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O R D I N 

pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6461/23.12.2022 - 
Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și 

Reziliență al României, Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a 

palatelor și a cluburilor copiilor 
 

Având în vedere prevederile: 

 

- Art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

- Legii 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,  

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021,  
- Ordonanței 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, 

- Ordonanței de urgență nr. 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, 

- Ordinului ministrului educației nr. 3497/30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a 

unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare;  

- Ordinului ministrului educației nr. 6461/23.12.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului pentru 
lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), 

Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor 

copiilor,  
 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI 
emite prezentul ordin: 

 

Art. I. Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 6461/23.12.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului 
pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României 

(PNRR), Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a 

cluburilor copiilor, se modifică și se completează, după cum urmează: 

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

modalitatea și perioada de depunere a propunerilor de proiecte, al doilea paragraf, se modifică și va avea 

următorul cuprins:  
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„În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, 

disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro (UDiManager), cu respectarea termenului limită de depunere 

menționat mai jos.” 

 
2. 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, tabelul - Calendarului apelului, se modifică 

și va avea următorul cuprins: 
 

Activitatea Data/ora 
perioada 

Apel deschis pentru depunerea de proiecte 23.12.2022 (ora 09:00) - 

15.03.2023 (ora 23:59) 
Etapa I/evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor, inclusiv 

solicitare/răspuns clarificări, din care: 
16-30.03.2023 

Evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor 16.03.2023-24.03.2023 
Publicare liste inițiale cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși cu termen 

pentru eventuale contestații 
25.03.2023 

Transmitere/Primire contestații 26-27.04.2023 
Soluționarea eventualelor contestații 28-29.03.2023 
Publicare liste finale/etapa I 30.03.2023 

Etapa II/evaluarea calitativă a proiectelor, din care: 30.03.2023-14.04.2023 
Evaluarea calitativă a proiectelor 30.03.2023-12.04.2023 
Publicare liste inițiale cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși cu termen 

pentru eventuale contestații, din care: 
13.04.2023 

Transmitere/Primire contestații 14-17.04.2023 
Soluționarea eventualelor contestații 18-21.04.2023 
Selecția aplicațiilor pentru laboratorul suplimentar 24-26.04 

Publicare liste finale/evaluare 27.04.2023 
Transmitere notificări 28.04.2023-02.05.2023 
Contractare 03.04.2023-25.05.2023 

 
3. Capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, Subcapitolul 1.5. Eligibilitatea solicitantului, se 

completează cu un nou paragraf, după cum urmează:  

 
„Solicitantul trebuie să argumenteze 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; 
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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.” 

 

 
4. La Capitolul 4. Evaluarea și selecția proiectelor, paragraful 5 se elimină, respectiv: 

 

„În cazul în care se constată lipsa unor documente, evaluatorii pot formula, pentru fiecare etapă a procesului 
de evaluare, solicitări de clarificări, pentru a completa informațiile/documentele necesare unui dosar complet 

al Cererii de finanțare.” 

 

5. La Capitolul 4. Evaluarea și selecția proiectelor, paragraful 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

„În fiecare dintre cele două etape de evaluare a proiectelor, 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.” 

 
6. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL, Subcapitolul 11.1 - Bugetul Proiectului se 

modifică după cum urmează: 
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11.1  BUGETUL PROIECTULUI  

Activitățile proiectului 

Cost Total 

fără TVA 
TVA 

Cost 

total 

Valoare 

eligibilă 

PNRR 

fără TVA 

TVA 

eligibilă 

Total 

eligibil 

Valoare 

neeligibilă 

fără TVA 

Valoare 

TVA 

neeligibilă 

Total 

neeligibil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1=4+7 2=5+8 3=1+2   6=4+5   9=7+8 

Activitatea 1 (achiziționarea de 

echipamente tehnologice, inclusiv 

mobilier integrat) 

A1.1 Echipamente specifice trunchiului 

comun (total) 

 
         

Denumire echipament 1 
         

Denumire echipament 2 
         

Denumire echipament x 
         

A1.2 Echipamente opționale (total) 

          

Denumire echipament 1 
         

Denumire echipament 2 
         

Denumire echipament x 
         

Activitatea 2 (achiziționarea de conținut educațional) 
         

Activitatea 3 (conectarea dispozitivelor la rețeaua de comunicații a UIP/UC) 
         

Activitatea 4 (sesiuni de instruire a cadrelor didactice) 
         

Total general (A1.1 + A1.2 + A2+ A3 + A4) 
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7. La Anexa 1, CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL, Subcapitolul 11.1 - Bugetul Proiectului, se adaugă un al doilea tabel, 11.2 

BUGETUL CELUI DE- AL DOILEA LABORATOR, cu următorul conținut: 

 

Activitățile proiectului 

Cost Total 

fără TVA 
TVA Cost total 

Valoare 

eligibilă 

PNRR 

fără 

TVA 

TVA 

eligibilă 

Total 

eligibil 

Valoare 

neeligibilă 

fără TVA 

Valoare 

TVA 

neeligibilă 

Total 

neeligibil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1=4+7 2=5+8 3=1+2   6=4+5   9=7+8 

Activitatea 1 (achiziționarea de echipamente 

tehnologice, inclusiv mobilier integrat) 

A1.1 Echipamente specifice 

trunchiului comun (total) 

 
         

Denumire echipament 1 
         

Denumire echipament 2 
         

Denumire echipament x 
         

A1.2 Echipamente opționale 

(total) 

 

         

Denumire echipament 1 
         

Denumire echipament 2 
         

Denumire echipament x 
         

Activitatea 2 (achiziționarea de conținut educațional) 
         

Activitatea 3 (conectarea dispozitivelor la rețeaua de comunicații a UIP/UC) 
         

Activitatea 4 (sesiuni de instruire a cadrelor didactice) 
         

Total general (A1.1 + A1.2 + A2+ A3 + A4) 
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8. Anexa nr.1 - CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL, Capitolul 6 – Proiectul, Subcapitolul 6.3 

Descrierea investiției, paragraful 3 se modifică după cum urmează:  

„În această secțiune vă rugăm să completați și următoarele tipuri de informații, în cazul în care va fi 

solicitată finanțare suplimentară pentru dezvoltarea și celui de-al doilea laborator”. 
 

9. Anexa nr. 11 – Contract de finanțare, articolul 22 alin. (1) după punctul xii) se introduce un nou punct, 

punctul xii^1), cu următorul cuprins: „Lista cu echipamentele propuse spre achiziționare/achiziționate.” 
 

10. Platforma electronică dedicată PNRR, disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, se va citi 

în tot cuprinsul ghidului după cum urmează: https://uefiscdi-direct.ro (UDiManager).   
 

11. La ANEXA 9 GRILA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI ȘI A PROIECTULUI, 

criteriul 5, 50% din bugetul proiectului este alocat opțional și diferențiat și 50% este alocat trunchiului 

comun se completează cu variantele de răspuns Da/Nu. 
 

12. Capitolul 12 - ANEXE se modifică după cum urmează:  

„Anexele prezentului Ghid și care fac parte integrantă din acesta sunt:  

⇒ 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. 

 

Art. II. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Managementul Resurselor Umane și 

Rețea Școlară, Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului „România Educată”, Direcția Generală 
Minorități, Direcția Generală Economică, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și 

Tehnic, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman, Direcția Generală 

Management Resurse Umane și Rețea Școlară, 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. 3675 

Data: 14.02.2023 


