Proiect
Nr. 147 din 23.11.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în
Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a
cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de ___ noiembrie 2020,
analizând Referatul de aprobare nr. 17071 din 23.11.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani referitor la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale
”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” și a cheltuielilor legate de proiect,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 17072 din 23.11.2020 al Direcţiei
Dezvoltare şi Promovare, Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, Direcției Investiții și
Achiziții Publice și Direcției Buget-Finanțe,
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte,
activități social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri
europene,
în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a
fondurilor, pentru Programul Operaţional 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, esănătate, 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, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-Educaţie,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:

Art. 1 Se aprobă proiectul „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță
în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi”, în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional 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, ecultură, 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 eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-Educaţie.
Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat între Judeţul Botoşani, prin Consiliul Judeţean
Botoşani, și Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi”,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Acordul de
parteneriat prevăzut la art. 2, precum și toate actele necesare şi contractul de finanțare.
Art.4 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru
educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat”
Dorohoi”, în cuantum de 1.634.197,92 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă
1.634.197,92 lei și valoare totală neeligibilă în cuantum de 0 lei.
Art. 5 Se aprobă contribuția proprie ce revine Consiliului Județean Botoșani, în sumă de
32.683,96 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului. Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării
proiectului.
Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile care pot apărea pe
durata implementării proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în
Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” în condiții
optime, se vor asigura din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.
Art. 7 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Avizat pentru legalitate:

Doina-Elena FEDEROVICI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr._______ din________2020

Anexă la
Hotărârea nr. ____.din ______ 2020
(Nr. pagini = 5)

ACORD DE PARTENERIAT
PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI
DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU
EDUCAȚIE ÎN SIGURANȚĂ ÎN ȘCOLILE PROFESIONALE
SPECIALE ”SFÂNTUL STELIAN” BOTOȘANI ȘI
”ION PILLAT” DOROHOI

PREŞEDINTE,

Avizat pentru legalitate:

Doina-Elena FEDEROVICI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020
– co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională –
Axa Prioritară 2 – „ Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”

Anexa 6

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părţile
1. UAT JUDEȚUL BOTOȘANI, prin CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI, cu sediul în municipiul
Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3,, codul fiscal1 codul fiscal 3372955, având calitatea de
Lider parteneriat/Partener 1
2. ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”SFÂNTUL STELIAN” BOTOȘANI, cu sediul în
municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, codul fiscal 13793790, având calitatea de
membru 2/Partener 2
3. ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”ION PILLAT” DOROHOI, cu sediul în municipiul
Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, codul fiscal 2237194, având calitatea de membru
3/Partener 3,
au convenit următoarele:
Art. 2. Obiectul
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le
revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Digitalizarea activității didactice
pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și
”Ion Pillat” Dorohoi, care este depus în cadrul Programului Operaţional Competitivitate,
Axa prioritară 2, Prioritatea de investiție 2c, Obiectiv Specific OS 2.4, Acțiunea 2.3.3, apel
de proiecte nr. 2
(2) Prezentul acord de parteneriat este parte integrantă a cererii/contractului de finanţare.
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind evoluţia proiectului.
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor
profesionale şi de etică cele mai înalte.
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea
măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor
activități asumate de fiecare partener:
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Codul fiscal sau codul TVA, după caz

Organizaţia
UAT JUDEȚUL BOTOȘANI
(Partener 1)

ȘCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ ”SFÂNTUL
STELIAN” BOTOȘANI
(Partener 2)

ȘCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ ”ION PILLAT”
DOROHOI (Partener 3)

(2)

Roluri şi responsabilităţi
Activitatea A1. Managementul și Implementarea Proiectului
Subactivitatea A1.1. Managementul Proiectului
Subactivitatea A1.2. Informare și Publictatea Proiectului
Activitatea A2. Realizarea rețelelor LAN necesare pentru
implementarea Proiectului
Subactivitatea A2.1 Realizarea rețelelor LAN necesare
pentru implementarea Proiectului
Activitatea A3. Achiziționarea dotărilor și echipamentelor
de tipul tabletelor și a altor dispozitive electronice
Subactivitatea
A3.1 Achiziționarea dotărilor și
echipamentelor de tipul tabletelor și a altor dispozitive
electronice
Activitatea A1. Managementul și Implementarea Proiectului
Subactivitatea A1.1. Managementul Proiectului
Subactivitatea A1.2. Informare și Publictatea Proiectului
Activitatea A2. Realizarea rețelelor LAN necesare pentru
implementarea Proiectului
Subactivitatea A2.1 Realizarea rețelelor LAN necesare
pentru implementarea Proiectului
Activitatea A3. Achiziționarea dotărilor și echipamentelor
de tipul tabletelor și a altor dispozitive electronice
Subactivitatea
A3.1 Achiziționarea dotărilor și
echipamentelor de tipul tabletelor și a altor dispozitive
electronice
Activitatea A1. Managementul și Implementarea Proiectului
Subactivitatea A1.1. Managementul Proiectului
Subactivitatea A1.2. Informare și Publictatea Proiectului
Activitatea A2. Realizarea rețelelor LAN necesare pentru
implementarea Proiectului
Subactivitatea A2.1 Realizarea rețelelor LAN necesare
pentru implementarea Proiectului
Activitatea A3. Achiziționarea dotărilor și echipamentelor
de tipul tabletelor și a altor dispozitive electronice
Subactivitatea
A3.1 Achiziționarea dotărilor și
echipamentelor de tipul tabletelor și a altor dispozitive
electronice

Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
UAT JUDEȚUL BOTOȘANI
(Partener 1)
Școala Profesională
Specială ”Sfântul Stelian”
Botoșani (Partener 2)
ȘCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ ”ION PILLAT”
DOROHOI (Partener 3)

Contribuţia (unde este cazul) corelată cu activităţile şi
subactivităţile menţionate la alin. (1)
Valoarea contribuţiei (în lei) 32.683,96
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 2
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

2

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020.
(3) Transferul fondurilor de către AM se poate efectua în contul liderului de parteneiat sau al
partenerilor astfel:
Organizaţia
UAT JUDEȚUL BOTOȘANI
(Partener 1)

Școala Profesională
Specială ”Sfântul Stelian”
Botoșani (Partener 2)
ȘCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ ”ION PILLAT”
DOROHOI (Partener 3)

Cod IBAN
RO33TREZ24A840301710130X
Trezoreria Statului Botoșani/ str. Piata Revolutiei, nr. 5,
Municipiul Botoşani, jud. Botoşani, cod postal 710236,
România
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la
data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea
perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei
de valabilitate a prezentului acord.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de parteneriat
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii
şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de
rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică.
Obligaţiile liderului de parteneriat
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de
finanţare.
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de
progres şi financiare.
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.),
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de
management/Organismul intermediar Autoritatea pentru Digitalizarea României
(4) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare
(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de
prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor
contractului de finanţare, conform procedurii.
(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de
rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate
ca eligibile - NU ESTE CAZUL.
(7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la
cofinanţarea proiectului, respectarea3
normelor în vigoare privind procedura de

(8)
(9)

atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate
responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii
În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina
căruia a fost cauzat prejudiciul.
Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise
pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2 și 3
Drepturile Partenerilor 2 și 3
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2 și 3 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile
angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect – NU ESTE
CAZUL.
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din
procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost
certificate ca eligibile - NU ESTE CAZUL.
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea
solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar POC.
Obligaţiile Partenerilor 2 și 3
(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
spre verificare - NU ESTE CAZUL.
(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare - NU ESTE CAZUL.
(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau
orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
(5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde
solidar cu liderul de proiect.
(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de
către Autoritatea de management.
(7) Partenerii sunt obligaţi să păstreze echipamentele/dotările pe perioada implementării
proiectului și a monitorizării ulterioare pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
Art. 8 Achiziții publice
(1)
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat sau oricare
alt partener, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor
emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.
Art. 9 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a
acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să
asigure exploatarea şi întreţinerea în
această perioadă.
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(2)

(3)

(4)

Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare
a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect,
precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind
rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locaţia/locaţiile de implementare a/ale
proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a
obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Competitivitate pe o perioadă de 5 ani de
la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile
înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din
prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 11 Legea aplicabilă
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau
când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a
încheiat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 12 Dispoziţii finale
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile
nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finanţare.
Semnături
UAT JUDEȚUL
BOTOȘANI
(Partener 1)
ȘCOALA
PROFESIONALĂ
SPECIALĂ
”SFÂNTUL
STELIAN”
BOTOȘANI
(Partener 2)
ȘCOALA
PROFESIONALĂ
SPECIALĂ ”ION
PILLAT”
DOROHOI
(Partener 3)

FEDEROVICI Doina-Elena
PREȘEDINTE

Semnătura Data şi
locul
semnării
Semnătura Data şi
locul
semnării

SECRIERIU Loredana Elena
DIRECTOR

APETRIA Gabriela
DIRECTOR

Semnătura Data şi
locul
semnării
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Nr. 17071 din 23.11.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Consiliul Județean Botoșani va depune proiectul cu titlul „Digitalizarea activității didactice
pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion
Pillat” Dorohoi”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a
fondurilor, pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în Lista documentelor care
însoțesc Cererea de finanţare este inclusă Decizia solicitantului de aprobare a proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea condițiilor de desfășurare a
procesului educațional on-line, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice de la Școlile
Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani și „Ion Pillat” Dorohoi, în contextul riscului de
infecție cu noul coronavirus SARS-CoV-2.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- dotarea a 383 elevi cu echipamente/dispozitive mobile IT de tip tablete pentru uz școlar cu
abonament lunar la Internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni și sistem management
dispozitive;
- dotarea a 100 cadre didactice cu echipamente/dispozitive mobile IT de tip laptop;
- dotarea sălilor de clasă cu 43 table interactive, pentru că din cele 46 săli de clasă, 3 sunt
dotate deja cu table interactive;
- realizarea a 2 rețele LAN pentru implementarea aplicației de proiect, câte 1 pentru fiecare
școală;
- dotarea cu 53 bucăți router wireless, din care 46 în săli de clasă și 7 în cabinete de
logopedie;
- dotarea fiecărei școli cu câte 1 sistem All-in-One cu cameră web și microfon integrat cu
conectivitate wireless.
Rezultatele proiectului sunt:
- număr de elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT
pentru a participa la cursuri on-line - 383;
- număr de profesori din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijiniți cu
echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line - 100;
- număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijinite cu
echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line - 46.
Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 1.634.197,92 lei, inclusiv TVA, din care
valoarea totală eligibilă este de 1.634.197,92 lei și valoarea totală neeligibilă este de 0 lei.
Contribuția proprie în proiect a Consiliul Județean Botoșani este în sumă de 32.683,96 lei,
reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.
Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata
implementării proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile
Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” în condiții optime, se
vor asigura din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.
Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest
scop.
PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI
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Consiliul Județean Botoșani va depune proiectul cu titlul „Digitalizarea activității didactice
pentru educație în siguranță în Școlile Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion
Pillat” Dorohoi”, în cadrul Programului Operaţional 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, ecultură, 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 eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-Educaţie.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a
fondurilor, pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în Lista documentelor care
însoțesc Cererea de finanţare este inclusă Decizia solicitantului de aprobare a proiectului şi a
cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii.
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, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților
didactice.
Urmare consultării cu cele două școli profesionale speciale din subordinea Consiliului
Județean Botoșani, s-a constatat că acestea nu au dotările necesare pentru desfășurarea în mediul
on-line a activității didactice în condițiile actuale de răspândire a infecției cu SARS-CoV-2.
Principalele probleme care justifică intervenția sunt:
- situația epidemiologică la nivelul întregii țări și, în particular, la nivelul județului
Botoșani, care împiedică desfășurarea actului didactic în condiții normale, necesitând măsuri sporite
de protecție pentru evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în interiorul unităților de învățământ
și transformării acestora în focare de infecție comunitare
- lipsa infrastructurii necesare pentru desfășurarea on-line a activităților didactice, în
contextul intrării în scenariul roșu a tot mai multor unități de învățământ, inclusiv din Botoșani și
Dorohoi.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea condițiilor de desfășurare a
procesului educațional on-line, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice de la Școlile
Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani și „Ion Pillat” Dorohoi, în contextul riscului de
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infecție cu noul coronavirus SARS-CoV-2.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- dotarea a 383 elevi cu echipamente/dispozitive mobile IT de tip tablete pentru uz școlar cu
abonament lunar la Internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni și sistem management
dispozitive;
- dotarea a 100 cadre didactice cu echipamente/dispozitive mobile IT de tip laptop;
- dotarea sălilor de clasă cu 43 table interactive, pentru că din cele 46 săli de clasă, 3 sunt
dotate deja cu table interactive;
- realizarea a 2 rețele LAN pentru implementarea aplicației de proiect, câte 1 pentru fiecare
școală;
- dotarea cu 53 bucăți router wireless, din care 46 în săli de clasă și 7 în cabinete de
logopedie;
- dotarea fiecărei școli cu câte 1 sistem All-in-One cu cameră web și microfon integrat cu
conectivitate wireless.
Rezultatele proiectului sunt:
- număr de elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT
pentru a participa la cursuri on-line - 383;
- număr de profesori din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijiniți cu
echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line - 100;
- număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijinite cu
echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line – 46.
Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 1.634.197,92 lei, inclusiv TVA, din care
valoarea totală eligibilă este de 1.634.197,92 lei și valoarea totală neeligibilă este de 0 lei.
Contribuția proprie în proiect a Consiliul Județean Botoșani este în sumă de 32.683,96 lei,
reprezentând cofinanțarea proiectului, în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.
Suma va fi asigurată din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.
Sumele reprezentând cheltuieli conexe și cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata
implementării proiectului „Digitalizarea activității didactice pentru educație în siguranță în Școlile
Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și ”Ion Pillat” Dorohoi” în condiții optime, se
vor asigura din bugetul propriu județean, pe parcursul implementării proiectului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale
pentru promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de
hotărâre, în forma prezentată.
Direcţia Dezvoltare şi Promovare
Director executiv,
Otilia MORUZ
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Director executiv,
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Director executiv,
Magda DIDII

2

