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O R D I N 

pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6423/2022 - 

Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și 

Reziliență al României, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învățământ preuniversitar și a unităților conexe 

 

 

Având în vedere prevederile: 

 

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

- Legea nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 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,  

- Hotărârea nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021,  

- Ordonanța de urgență nr. 124/2021 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, 

- OUG 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor 

grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin 

Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea 

creanțelor rezultate, 

- Ordin ME nr. 6423/19.12.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului pentru lansarea apelului de 

proiecte finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe,  

- Ordin ME nr. 4142/29.06.2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele 

V—VIII, 

- Ordin ME nr. 4143/29.06.2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare 

în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de 

la naștere la 6 ani, 

- Ordin ME nr. 4144/29.06.2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru 

învățământul primar, 

- Ordin ME nr. 3497/30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ 

preuniversitar cu echipamente tehnologice, 

- Ordin ME nr. 6416/2022 pentru modificarea OM 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de 

echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, 

- Ordinul MS nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, 

- HG nr. 941 din 27 noiembrie 2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-

Economic pentru Societatea Informațională, 
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- OMENCS nr. 4121/2016, privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru 

calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea 

prin învăţământul profesional şi tehnic 

-  OMEN nr. 3503/2018, privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru 

calificarea profesionala Tehnician transporturi, de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se 

asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic 

-  OMEC nr. 4408/2020, privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) și a Programei 

școlare pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a învățământ profesional, 

inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor, LUTIER 

-  OMEN nr. 3833/2021, privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru 

calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor, ELECTRICIAN AUTO și 

OPERATOR MONTATOR SUBANSAMBLE 

În temeiul art. 13 alin (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI 

emite prezentul ordin: 

 

Art. I. Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 6423/2022, Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului 

de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe,  

se modifică și se completează, după cum urmează: 

 

1. Titlul, BAZA LEGALĂ, se completează prin menționarea următorului act normativ:  

 

„⇒ Ordin MDLPA nr. 1203/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind proiectarea, 

realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022”. 

 

2. (1) La Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.3. Tipul apelului de proiecte, 

durata, modalitatea și perioada de depunere a propunerilor de proiecte, paragraful 1 si 2 se modifică, după 

cum urmează: 

 

„Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere. În cadrul prezentului apel, proiectele 

se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro 

(UDiManager), cu respectarea termenului limită de depunere menționat mai jos Proiectele deja depuse în 

platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home vor fi automat transferate în noua platformă.”  

 

3.     La Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.3. Tipul apelului de proiecte, durata, 

modalitatea și perioada de depunere a propunerilor de proiecte, paragraful 3, Calendarul apelului, se modifică 

si va avea următorul cuprins: 

 

Activitatea Data/ora/perioada 

Apel deschis pentru depunere de proiecte 19.12.2022 (ora 9.00) – 19.03.2023 (ora 

23.59) 

Etapa I/evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor, 

inclusiv solicitare/răspuns clarificări, din care: 

19.03-03.04.2023 

Evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor 19-23.03.2023 

https://uefiscdi-direct.ro/
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Publicare liste inițiale cu solicitanți acceptați/solicitanți 

respinși cu termen pentru eventuale contestații 

23.03.2023 

Transmitere/Primire contestații 24-27.03.2023 

Soluționarea eventualelor contestații 28.03-03.04.2023 

Publicarea listei finale/etapa I 03.04.2023 

Etapa II/evaluarea calitativă a proiectelor, inclusiv 

solicitare/răspuns clarificări, din care: 

05-21.04.2023 

Evaluarea calitativă a proiectelor 05-17.04.2023 

Publicarea listei inițiale cu solicitanți acceptați/solicitanți 

respinși cu termen pentru eventuale contestații, din care: 

18.04.2023 

Transmitere/Primire contestații 19-20.04.2023 

Soluționarea eventualelor contestații 21-25.04.2023 

Publicare liste finale/evaluare 26.04.2023 

Transmitere notificări 30.04.2023 

Contractare 01-31.05.2023 

 

 

4. La Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.5. Solicitanți eligibili, se modifică 

și se completează și va avea următorul cuprins: 

 

„Beneficiarii prezentului apel de proiecte sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, 

municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au 

înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de 

forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, care fac 

parte din rețeaua școlară națională. Prin excepție, Palatul Național al Copiilor, care se află în administrarea 

Ministerului Educației, precum și palatele județene pot depune în nume propriu cererea de finanțare. 

 

În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare pentru 

dotarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează, respectiv pentru toate unitățile de 

învățământ cu personalitate juridică, de stat acreditate, inclusiv pentru cele care funcționează în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior de stat sau a celor din subordinea statelor majore ale categoriilor de 

forțe/comandamente de armă. 

 

Unitățile administrativ-teritoriale pot delega depunerea aplicațiilor de finanțare către alte unități administrativ 

teritoriale, în baza autonomiei locale. Unitățile administrativ teritoriale care au primit delegarea depunerii 

aplicațiilor de finanțare de la alte unități administrativ teritoriale trebuie să specifice în cererea de finanțare 

UAT-urile de la care au primit delegare precum și unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe, 

după caz.  

 

De asemenea, în cadrul apelului vor fi finanțate și achizițiile de mobilier, materiale didactice/sportive și 

echipamente informatice pentru unitățile conexe eligibile în cadrul apelului, prin intermediul consiliilor 

județene/CGMB sau primăriilor. Pentru atelierele de practică IPT vor fi finanțate și achizițiile de materiale și 

echpamente de specialitate în conformitate cu precizările din Standardele de pregătire profesională în vigoare, 

asociate calificărilor profesionale școlarizate.  

 

Unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe, beneficiarii finali ai apelului de proiecte, care 

provin din zonele defavorizate vor primi punctaj suplimentar. O listă orientativă a zonelor defavorizate poate 

fi consultată în Anexa 12, constituită din localitățile înscrise în tipologia comunităților „foarte sărace” și 

„sărace”, conform indicelui de dezvoltare umană locală dezvoltat și actualizat. Acesta a fost utilizat în 
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cartografierea zonelor defavorizate din Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale 

din România (2016)  și Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate. 

 

În cazul în care un solicitant eligibil nu se regăsește în Anexa 12, ca urmare a schimbărilor demografice din 

ultimii ani, solicitantul poate argumenta încadrarea în zona defavorizată, urmărind cel puțin una dintre 

următoarele situații: 

 

• UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN 

GUVERNAMENTAL prin următoarele acte normative: 

o HG nr. 323/1996 privind aprobarea programului special pentru sprijinirea dezvoltării 

economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni; 

o HG nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru 

sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării; 

o Unități administrativ-teritoriale situate în zone definite în sensul OUG nr. 24/1998 privind 

regimul zonelor defavorizate. Lista completă a acestora poate fi accesată aici: 

https://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_abc?id=22770.  

 

• RISCURI DE ORDIN ECONOMIC ȘI SOCIAL identificate la nivel local, printre care: 

o rată scăzută a natalității; 

o rată crescută a șomajului în comparație cu media națională; 

o procent ridicat de persoane care beneficiază de măsuri de asistență socială; 

o îmbătrânirea populației; 

o dezvoltare economică și socială negativă în raport cu unitățile administrativ-teritoriale 

învecinate etc. 

 

• ACCES SCĂZUT LA EDUCAȚIE identificat prin situații precum: 

o rețea școlară insuficient dezvoltată sau inexistentă în unitatea administrativ-

teritorială/localitate; 

o nivel scăzut de educație a populației în vârstă de muncă; 

o comunitățile dezavantajate întâmpină dificultăți în participarea la educație etc. 

 

• IZOLARE GEOGRAFICĂ, inclusiv prin inexistența sau slaba dezvoltare a infrastructurii de bază 

sau de transport. 

 

Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol conform OME nr. 6.459/359/2022 privind modificarea 

anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 

4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol nu sunt eligibile 

pentru investițiile prezentului apel, întrucât vor beneficia de finanțare de la Investiția 7 din cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență.  

 

Beneficiarul are obligația de a încheia contracte de comodat cu fiecare unitate de învățământ/unitate conexă 

eligibilă, respectiv, va transfera proprietatea cu titlul gratuit, pe durata implementării proiectului, pentru toate 

bunurile achiziționate conform prevederilor Proiectului, cu scopul utilizării acestora, exclusiv, pentru 

activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii. La finalizarea perioadei de implementare a 

Proiectului, UAT-ul care a preluat delegarea depunerii proiectului va transfera dreptul de proprietate asupra 

bunurilor achiziționate către UAT-ul care a delegat dreptul de depunere (comuna/oraș/municipiu/județ - 

consiliul local/județean),  în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată.  
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Perioada de implementare a proiectului se încheie după finalizarea tuturor achizițiilor, efectuarea recepțiilor 

și punerii în funcțiune / montare a echipamentelor,  conform prevederilor contractuale. La finalizarea 

perioadei de implementare, dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate de către UAT-ul care a venit 

în nume propriu, cât și de cel care a delegat dreptul de depunere a proiectului, se va transmite unității de 

învățământ/ unități conexe, beneficiar final, în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată. 

 

Instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea  500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare, solicitanți eligibili în cazul proiectelor de finanțare care au o componentă specifică 

tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără 

TVA, vor solicita avizul Comitetului Tehnico-Economic conform documentației de avizare prevăzută pe 

pagina de internet https://www.adr.gov.ro/cte/, înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de 

achiziție publică.”  

 

 

5. La Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.7. Alocarea financiară a apelului 

de proiecte, alineatul SUBCOMPONENTA III – DOTAREA CU ECHIPAMENTE, INCLUSIV 

DIGITALE A ATELIERELOR DE PRACTICĂ DIN REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL ȘI TEHNIC.  Tabelul se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

Investiția Denumire Tip achiziție 

Cost 

unitar 

maxim/tip 

investiție 

Euro, fără 

TVA 

I9 

 

LABORATOR DE 

INFORMATICĂ 

(UIP) 

 

Fiecare UIP eligibilă poate 

solicita un singur laborator de 

informatică. 

 

Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică 

din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și 

liceal/unitate conexă 

Cost unitar/ laborator informatică/ unitate de 

învățământ cu personalitate juridică (UIP) 

Fiecare laborator de informatică va  cuprinde cel 

puțin: 

a) o tablă interactivă + suport 

b) sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all-in-

one sau laptop - pentru fiecare elev + cadru didactic 

c) un sistem sunet 

d) o multidisciplinară 

e) o cameră videoconferință 

f) un router wifi 

g) alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate 

nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de 

învățământ, utilizate în scop didactic și care să asigure 

desfășurarea optimă a procesului educațional. 

18.000 

I13 

LABORATOR DE 

INFORMATICĂ 

(UIP din rețeaua IPT) 

 

 

Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică 

din unități de învățământ. 

Cost unitar/laborator informatică/ UIP din rețeaua IPT 

Fiecare laborator de informatică va  cuprinde aceleași 

echipamente descrise la laboratorul de informatică a 

UIP, precum și alte echipamente opționale. 

18.000 

https://www.adr.gov.ro/cte/
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Fiecare UIP din rețeaua IPT 

poate solicita un singur 

laborator de informatică. 

I9 

LABORATOR DE 

INFORMATICĂ 

(UIP preșcolar) 

 

 

 

 

Fiecare UIP de nivel preșcolar 

poate solicita un singur 

laborator de informatică. 

 

Echipamente pentru laboratoare de informatică din 

unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe) 

 

Cost unitar/laborator/nivel preșcolar/ unitate cu 

personalitate juridica(UIP) 

 

Fiecare laborator de informatică va  cuprinde aceleași 

echipamente descrise la laboratorul de informatică a 

UIP, precum și alte echipamente opționale. 

13.280 

I9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I11 

 

 

 

 

 

SALĂ DE CLASĂ 

 

Fiecare UIP/UC va putea cere 

finanțare pentru oricâte săli de 

clasă este necesar, unde nu 

există deja aceste echipamente 

la standardele impuse prin OM 

6.416/2022 (cu condiția ca cele 

existente la momentul actual să 

fie mai vechi de 5 ani) 

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual 

pentru unități de învățământ preuniversitar 

Cost unitar sală clasă/sală grupă/din unitățile de 

învățământ preuniversitar (UIP)/unitățile conexe (UC): 

FIECARE SALĂ va cuprinde cel puțin: 

a) o tablă interactivă de min. 65 inch + suport 

b) laptop sau sistem all-in-one - pentru cadrul 

didactic 

c) un sistem de sunet 

d) o cameră videoconferință 

e) o imprimantă multidisciplinară 

f) un scanner documente portabil 

g)    alte dispozitive și echipamente tehnologice 

adaptate nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități 

de învățământ, utilizate în scop didactic și care să 

asigure desfășurarea optimă a procesului educațional. 

 

4300 

Mobilier (și materiale didactice în completarea celor 

existente)  pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de 

grupă din unitățile  de învățământ 

preuniversitar/unitățile conexe 

Cost unitar/sală clasă/ grupă din UIP, sală de activități 

sportive/extracurriculare din UC (dotarea spațiilor 

pentru activitățile extracurriculare sunt eligibile doar 

pentru unitățile conexe). 

 

4.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATOR ȘTIINȚE 

(fizică, chimie, biologie/ 

multidisciplinar) 

Mobilier specific și materiale didactice specifice 

pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, 

biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ 

preuniversitar 

Cost unitar pentru dotarea  a cel puțin unui laborator de 

științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar)/ 

unitate de învățământ 

24.000 

Echipament digital pentru dotarea unui laborator de 

științe din unitatea de învățământ preuniversitar 
6.000 
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I11 

 

 

 

 

 

O UIP nu poate cere finanțare 

peste pragul maxim de 30.000 

de euro 

 

 

Cost unitar/ componentă de digitalizare/ pentru 

minimum 1 laborator de științe/UIP  

Se va aloca pentru dotarea laboratoarelor de științe 

maximum 30.000 euro/UIP, valoare  pentru care 

trebuie asigurată dotarea a minimum unui laborator de 

științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar)/UIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I11 

CABINETE ȘCOLARE/ 

CABINETE DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ/ SĂLI 

DE SPORT 

 

 

Fiecare UIP poate cere finanțare 

pentru maximum câte unul 

dintre cele 3, după cum 

urmează: 1 x cabinet școlar, 1 x 

cabinet de asistență 

psihopedagogică, 1 x sală de 

sport. 

 

Fiecare UC poate cere finanțare 

pentru maximum 3 cabinete 

școlare, la alegere, în funcție de 

activitatea desfășurată în cadrul 

respectivei UC. 

Mobilier specific și materiale didactice specifice 

(obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, 

pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete de 

asistență psihopedagogică), pentru dotarea spațiilor cu 

echipamente și aparatură sportivă, precum și alte 

materiale didactice specifice desfășurării activităților 

sportive din sălile de sport 

Se va aloca pentru dotarea cabinetelor,  maxim 30.000 

euro,  pentru care trebuie asigurată dotarea a 

maximum: 

▪ 1 cabinet școlar, 1 cabinet asistență 

psihopedagogică, 1 sală sport, pentru fiecare UIP. În 

cazul unităților de învățământ speciale, 3 cabinete la 

alegere, în funcție de nevoi (de ex.: cabinet de 

asistență/ sprijin/ logopedie/ consiliere/ terapii 

alternative/ kinetoterapie/ sală de sport etc.) 

 

▪ 3 cabinete (inclusiv pe ramură de sportiv), la 

alegere, în funcție de nevoi și de spațiu disponibil,  

pentru fiecare UC eligibilă. 

10.000/ca

binet/sală 

de sport 

dotate 

integral 

 

 

 

 

I14 

 

 

ATELIERE DE PRACTICĂ 

IPT 

Fiecare UIP din rețeaua IPT 

poate solicita suma maximă de 

100.000 de euro pentru dotarea 

unui atelier de practică. 

Materiale și echipamente de specialitate pentru dotarea 

atelierelor de practică/ unitate de  din rețeaua IPT în 

conformitate cu precizările din Standardele de 

pregătire profesională în vigoare, asociate calificărilor 

profesionale școlarizate 

66.997 

Echipamente digitale pentru dotarea atelierelor de 

practică/ unitate de învătământ IPT din rețeaua IPT 
33.003 

 

 

6.  La Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.7. Alocarea financiară a apelului 

de proiecte, alineatul SUBCOMPONENTA III – DOTAREA CU ECHIPAMENTE, INCLUSIV 

DIGITALE A ATELIERELOR DE PRACTICĂ DIN REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL ȘI TEHNIC,  ultimul paragraf se  modifică și se completează după cum urmează: 

 

” Deplin corelat cu datele statistice actualizate privind infrastructura școlară a beneficiarilor finali prezentată 

în analiza de nevoi, valoarea bugetului solicitat al unui proiect se va calcula în lei, pe baza plafoanelor 

menționate în tabelul de mai jos, pentru fiecare tip de investiție.  La finalul evaluării se realizează centralizarea 

valorii pe fiecare investiție din prezentul apel. În situația în care, la nivelul apelului de proiecte, se depășește 

bugetul alocat pe oricare dintre investiții cu un procent de peste 10, bugetele tuturor proiectelor vor fi 
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rectificate cu procentul depășit, respectiv cu diminuarea proporțională a indicatorilor asumați prin proiect, 

pentru o alocare echitabilă a bugetului la nivel național.” 

 

7.  La Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.8. Indicatorii apelului de 

proiecte, tabelul se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Investiția Denumirea indicatorului de rezultat 
Nr. 

unități 

I9 
Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, 

liceal, unități conexe, dotate cu echipamente 
 

I13 Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT  

I9 
Nr. laboratoarele de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar 

(grădinițe) dotate cu echipamente 
 

I9 

Nr. săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/ săli pentru 

activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu echipamente 

digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual 

 

I11 

Nr. săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/săli pentru 

activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu mobilier și 

materiale didactice 

 

I11 

Nr. laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu 

mobilier specific și materiale didactice specifice, dintre care: 
 

Nr. laboratoare de fizică:  

Nr. laboratoare de chimie:  

Nr. laboratoare de biologie:  

Nr. laboratoare multidisciplinare:  

I11 

Nr. laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu 

echipamente digitale, dintre care: 
 

Nr. laboratoare de fizică:  

Nr. laboratoare de chimie:  

Nr. laboratoare de biologie:  

Nr. laboratoare multidisciplinare:  

I11 

Nr. cabinete școlare din unități de învățământ preuniversitar/unități conexe 

(cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică, săli de sport) 

dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale. 

 

Nr. cabinete școlare:  

Nr. cabinete de asistență psihopedagogică:  

Nr. săli de sport:  

I14 
Nr. ateliere de practică IPT dotate cu materiale și echipamente de specialitate, 

inclusiv componenta digitală 
 

 

8.  La Capitolul 2. Eligibilitatea cheltuielilor,  Subcapitolul 2.4, Cheltuieli eligibile,  rândul 3, descrierea 

„Soft-uri cu rol educațional/didactic, de dezvoltare a materialelor educaționale digitale, Softuri 

preinstalate/funcționalitate ITP” se completează cu  o nouă descriere ce va avea următorul cuprins: 

 

„Software educational: soft de testare/evaluare, soft de gestiune a clasei, soft de dezvoltare a 

materialelor educaționale, sisteme de operare și software funcțional”. 
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9. La Capitolul 2. Eligibilitatea cheltuielilor,  Subcapitolul 2.5. Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui 

apel sunt următoarele, după liniuța 15, ”Cheltuielile efectuate în regim de leasing” se introduc două 

noi categorii de cheltuieli neeligibile, după cum urmează: 

 

⇒ „costuri cu salariile, 

⇒ cheltuielile cu timbrul verde,” 

 

10.  La Capitolul 3. Informații privind pregătirea și depunerea unui proiect, subcapitolul 3.1. Formatul 

Cererii de finanțare, punctul (1), alin. i, se modifică astfel: 

 

„Cererea de finanțare (Anexa 1) în format editabil, ale cărei secțiuni se completează, se salvează în 

format .pdf, se semnează digital și se încarcă în aplicația electronică;” 

  

11. La Capitolul 3. Informații privind pregătirea și depunerea unui proiect, subcapitolul 3.2. Anexele 

Cererii de finanțare solicitate la depunere, punctul (2) Documentele enumerate mai jos se vor încărca 

obligatoriu pe platforma electronică, după punctul IX se adaugă un nou punct, punctul X cu următorul 

conținut: 

 

„X. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul 

de stat, după caz.” 

 

12.  La Capitolul 4. EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR paragraful 5 se modifică astfel: 

 

„În fiecare dintre cele două etape de evaluare a proiectelor (etapa de evaluare a eligibilității și etapa 

de evaluare calitativă), în cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, 

se constată existența unor necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și 

documentele suport și/sau se consideră necesare clarificări, se poate solicita o singură clarificare 

Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 2 (două) zile calendaristice.” 

 

13.  La Capitolul 4. EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR paragraful 10 se modifică, după cum 

urmează: 

 

„Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanțării se va transmite către beneficiar o notificare 

privind selectarea proiectului pentru finanțare, cu specificarea documentelor ce trebuie depuse în 

etapa de contractare precum și a termenului maxim de depunere a documentelor solicitate. Pentru 

fiecare proiect respins, solicitantul va fi înștiințat în scris asupra motivelor respingerii.” 

 

14. La Capitolul 4. EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR, se elimină ultimul paragraf, 

Renunțarea la Cererea de finanțare. 

 

15. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL,  din tabelul Localizarea proiectului, rândul 

3 se modifică va avea următorul cuprins:  

 

„Prezentați analiza de nevoi în urma căreia se constată necesitatea investiției, precum și contribuția 

la atingerea obiectivelor strategiile de dezvoltare regională, de inovare și de specializare inteligentă 

(situația actuală a infrastructurii și cuantificarea sălilor care urmează sa fie dotate, pe tipuri, respectiv 

săli clasă, cabinete, laboratoare, ateliere de practică IPT, săli sport etc.) - aproximativ 5000 de 

cuvinte.” 
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16. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL, coloana 2, rândul 3, din tabelul  

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„Reprezentant legal: 

Nume, prenume, funcția reprezentantului legal, data nașterii, CNP, serie C.I., număr C.I 

Persoana responsabilă cu înregistrarea cererii de finanțare în cazul în care persoana este diferită de 

reprezentantul legal: 

Nume, prenume, funcție, data nașterii, CNP, serie C.I., număr C.I. 

 

17. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL, secțiunea Descrierea proiectului, de la 

rândul 5, se elimină paragraful doi.  

 

18. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE,  BUGETUL, sețiunea Descrirea proiectului, rândul 6, 

Activitățile proiectului și rândul 7,  Calendarul de implementare a proiectului, se elimină. 

 

19. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE,  BUGETUL, sețiunea Descrirea proiectului, la rândul 8, 

se elimină ultimul paragraf.  

 

20. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL, secțiunea DESCRIEREA PROIECTULUI, 

rândul 3,  Justificarea necesității implementării proiectului, ultimele două paragrafe se modifică după 

cum urmează: 

 

„Dacă beneficiarul final provine dintr-o zonă defavorizată, se va menționa dacă UAT-ul respectiv se 

regăsește în Anexa 12, iar dacă nu este cazul, solicitantul poate argumenta încadrarea în zona 

defavorizată, urmărind criteriile specificate în Ghidul solicitantului”. 
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21. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL, tabelul Bugetul proiectului, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Investiția Tip achiziție 
Nr. 

bucăți 

Cost 

unitar /tip 

investiție 

lei, fără 

TVA  

 

Valoare 

eligibilă 

PNRR 

fără TVA 

(LEI) 

TVA aferenta 

cheltuielilor 

eligibile (LEI) 

Valoare 

neeligibilă 

fără TVA

 

  

Valoare TVA  

aferenta 

cheltuielilor 

neeligibile 

Total 

neeligibil 

 

  1 2 3 = 1x2 4 5 6 5+6 

I9  

LABORATOR DE 

INFORMATICĂ (UIP) 
       

a) o tablă interactivă + suport  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

b) sisteme de tip desktop cu 

monitor sau sisteme all-in-

one sau laptop 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

c) un sistem sunet  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

d) o imprimantă 

multifuncțională 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

e) o cameră videoconferință  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

f) un router wifi  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

g) alte dispozitive și 

echipamente tehnologice 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

I13 

LABORATOR DE 

INFORMATICĂ (UIP din 

rețeaua IPT) 

       

a) o tablă interactivă + suport  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

b) sisteme de tip desktop cu 

monitor sau sisteme all-in-one 

sau laptop 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

c) un sistem sunet  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

d) o imprimantă 

multifuncțională 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

e) o cameră videoconferință  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Investiția Tip achiziție 
Nr. 

bucăți 

Cost 

unitar /tip 

investiție 

lei, fără 

TVA  

 

Valoare 

eligibilă 

PNRR 

fără TVA 

(LEI) 

TVA aferenta 

cheltuielilor 

eligibile (LEI) 

Valoare 

neeligibilă 

fără TVA

 

  

Valoare TVA  

aferenta 

cheltuielilor 

neeligibile 

Total 

neeligibil 

 

  1 2 3 = 1x2 4 5 6 5+6 

f) un router wifi  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

g) alte dispozitive și 

echipamente tehnologice 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

I9 

LABORATOR DE 

INFORMATICĂ (preșcolar) 
       

a) o tablă interactivă + suport  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

b) sisteme de tip desktop cu 

monitor sau sisteme all-in-

one sau laptop 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

c) un sistem sunet  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

d) o imprimantă 

multifuncțională 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

e) o cameră videoconferință  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

f) un router wifi  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

g) alte dispozitive și 

echipamente tehnologice 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

I9 

Săli de clasă (echipamente 

digitale) UIP/ UC 
       

a) o tablă interactivă de min. 

65 inch + suport 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

b) un laptop sau sistem all-in-

one 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

c) un sistem de sunet  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

d) o cameră videoconferință  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

e) o imprimantă 

multifuncțională 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Investiția Tip achiziție 
Nr. 

bucăți 

Cost 

unitar /tip 

investiție 

lei, fără 

TVA  

 

Valoare 

eligibilă 

PNRR 

fără TVA 

(LEI) 

TVA aferenta 

cheltuielilor 

eligibile (LEI) 

Valoare 

neeligibilă 

fără TVA

 

  

Valoare TVA  

aferenta 

cheltuielilor 

neeligibile 

Total 

neeligibil 

 

  1 2 3 = 1x2 4 5 6 5+6 

f) un scanner documente 

portabil 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

g) alte dispozitive și 

echipamente tehnologice 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

I11 
Săli de clasă (mobilier și 

materiale didactice) UIP/UC 
       

I11 
LABORATOR DE ȘTIINȚE 

(mobilier) UIP 
       

I11 
LABORATOR DE ȘTIINȚE 

(echipamente digitale) UIP 
       

I11 

CABINETE ȘCOLARE 

(inclusiv CABINETE DE 

ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ/ SĂLI 

DE SPORT)  - UIP/UC 

       

I14 

ATELIERE DE PRACTICĂ 

IPT (materiale și echipamente 

de specialitate)  

       

I14 
ATELIERE DE PRACTICĂ 

IPT  (echipamente digitale)  
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22.  La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL, din secșiunea BUGETUL 

PROIECTULUI  se elimină ultimul paragraf:  

 
„Se va completa și transmite inclusiv în format electronic editabil, conform Modelului. Bugetul 

se va completa cu 2 zecimale”. 

 

23. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, Bugetul, se elimină secțiunea SURSE DE 

FINANŢARE A PROIECTULUI. 

 

24. În Anexa 10 - GRILA DE EVALUARE A CALITĂȚII PROIECTULUI,  se modifică după cum 

urmează: 

 

Subcriterii 

Punctaj maxim 

de referință 

1.1. Analiza de nevoi realizata la nivel local justifică necesitatea proiectului pentru creșterea 

performanțelor școlare și dezvoltarea armonioasa a tinerilor 15 

1.2. Justificarea impactului investițiilor asupra beneficiarilor finali,  unitățile de învățământ/unitățile 

conexe dotate 5 

1.3 Beneficiarii finali ai echipamentelor și dotărilor- unitățile de învățământ preuniversitar/ unitățile 

conexe provin din zone defavorizate 10 

Total 30 

Subcriterii 

Punctaj maxim 

de referință 

2.1 Corelarea bugetului cu nevoile identificate  10 

2.2 Justificarea bugetului propus 10 

2.3. Planul de achiziții este corelat cu analiza de nevoi și bugetul solicitat  30 

2.4. Sunt descrise măsuri minime pentru respectarea principiilor orizontale (egalitatea de gen, 

de șanse, nediscriminarea, asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea 

durabilă, schimbări demografice ) și contribuția investiției la atingerea țintelor în domeniul 

climei/ tranziția verde și domeniul digital, conform Regulamentului nr. 241/2021 5 

2.5. Este descrisă adecvat contribuția investiției la atingerea țintelor in domeniul 

climei/tranziția verde/conformitatea cu principiul DNSH  5 

Total 60 

Subcriterii 

Punctaj maxim 

de referință 

3.1 Capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investițiilor după încheierea 

proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. În proiect sunt descrise modalități concrete de 

continuare a activităților cheie prevăzute în propunerea de proiect, pe termen mediu și lung, ulterior 

încheierii grantului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 10 

Total 10 

TOTAL PROIECT 100 

 

Evaluarea fiecărui subcriteriu se face prin acordarea de punctaj intermediar, de la 0 la valoarea maximă aferentă 

criteriului, la fiecare dintre punctele menționate în cadrul subcriteriilor. 

 

 

 

 

 

 

25. In Anexa 11 Contractul de finanțare, la articolul 5 Drepturile și obligațiile Beneficiarului,  

alineatele  (33) și (34) se modifică, după cum urmează: 
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„ (33) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, UAT care a preluat delegarea 

depunerii va transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate către UAT care a 

delegat dreptul de depunere (comuna/oraș/municipiu/județ - consiliul local/județean),  în 

conformitate cu legislația în vigoare la acea dată. 

(34) La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, dreptul de proprietate asupra 

bunurilor achiziționate va fi transferat cu titlul gratuit fiecărei unități de învățământ/unități conexe 

eligibilă care este utilizator al investițiilor finanțate prin prezentul apel”. 

 

26. In Anexa 11 Contractul de finanțare, la articolul 5 Drepturile și obligațiile Beneficiarului, după 

alineatul (34), se introduce un nou alineat, aliniatul (35): „Perioada de implementare a proiectului 

se încheie după finalizarea tuturor achizițiilor, efectuarea recepțiilor și punerii în funcțiune / 

montare, conform prevederilor contractuale.” 

 

27. In Anexa 11 Contractul de finanțare, la articolul 22 - Anexele Contractului, după punctul xi se 

introduce un nou punct, punctul  xi¹, cu următorul conținut: 

„xi¹. Repartizarea bugetului pe unități de învățământ/unități conexe”. 

 

28.  Platforma electronică  disponibilă la adresa https://www.edu.ro/proiecte.pnrr.gov.ro/#/home,  în 

tot cuprinsul ordinului se va citi https://uefiscdi-direct.ro. 

 

29. Capitolul 12 Anexe se modifică după cum urmează: 

 Anexa 1: Cererea de finanțare, buget (formular), 

 Anexa 2: Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări, 

 Anexa 3: Declarație de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real 

al fondurilor, 

 Anexa 4: Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

 Anexa 5: Declarație privind conflictul de interese, 

 Anexa 6: Declarație privind respectarea principiului DNSH, 

 Anexa 7: Declarație privind TVA aferentă cheltuielilor proiectului, 

 Anexa 8: Mandatul special împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente 

din Cererea de finanțare (dacă este cazul), 

 Anexa 9: Grila CAE (de verificare a conformității administrative și eligibilității), 

 Anexa 10:Grila de evaluare a calității proiectului, 

 Anexa 11:Contract de finanțare, 

 Anexa 12: Lista localităților IODUL. 

 

  

https://www.edu.ro/proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
https://uefiscdi-direct.ro/
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Art. II. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului 

„România Educată”, Direcția Generală Economică, Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din 

Fonduri Externe, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Organismul 

Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman, Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, inspectoratele școlare duc la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

 

 

M I N I S T R U 

Ligia DECA 

 

 

 

București, 

Nr. 3674  

Data: 14.02.2023 


