
 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Programului național „Microbuze electrice pentru elevi”  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

ART. 1 

    (1) Se aprobă Programul național „Microbuze electrice pentru elevi” în vederea facilitării 

transportului pentru elevii din localitățile izolate, în special în zonele rurale și periurbane. 

    (2) Programul se derulează în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României,  

în concordanță cu Proiectul național de reformă „România Educată” și are ca scop achiziția de 

microbuze electrice necesare dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat. 

 

ART. 2 

Programul național „Microbuze electrice pentru elevi” este finanțat prin bugetul Ministerului 

Educației, din sume alocate în baza Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15: 

Educație, Investiția 10 Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi. 

 

 

ART. 3 

(1) În vederea achiziției bunurilor menționate la art. 1, organizarea procedurii se realizează de 

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate prin încheierea de acorduri-cadru, la solicitarea 

Ministerului Educației în baza fundamentării necesarului. 

(2) Ministerul Educației pune la dispoziția Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate 

necesitățile, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, caietul de sarcini și specialiștii care 

vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire, 

precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, în termen de maximum 30 zile 

de la solicitarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate. 

(3) În cazul în care acordul-cadru centralizat este încheiat cu mai mulți operatori economici, 
iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, Oficiul Național 

pentru Achiziții Centralizate reia competiția între operatorii economici semnatari ai acordului-

cadru, conform prevederilor art. 110 din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările 

ulterioare. 

(4) Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate va pune la dispoziția Ministerului Educației 

acordurile-cadru atribuite, în termen de 30 zile lucrătoare de la semnare. 

(5) Monitorizarea acordurilor-cadru pentru achizițiile prevăzute la art. 1 se realizează de către 

Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate. 

(6) Monitorizarea încheierii contractelor subsecvente pentru achizițiile prevăzute la art.1 se 

realizează de către Ministerul Educației. 

 

 

 



 

 

ART. 4  

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind aprobarea 

Programului național ”Microbuze electrice pentru elevi” sunt elaborate normele metodologice 

pentru repartizarea microbuzelor, aprobate prin ordin al ministrului educației. 

 

ART. 5  

Ministerul Educației răspunde de modul de implementare a Programului național „Microbuze 

electrice pentru elevi” cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

124/13.12.2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea 

de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență. 
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