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ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  ŢINTEŞTI 

JUDETUL  BUZĂU 
TEL/ FAX 0238532070/0238532233 

E-MAIL :primariatintesti@yahoo.com 
 

  
HOTĂRÂRE.  

 
 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP) 
pentru proiectul"Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv 
tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar ,Comuna Ţinteşti, Judetul Buzău” 

 
Expunerea de motive: Desfășurarea de activități 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. 

 
Având în vedere iminența și necesitatea debutului anului școlar prin prezența fizică 

atât a elevilor cât și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de 
stat, desfășurarea în bune condiții a  procesului educațional în anul școlar 2020/2021 
presupune o serie de măsuri necesare în contextul situației de pandemie create de virusul 
SARS-Cov-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus. 

Redeschiderea școlilor în condiții de siguranță necesită o largă asumare în 
societate și responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectării normelor impuse, 
în contextul prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției 
cauzate de virusul SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, este necesar să se asigure 
existența unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a 
putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ pe perioada 
pandemiei COVID-19. 

Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia 
asupra populației României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității 
echipamentelor de protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime 
necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat în vederea obținerii următorului rezultat: 

 
Ø Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 

SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a 
infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație preuniversitară.  

 
 Pentru buna implementare a acestui proiect, Ghidul Solicitantului, impune 
fiecarui solicitant in parte sa constituie o Unitate de Implementare a Proiectului, denumita in 
continuare UIP, unitate compusa din minim trei membri cu atributii clare in derularea si 
implementarea proiectului. 
 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
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a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și 
alin.(4) din Constituția României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 
287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 
41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare,  

e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 

 

 Având în vedere: 

1. 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 

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

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

4. Ordonanța de Urgență nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, 
precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei; 

5. Ordonanța de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgență; 

6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri 
privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 

7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea 
sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii 
pentru perioada de programare 2014 - 2020 

8. REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, 
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(UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite 
să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale 
economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca 
reacție la coronavirus) 

9. REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și 
(UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități 
excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la 
epidemia de COVID-19 

10. Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea 
cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19 

Tinand cont de: 

- GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile 
conform Axei prioritare 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.-  

-   Referatul de aprobare nr.7388/13.10.2020 .al primarului Comunei Tintesti  

 - Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 
Tintesti , inregistrat sub nr.7389/13.10.2020 

- Hotararea nr.46 din 16.10.2020 prin care se aproba intocmirea documentatiei 
reprezentand Studiu de fezabilitate/ Documentatia tehnico-economica pentru proiectul ce are 
ca obiect ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar, Comuna Tintesti , Judetul Buzau” în vederea accesării de 
fonduri europene din FEDR şi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate 2014-
2020, 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. 

 - prevederile art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) și 
art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul 
consiliului local, nr.7390/13.10.2020, respectiv:  
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a) Comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si 
privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si 
comert; 

b) Comisia pentru invatamanat, cultura, culte, sanatate si familie, munca si protectie 
sociala, activitati sportive si agrement; 

c) Comisia juridica si de disciplina, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor 
cetatenilor, amenajarea teritoriului si urbanism. 

-  prevederile art. 136 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- parcurgerea procedurii prevazute la art.7 din legea 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica  

-  prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; 

           în temeiul prevederilor art. 136, art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor 
art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

respectand parcurgerea procedurii prevazute la art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica;  

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa 
la elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul Local al Comunei Ţinteşti, judetul Buzău, intrunit in sedinta ordinara la 
data de 16 octombrie 2020 , conform prevederilor art. 133 alin. (1) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, adopta prezenta, 

 

H O T A R A S T E: 

 

 

Art. 1. Se aproba infiintarea Unitatii de Management a Proiectului (UIP) ce are ca 
obiect  ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar ,Comuna Tintesti , Judetul Buzau ” în vederea implementarii 
proiectului finantat prin fonduri europene din FEDR şi buget de stat prin Programul 
Operational Competitivitate 2014-2020, 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 – 
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Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

Art.2. Persoanele desemnate ca membrii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) cu 
tema: ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar, Comuna Tintesti , Judetul Buzau ”, sunt: 

 doamna Petrescu Sandina , in calitate de MANAGER al proiectului 

 doamna Nan Luciana Nicoleta , in calitate de RESPONSABIL FINANCIAR  

domnul Manea Constantin , in calitate de RESPONSABIL DE ACHIZITII 

 

Art.3. Membrii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) sunt numiti pentru toata 
perioada derularii si implementarii proiectului cu titlul ”Achizitia de echipamente din 
domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare 
activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar 
,Comuna Tintesti , Judetul Buzau ”, 

 

Art.  6.  Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Primarul 
Comunei  Tintesti , domnul Stoica Aurel. 

 

Art.   7. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art. 197, 
198 si 199 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, primarului si secretarului 
general al  Comunei Tintesti , serviciului economic, compartimentului achizitii publice si 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzau , in vederea verificarii legalitatii. 

Art.   8. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare. 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

           VISTEANU DUMITRU                                           Contrasemneaza pentru legalitate, 

                                                                           SECRETAR GENERAL                                                                                                   

                   PETRESCU SANDINA 

 

 

Nr. 47 din 16 OCTOMBRIE 2020 

 Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 
16.10.2020 cu respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind 
Codul Administrativ cu un  numar de ....... voturi pentru ,....... abtineri si ...... voturi impotriva , din numarul total 
de 13 consilieri in functie si .........consilieri prezenti la sedinta .  


