv Specific OS 2.4 - Cresterea gradului• de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3- — 

îmbunătătirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-

incluziune, e-sănătate si .e-cultură" conform cerintelor formulate mai jos prin baza specificatiilor 

tehnice descrise în Ghidul Solicitantului: 

Valoarea estimată a contractului de furnizare: 682 471,90 in RON fara TVA 

Cerințele minimale pentru dispozitivele care se vor achiziționa vor fi următoarele:  

Tablete pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  1.207,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 400  

 

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. 

Abonamentul lunar la 

internet 

minimum 24 de luni 

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 

 

Laptop pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  3 045,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți 50  

Laptop 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 

 

 

Camera web pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, valoare 

maximă eligibilă este de  406,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 4  



Camera web tip senzor: CMOS 

rezolutie senzor: 2.0 Mpixeli 

Intregistrare video: HD 1080p, 30 fps, focalizare automata 

Rezolutie video: 1920 x 1090 pixeli 

Interfata: USB 

Microfon: Incorporat 

 

 

Camera web conferinta pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt 

următoarele, valoare maximă eligibilă este de 2 030,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 5 

Camera web 

conferinta 

Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom minim 1x 

HD 

Unghi vizualizare minim: 75 grade diagonala 

Microfon: distanta preluare minim 2,4m 

Sunet: integrat si/sau extern 

Codare H.264 

 

 

Tabla Interactivă pentru uz școlar stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării sunt următoarele, 

valoare maximă eligibilă este de 8.120,00 lei fără T.V.A./buc: 

Bucăți: 31 

Tabla 

Interactivă 

Tabla Interactivă cu diagonala de minimum 98” 

Trebuie să se poată integra nativ cu soluțiile de învățământ la distanță prin următoarele 

aplicații: Zoom, Google Meet, Hangouts, StarLeaf, Microsoft Teams și orice altă aplicație 

de învățământ la distanță sau videoconferință spijinind modul de predare interactiv. 

Pachet format din: 

Tabla interactivă 

Videoproiector 

Suport videoproiector 

Stilus / pen interactiv 

Modul conectare wireless USB 

Software în limba Română 

Specificații complete videoproiector: 

Rezoluție: minium 1280×800 WXGA 

Luminozitate: minimum 3300 Lumeni 

Contrast: 16.000:1 

Specificații complete Tabla Interactivă: 

Dimensiuni: maximum 2070 x 1250 mm 

Diagonala zona activă: minimum 1950 mm x 1130 mm 

Rezoluție: minimum 32768×32768 

Modalitate de scriere: Deget/Marker 

Stilus / pen interactiv cu 4 culori (Negru, Rosu, Verde, Albastru) 














































