
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „Şcoala virtuală în municipiul Craiova” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.11.2020; 
   Având în vedere referatul de aprobare nr.170755/2020, raportul nr.170756/2020 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.170862/2020 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea proiectului „Şcoala virtuală în municipiul Craiova”;  

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.144/2020 
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 
desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului 
școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-
2, Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr.1186/2020 pentru modificarea si 
completarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului 
digital şi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educaţie. e-incluziune, e-sănătate 
şi e-cultură-Secţiunea E·Educaţie, Axa prioritară 2-Tehnologia Informaţiei și 
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiţii 2e.-
Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-invăţare, eincluziune, e-cultură, e-
sănătate, Obiectiv specific 0S2.4-"Creşterea gradului de utilizare a Internetului", 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului 
fondurilor europene nr. 2397 /2018, cu modificările ulterioare, Decretului nr.195 din 16 
martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,  
Decretului nr.240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării 
de urgență pe teritoriul României, Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 108312006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare,  Programului 
Operaţional Competitivitate 2014·2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 
C(2014) 10233 din 19.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014·2020, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 105/ 2016, cu modificările si completările ulterioare, art. 4lit. c) şi art. 9 alin. 
(1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional 
de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru 



  

asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor 
Ministerul Fondurilor Europene structurale 2007-2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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 ulterioare,Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.  

   În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.a și c, 
art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă proiectul  „Școala Virtuală în municipiul Craiova,, în vederea 
finanţării acestuia în cadrul 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 – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului  prevăzut la art.1, în cuantum de 
25.168.974,44 lei, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă indicatorii proiectului prevăzut la art.1, prevăzuți în anexa nr.3, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cât și orice altă cheltuiala ce poate 
apărea pe durata de valabilitate a contractului de finanțare pentru implementarea  
proiectului  prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul propriu al unităţii 
administrativ-teritoriale Municipiul Craiova.   

Art.5.  Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze cererea de finanţare 
și contractul de finanțare.  

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 



  

         Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
   



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 170755/20.11.2020 
 
          
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 
a proiectului Şcoala virtuală în municipiul Craiova si a cheltuielilor legate de 

proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020 

 
 
 

Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. 
Ares(2020)1847818 privind inițiativa de investiții de răspuns la pandemia cu 
coronavirusul SARS-Cov-2, Comisia Europeană propune mobilizarea fondurilor 
aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-o manieră flexibilă la nevoile 
apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate (ex. sănătate, IMM-
uri, forța de muncă). 

Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 a presupus 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. 

 Aceasta 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. 
 Prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1186/2020 a fost modificat 
şi completat Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătăţirea 
conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educaţie. e-
incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA E·EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - 
Tehnologia Informaţiei ji Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă, Prioritatea de investiţii 2e. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-
guvernare, e-invăţare, eincluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific 0S2.4 - 
"Creşterea gradului de utilizare a Internetului", Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene 
nr. 2397 /2018, cu modificările ulterioare. 

În vederea asigurării unor tablete pentru uz școlar similare din punct de 
vedere al specificațiilor tehnice pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat, Ministerul Educației și Cercetării a stabilit specificațiile tehnice minime 
aferente achiziției tabletelor.  

In acest fel, prin stabilirea unor referințe tehnice minimale, MEC s-a asigurat că 
echipamentele ce urmează a fi achiziționate vor răspunde cerințelor tehnice de 
conectare pe platforme educaționale și streaming indiferent de achizitor/achizitorii 
acestora sau producător/producători. 

Finanţarea achiziţiei echipamentelor din domeniul tehnologiei informaţiei - IT 
mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte 
echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi 
din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, 
echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor.   

În valoarea de achiziţie a echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces 
la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice vor fi incluse şi 
cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de 
luni.   

Rolul specificațiilor tehnice este acela de a asigura ca toate echipamentele 
achiziționate vor avea capacitatea tehnică necesară derulării activităților didactice 
în regim on-line precum și vor fi compatibile cu programele derulate de MEC (ex 
conectivitate wireless campuss , etc). 

Conform Ghidului Solicitantului, pentru proiectele în care unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat au calitatea de solicitanţi valoarea finanţării 



nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile iar pentru proiectele depuse 
de Municipiul Craiova valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din 
cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare a solicitantului.  

 Fata de cele mai sus mentionate , propunere includerea pe ordinea de zi a 
sedintei Consiliului Local al municipiului Craiova din data de 26.11.2020 a 
proiectului „ Scoala Virtuala in municipiul Craiova,, în vederea finanţării 
acestuia în cadrul 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 – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE . 

 

 

 

PRIMAR, 

LIA OLGUȚA VASILESCU 

 

 

 

 

Pt. DIRECTOR EXECUTIV, 

Pirvu Nelu 
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RAPORT 

 

 
privind aprobarea proiectului Şcoala virtuală în municipiul Craiova si a 

cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 

 
 
 

Prin referatul de aprobare nr. 170755/20.11.2020 Primarul municipiului 
Craiova propune initierea unui proiect de hotarare a consiliului local privind 
aprobarea proiectului Şcoala virtuală în municipiul Craiova si a cheltuielilor legate 
de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020 

Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. 
Ares(2020)1847818 privind inițiativa de investiții de răspuns la pandemia cu 
coronavirusul SARS-Cov-2, Comisia Europeană propune mobilizarea fondurilor 
aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-o manieră flexibilă la nevoile 
apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate (ex. sănătate, IMM-
uri, forța de muncă). 

Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 a presupus 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. 

 Aceasta 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. 
 Prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1186/2020 a fost modificat 
şi completat Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătăţirea 
conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educaţie. e-
incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA E·EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - 
Tehnologia Informaţiei ji Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă, Prioritatea de investiţii 2e. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-
guvernare, e-invăţare, eincluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific 0S2.4 - 
"Creşterea gradului de utilizare a Internetului", Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene 
nr. 2397 /2018, cu modificările ulterioare. 

Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte prevăzut mai sus pentru 
intervenţia destinată achiziţionării de echipamente/dispozitive electronice necesare 
desfăşurării activităţilor didactice în mediul on-line sunt:   
   a) unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care desfăşoară activităţi 
didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru 
încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;   
   a1) instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru studenţii care îndeplinesc 
criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale;   
   b) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice 
destinate elevilor;   
   c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi la lit. a) şi b);   
   d) parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.   

Activitatile eligibile in cadrul apelului de proiecte sunt : 

1. Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor 
echipamente/dispozitive electronice; 



2. Activități necesare informării şi publicității proiectului - conform 
prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al 
solicitantului; 

3. Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanță pentru: 
a. elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului 

(inclusiv scrierea Cererii de finanţare); 
b. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor 

necesare implementării proiectului, servicii pentru realizarea 
achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică); 

4. Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea 
proiectului. 
Indicatorii prestabiliți de proiect sunt de două tipuri:   

1. Indicatori de realizare - a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei 
de implementare,  

2. Indicatori de rezultat - a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de 
durabilitate.  

INDICATORI PRESTABILIŢI DE PROIECT  

INDICATOR DE REALIZARE Unitate măsură 
Valoare 

țintă 

Număr de elevi din învățământul 
preuniversitar de stat sprijiniți cu 
echipamente mobile IT pentru a participa 
la cursuri on-line 

NUMĂR  

Număr de clase din unitatea/unitățile de 
învățământ preuniversitar sprijinite cu 
echipamente/dispozitive IT pentru a 
participa la cursuri on-line 

NUMĂR  

Număr de profesori din unitatea/unitățile 
de învățământ preuniversitar sprijiniți cu 
echipamente/dispozitive IT pentru a 
participa la cursuri on-line 

NUMĂR  

 
INDICATORI DE REZULTAT 

DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 
măsură 

Anul de 
referință 

Valoare 
referință 

Valoare 
țintă 

3S48:  utilizatori de servicii și 
aplicații digitale (numărul de indivizi 
care utilizează instrumente OER) 

   

 



În vederea asigurării unor tablete pentru uz școlar similare din punct de vedere 
al specificațiilor tehnice pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, 
Ministerul Educației și Cercetării a stabilit specificațiile tehnice minime aferente 
achiziției tabletelor.  

In acest fel, prin stabilirea unor referințe tehnice minimale, MEC s-a asigurat că 
echipamentele ce urmează a fi achiziționate vor răspunde cerințelor tehnice de 
conectare pe platforme educaționale și streaming indiferent de achizitor/achizitorii 
acestora sau producător/producători. 

Finanţarea achiziţiei echipamentelor din domeniul tehnologiei informaţiei - IT 
mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte 
echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi 
din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, 
echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor.   

În valoarea de achiziţie a echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces 
la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice vor fi incluse şi 
cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de 
luni.   

Rolul specificațiilor tehnice este acela de a asigura ca toate echipamentele 
achiziționate vor avea capacitatea tehnică necesară derulării activităților didactice 
în regim on-line precum și vor fi compatibile cu programele derulate de MEC (ex 
conectivitate wireless campuss , etc). 

Conform Ghidului Solicitantului, pentru proiectele în care unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat au calitatea de solicitanţi valoarea finanţării 
nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile iar pentru proiectele depuse 
de Municipiul Craiova valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din 
cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare a solicitantului.  

În contextul obligaţiei de a se asigura de desfășurarea în bune condiții actul de 
educație Municipiul Craiova, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, a 
constatat că doar o parte din unităţile de învăţământ eligibile au  depus proiecte pe 
apelul menţionat. 

Faţă de această împrejurare, în vederea asigurării egalităţii de şanse , în 
contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru toţi elevii 
și cadrele didactice din unităţile de învâţâmânt preuniversitar de stat, aflate în in 
reteaua scolara am solicitat acestor unităţi de învăţâmânt analizarea posibilităţii 
depunerii proiectelor şi comunicarea acelor situaţii în care se află într-o 
imposibilitate de accesare a acestor fonduri în mod direct. 

Urmare acestui demers au fost primite solicitări de depunere a proiectului de 
către Municipiul Craiova pentru 12 unităţi de învâţământ preuniversitar de stat de 



pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice 
destinate elevilor. 

Valoarea totala a proiectului este de 25.168.974,44 lei (echivalentul a 
5.209.026,54 euro la cursul infoEuro din luna august 2020 de 4,8318 lei) 
 Avand in vedere : 

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri 
pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții 
de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar / universitar 2020/2021 
în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2;  

- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1186/2020 pentru modificarea 
si completarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătăţirea 
conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educaţie. e-
incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA E·EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - 
Tehnologia Informaţiei ji Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă, Prioritatea de investiţii 2e. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-
guvernare, e-invăţare, eincluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific 0S2.4 - 
"Creşterea gradului de utilizare a Internetului", Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene 
nr. 2397 /2018, cu modificările ulterioare. 

-Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;  

-Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind 
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;  

-prevederile Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 108312006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

-prevederile Programului Operaţional Competitivitate 2014·2020, aprobat 
prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2014) 10233 din 19.12.2014, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

 
 



 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014·2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/ 2016, cu 
modificările si completările ulterioare; 

 -prevederile art. 4lit. c) şi art. 9 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului 
nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 
fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii 
cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE structurale 2007-2013, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate 1n cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 
european de dezvoltare regionaLă, Fondul social european şi Fondul de coeziune 
2014-2020, cu modificările ulterioare, 

-Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 - prevederile art. 129, alin. 2, lit. b si d coroborat cu alin. 4, lit. a, alin. 7, lit. 
a si c si art. 196 alin. 1, lit. a din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

 1. aprobarea proiectului  „ Scoala Virtuala in municipiul Craiova,, în 
vederea finanţării acestuia în cadrul 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 – 
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE conform anexei nr.1 care face parte integrantă a 
prezentului raport. 

  2. . aprobarea valorii totale a proiectului  „ Scoala Virtuala in municipiul 
Craiova ”, în cuantum de 25.168.974,44 lei , conform anexei nr. 2 parte integranta 
a prezentului raport. 
 3. aprobarea indicatorilor proiectului „Scoala Virtuala in municipiul 

Craiova ” prevazuti in anexa nr. 3 , parte integranta a prezentului raport. 
  
 
 



 
4. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile , cat si orice alta cheltuiala ce 

poate apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru 
implementarea  proiectului  „Scoala Virtuala in municipiul Craiova”  se vor 
asigura din bugetul propriu al unităţii administrativteritorială - Municipiul Craiova.   

5. Asigurarea resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene. 
 6. Imputernicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze   cererea de 
finanţare si contractul de finantare.  
 

Pt. Director Executiv, 

Pirvu Nelu 



Anexa 1  

Descrierea Investitiei 

Interventiile legate de prezentul proiect de investitii vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile 

din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente/ 

dispozitive electronice: 10176 tablete pentru uz scolar, 749 laptopuri, 110 camere web, 136 camere 

web conferinta, 171 proiectoare, 197 ecrane de proiectie, 74 routere wireless, 383 table interactive, 

894 tablete grafice, 1768 sisteme management pentru dispozitive necesare desfasurarii activitatii 

didactice in unitatea de invatamant astfel incat sa se asigure in bune conditii desfasurarea 

activitatilor didactice on-line in anul scolar 2020-2021, dar si in anii urmatori. 

� Cerințele tehnice minimale ale echipamentelor mobile IT de tip tablete pentru uz 

școlar stabilite de Ministerul Educației și Cercetării sunt următoarele: 

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 

 

Investitiile din cadrul proiectului vor urmari cresterea gradului de participare la procesul de 

învatamânt in sistem on-line avand in vedere ca la data de 31 octombrie 2020, toate unitatile de 

învatamânt din Municipiul Craiova functioneaza în Scenariul rosu (S3) cu desfasurarea cursurilor 

complet online. 

 În acest sens proiectul propus are în vedere dotarea elevilor din unitatile de învatamânt 

preuniversitar de stat cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor pentru uz scolar astfel încât orele 

de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line pentru a evita contactul 

direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu 

coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune în pericol desfasurarea în conditii normale a tuturor 

activitatilor didactice necesare procesului de învatamânt.  

Totodata, prin prezentul proiect se doreste crearea cadrului tehnic de infrastructura Investitiile din 

cadrul proiectului vor urmari cresterea gradului de participare la procesul de invatamant in sistem 

on-line.  

In acest sens proiectul propus are in vedere dotarea elevilor din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor pentru uz scolar astfel incat orele 

de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line pentru a evita contactul 

direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu 

coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune in pericol desfasurarea in conditii normale a tuturor 

activitatilor didactice necesare procesului de invatamant.  

Totodata, prin prezentul proiect se doreste crearea cadrului tehnic de infrastructura necesar cadrelor 

didactice pentru a se putea desfasura predarea online in conditii optime. 

 Din punct de vedere al modului de organizare a procesului de invatare in mediul on-line, in cadrul 

prezentului proiect de investitii, unitatea de invatamant va verifica si monitoriza modul in care sunt 

transpuse in practica activitatile suport pentru invatarea on-line. Conducerea unitatilor de 

invatamant va sprijini accesul cadrelor didactice la platforme educationale, iar impreuna cu profesorii 

diriginti si cadrele didactice se va respecta programul orar saptamanal care include activitati de 

invatare on-line pentru fiecare disciplina de studiu.  

Ministerul Educatiei si Cercetarii pune la dispozitia cadrelor didactice, elevilor si parintilor o colectie 

de resurse necesare continuarii invatarii in mediul on-line. Portalul Digital existent pe educred.ro 

centralizeaza platforme de invatare si resurse educationale deschise, inclusiv tutoriale si alte 

materiale de invatare destinate formarii si sustinerii cadrelor didactice. Prezenta online la cursuri a 

elevilor si a cadrelor didactice va fi monitorizata de unitatile de invatamant, iar toate informatiile 

relevante pentru sustinerea si imbunatatirea accesului la invatare vor fi completate in Sistemul 

Informatic Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR). La reluarea activitatii de predareinvatare- 

evaluare in unitatile de invatamant, activitatea suport pentru invatarea on-line poate fi valorificata 

de cadrul didactic prin calificativ sau nota. Unitatile de invatamant vor realiza planuri de recuperare si 

planuri remediale pentru elevii care in perioada suspendarii cursurilor nu au putut participa, din 

motive obiective, la activitatile de invatare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat dupa reluarea 

cursurilor. In proiectarea si organizarea activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al 

internetului se respecta prevederile planurilor-cadru si ale programelor scolare in vigoare. Activitatile 

didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului vor urmari dezvoltarea competentelor 



elevilor, fixarea si consolidarea cunostintelor, educatia remediala, pregatirea elevilor pentru 

sustinerea evaluarilor si examenelor nationale. Materialele didactice utilizate in format digital pot fi 

din categoria: manuale scolare, auxiliare curriculare aprobate/avizate de catre MEC, ghiduri, brosuri, 

platforme online, dar si diverse aplicatii, platforme, resurse recomandate de catre MEC, de catre ISJ 

sau de catre conducerea unitatii de invatamant (spre exemplu, la invatamantul primar si gimnazial se 

utilizeaza, cu precadere, manualele digitale pentru clasele I - a VIII-a existente pe website-ul CNPEE: 

www.manuale.edu.ro). Cadrele didactice pot elabora si utiliza orice alte materiale educationale, in 

conformitate cu programa scolara in vigoare. In activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al 

internetului se pot folosi, adapta si redistribui liber, tinand cont de drepturile de autor, resurse 

educationale deschise (RED) - materiale pentru invatare, predare, cercetare sau alte scopuri 

educationale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lectii, prezentari, carti, manuale, teme pentru acasa, 

chestionare, activitati in clasa sau in laborator, jocuri, simulari, teste, resurse audio sau video etc., 

puse la dispozitie in format digital sau fizic si la care exista acces liber. 



Anexa nr. 2

LABORAT

OARE

SALI DE 

CLASA

Nr cadre 

didactice 

(fara 
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prescolar

)
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AR)
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ROUTER 
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S
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ORICE 

SURSA 

TABLA 

INTERAC

TIVA
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ORICE 

SURSA 

SISTEM 

DE 

MANAGE

MENT 

DISPOZIT
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EXISTENT 

DIN 

ORICE 

SURSA 

TABLETA 

elevi

Laptop

Sistem 

Desktop 

+ 

Monitor 
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All-In-

One

Camera 

web 

conferint

a

Proiector

Ecran 

proiectie 

(pe 

trepied)

Ecran 

proiectie 

( pe 
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Router 

wireless

Tabla 
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va

Sistem 
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ment  

dispoziti

ve

TABLETA 

GRAFICA 

LAPTOPU

RI

Tableta 

ELEVI
Laptop
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Laptop 

EURO

Sistem 

Desktop 

+ 

Monitor 
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Sistem 

Desktop + 

Monitor  
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Sistem 

All-In-

One
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Sistem 

All-In-

One  

EURO

Camera 

web

Valoare 

Camera 

web  EURO

Camera 

web 
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a

Valoare 

Camera 

web 

conferinta 

EURO

Proiector

Valoare 

Proiector  

EURO

Ecran 

proiectie 

(pe 

trepied)

Valoare 

Ecran 

proiectie 

(pe 

trepied) 

EURO

Ecran 

proiectie 

(pe 

perete)

Valoare 

Ecran 

proiectie ( 

pe perete)  

EURO

Router 

wireless

Valoare 

Router 

wireless  

EURO

Tabla 

Interactiv

a

Valoare 

Tabla 

Interactiva  

EURO

Valoare 

Sistem 

managem

ent  

dispozitiv

e EURO

Tableta 

grafica

Valoare 

Tableta 

grafica EURO

Tableta 

elevi

Valoare 

Tableta elevi 

EURO

TOTAL       

EURO/ 

UNITATE

TOTAL LEI/ 

UNITATE 

1EURO=4,8318 

INFOREURO 

AUGUST

COLEGIUL ECONOMIC 

"GHEORGHE CHITU" 

CRAIOVA

4 32 79 1135 23 0 0 12 0 3 1 0 3 0 0 0 56 23 24 36 0 79 1135 56 49.980 23 19.159 0 0 0 0 0 0 20 11.900 20 2.380 0 0 10 1.785 36 85.680 2.071 79 18.802 1.135 337.663 529.419 2.558.047

LICEUL ENERGETIC 

CRAIOVA, Str. 

Amaradia nr. 59

15 22 62 1003 5 50 0 0 0 22 10 5 1 0 0 0 57 5 37 37 62 1003 57 50.873 5 4.165 0 0 0 2 1.190 10 5.950 10 1.190 0 0 5 750 37 88.060 1.656 62 14.756 1.003 298.393 466.982 2.256.366

LICEUL "MATEI 

BASARAB" CRAIOVA
9 40 70 1051 3 45 0 25 0 5 0 0 2 0 0 0 67 3 24 49 70 1003 67 59.798 3 2.499 0 0 0 37 22.015 0 0 0 0 0 0 6 900 49 116.620 2.313 70 16.660 1.051 312.673 533.477 2.577.656

LICEUL TEHNOLOGIC 

"GEORGE BIBESCU" 

CRAIOVA

11 19 46 630 25 40 0 0 0 7 3 1 3 0 0 0 21 25 30 30 46 1051 21 18.743 25 20.825 0 0 25 2.975 5 2.975 40 23.800 3 357 40 9.520 8 1.200 30 71.400 2.199 46 10.948 630 187.425 352.367 1.702.565

LICEUL TEHNOLOGIC 

"STEFAN ODOBLEJA" 

CRAIOVA

24 16 183 1385 54 248 0 0 0 10 1 1 12 3 0 0 129 54 40 37 183 630 129 115.133 54 44.982 0 0 0 0 25 14.875 3 1.785 3 357 0 0 6 900 37 88.060 3.627 183 43.554 1.385 412.038 725.310 3.504.553

LICEUL TEHNOLOGIC 

TRANSPORTURI CAI 

FERATE CRAIOVA str. 

C-tin Brancusi nr. 15

21 20 62 1121 10 28 8 12 0 6 3 0 3 2 0 0 52 10 29 39 62 1385 52 46.410 10 8.330 0 30 3.570 20 11.900 15 8.925 15 1.785 15 3.570 10 1.500 39 92.820 2.513 62 14.756 1.121 333.498 529.577 2.558.809

LICEUL TEOLOGIC 

ADVENTIST CRAIOVA
2 17 33 385 2 39 0 1 0 6 1 0 2 0 0 0 31 2 18 19 33 385 31 27.668 2 1.666 0 17 2.023 2 1.190 2 1.190 2 238 0 0 1 150 19 45.220 1.057 33 7.854 385 114.538 202.793 979.854

SCOALA GIMNAZIALA 

"ION CREANGA" 

CRAIOVA

5 24 39 716 6 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 33 6 29 29 39 716 33 29.453 6 4.998 0 0 0 0 8 4.760 24 14.280 22 2.618 2 476 6 900 29 69.020 1.514 39 9.282 716 213.010 350.310 1.692.629

SCOALA GIMNAZIALA 

"LASCAR CATARGIU" 

CRAIOVA

3 14 28 294 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 25 3 16 17 28 294 25 22.313 3 2.499 0 0 18 2.142 1 595 4 2.380 0 0 4 952 3 450 17 40.460 1.014 28 6.664 294 87.465 166.933 806.589

SCOALA GIMNAZIALA 

"ANTON PANN" 

CRAIOVA

8 21 35 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 29 29 35 694 35 31.238 0 0 0 0 0 4 2.380 2 1.190 0 0 4 952 4 600 29 69.020 1.057 35 8.330 694 206.465 321.231 1.552.125

LICEUL TEHNOLOGIC 

”CONSTANTIN 

BRANCUSI„ str. C-tin 

Brancusi nr. 17

8 29 64 928 9 35 0 20 0 4 0 2 1 0 0 0 55 9 17 37 64 694 55 49.088 9 7.497 0 0 0 28 16.660 28 16.660 0 0 28 6.664 5 750 37 88.060 2.313 64 15.232 928 276.080 479.004 2.314.451

LICEUL DE ARTA 

MARIN SORESCU
1 23 193 834 5 20 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 188 5 24 24 193 834 188 167.790 5 4.165 0 20 2.380 4 2.380 23 13.685 19 2.261 10 2.380 10 1.500 24 57.120 3.913 193 45.934 834 248.115 551.623 2.665.331

111 277 894 10.176 145 518 8 71 0 70 20 9 28 5 0 0 749 145 0 317 277 0 0 0 383 0 894 9.824 749 668.482,50 145 ########## 0 0,00 110,00 13.090,00 136,00 80.920,00 171,00 101.745,00 94,00 11.186,00 103,00 24.514,00 74,00 11.385,00 383,00 911.540,00 25.247,04 894,00 212.772,00 10.176,00 ########### ########### 25.168.974,44
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Anexa nr 3 

Indicatorii proiectului  

,,Scoala Virtuala in Municipiul Craiova’’ 

 

 

1. Număr de elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a 

participa la cursuri on-line – 10176 elevi     

2.Număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijinite cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line - 388 clase   

  

3.Număr de profesori din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijiniți cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line – 894 profesori 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                           

Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 

Nr.  170862/20.11.2020            

                       

RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-  Referatul de aprobare nr.  170755/20.11.2020; 

- Raportul nr. 170756/20.11.2020 al Direcţiei Elaborare si Implementare Proiecte 
privind aprobarea proiectului Şcoala virtuală în municipiul Craiova si a 
cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 ; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri 
pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în 
condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar / 
universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus 
SARS-Cov-2;  

- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1186/2020 pentru modificarea 
si completarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 - 
Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice in 
domeniul e-educaţie. e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA 
E·EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei ji Comunicaţiilor 
(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiţii 2e. - 
Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-invăţare, eincluziune, 
e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific 0S2.4 - "Creşterea gradului de 
utilizare a Internetului", Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 /2018, 
cu modificările ulterioare. 

- Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;  

- Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind 
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;  

- prevederile Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de 
stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european 



pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
108312006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile Programului Operaţional Competitivitate 2014·2020, aprobat 
prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2014) 10233 din 19.12.2014, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014·2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/ 2016, 
cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 4lit. c) şi art. 9 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului 
nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 
gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru 
asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 
instrumentelor MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE structurale 
2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate 1n cadrul operaţiunilor finanţate prin 
Fondul european de dezvoltare regionaLă, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b si d coroborat cu alin. 4, lit. a, alin. 7, lit. a si c 
si art. 196 alin. 1, lit. a din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

     

AVIZAM FAVORABIL 

 

Raportul Direcţiei Elaborare si Implementare Proiecte privind aprobarea 
proiectului Şcoala virtuală în municipiul Craiova si a cheltuielilor legate de 
proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020. 

 

 

 Director Executiv         Intocmit           

 Ovidiu Mischianu                                             cons. jur. Claudia Calucica  
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