
 

 

 

 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  

 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă  nr. 144/2020 privind unele 

măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în 

condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 

2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 

  

Desfășurarea de activități didactice presupune o serie de măsuri necesare pentru 

desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi și studenți, 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; 

În considerarea faptului că, în conformitate cu Ordinul ministrului educației și 

cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021, cu modificările și 

completările ulterioare, anul școlar 2020-2021 s-a  încheiat pe data de 31.08.2021; 

  Contractele de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, 

pentru o economie digitală competitivă, 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, Apelul 2, se implementează și în anii școlari/ 

universitari 2021-2022 respectiv 2022-2023 fapt care impune atât prelungirea perioadei 

pentru aplicarea măsurilor prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

144/2020 cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de circumstanțele excepționale create de amenințarea cu infecția, cu 

noul coronavirus SARS-Cov-2 care nu a fost eradicat, ținând cont de măsurile de sprijin 

pentru desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice dispuse prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020, este necesară prelungirea efectelor 

acestui act normativ pe toată perioada de eligibilitate a programului operațional pentru 

bunurile, echipamentele achiziționate, cu încadrarea în bugetele aprobate deja, aspect 

nereflectat în titlul și conținutul acesteia; 

Pentru a continua dotarea elevilor, studenților care îndeplinesc criteriile pentru 

a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale și profesorilor cu echipamente 

mobile din domeniul tehnologiei informației, pentru uz școlar, este necesară 

modificarea titlului și a normelor referitoare la desfăşurarea activităţilor didactice în 

mediul on-line din cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020, cu referire 

la aplicabilitatea acesteia pe întreaga perioadă de derulare a proiectelor finanțate prin 

intermediul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, 

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, Apelul 2; 



 

 

Deoarece aceste măsuri vizează interesul strategic național acela de a asigura în 

bune condiții desfășurarea activităților didactice în contextul crizei pandemice create 

de coronavirusul SARS-CoV-2 care nu a fost încă eradicat; 

În condițiile în care efectele Hotărârii de Guvern nr. 171 din 3 februarie 2022 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 

februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combatera efectelor pandemiei de Covid-19 și-au încetat aplicabilitatea  

începând din, 9 martie a.c.; 

Este necesară crearea cadrului legal pentru achiziționarea și utilizarea 

echipamentelor IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar cu acces la internet și 

resurse educaționale deschise având în vedere faptul că începând din data de 09 martie 

activitățile didactice în unitățile de învățământ preuniversitar și instuțiile de 

învățământ superior de stat se desfășoară cu prezență fizică, în condițiile în care 

pandemia și efectele acesteia nu a fost eradicate. 

Întrucât neadoptarea prezentelor modificări determină imposibilitatea 

implementării și rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor aflate în 

implementare la nivelul Beneficiarilor în contextul legislativ actual, 

   Ținând cont de faptul că, neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă pentru  

Beneficiarii contractelor de finanțare aflate în implementare ar conduce blocarea unor 

fonduri și la o execuție bugetară deficitară la nivelul Programului Operațional 

Competitivitate, Acțiunea 2.3.3, Apelul 2 şi, implicit, la pierderea unor sume 

considerabile din fondurile europene alocate României, 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și 

constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

 

Art. I   Ordonanța de urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea 

de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului 

de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 772 din 25.08.2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 269/2020, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1.  Titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile 

de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în 

contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 



 

 

”Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru alocarea de 

fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării activităților didactice, 

implementate în  perioada pandemiei cu coronavirus SARS-CoV-2”. 

 

2.       La articolul 1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins : 

,,(1) Se aprobă achiziţionarea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), în 

condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, 

respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor 

echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu 

on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, în limita a 150.000.000 euro, 

echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care 

contribuţia Uniunii Europene - UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională 

este de 18.750.000 euro.” 

 

3.   La articolul 1 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

,,(2) Sumele aferente achiziţiei echipamentelor IT mobile, precum şi alte 

echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu 

on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, prevăzute la alin. (1), vor fi 

rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de 

programare 2014 - 2020 prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, axa 

prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o economie digitală 

competitivă, acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, 

respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de 

finanţare REACT-EU, pentru valoarea alocată conform prevederilor alin. (1).” 

 

4.     La articolului 2 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins : 

,,(2) Contractelor de finanţare încheiate pentru achiziţia de echipamente IT mobile, 

respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive 

electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice ale elevilor/studenţilor în mediu 

on-line și sau a activităților didactice cu prezență fizică li se aplică mecanismul cererilor 

de plată/prefinanţare/rambursare în condiţiile prevăzute de lege.” 

 

5. La articolului 2 alineatul (9 ) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(9) Cheltuielile cu achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz 

şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii 

didactice în mediu on-line și sau a activităților didactice cu prezență fizică prevăzute 

la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu data de 11 martie 2020, sunt considerate eligibile 

pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul 

Operaţional Competitivitate 2014 - 2020.” 

 

 

 



 

 

6. La articolului 2 alineatul (10 ) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(10)Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite 

bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop 

pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării 

activităţii didactice în mediu on-line și sau a activităților didactice cu prezență fizică, 

pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data 

de 11 martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul 

Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020.” 

 

7. La articolului 2 alineatul (11 ) se modifică și va avea următorul cuprins :  

 

,,(11) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament 

şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor 

legale, contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente IT mobile de 

tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare 

desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line și/sau a activităților didactice cu 

prezență fizică, şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 11 martie 2020 din 

fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

2014 - 2020.” 

 

8. La articolului 2 alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins : 

,,(12) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi autorităţile publice locale 

asociate în parteneriate pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, 

după caz, pentru achiziţia de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz 

şcolar şi alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii 

didactice în mediu on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, pot derula 

proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 11 

martie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul 

Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020.”  

 

9.  La articolului 2 alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins : 

,,(13)  Ministerul Educației aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de 

inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti, cu 

încadrarea în bugetul alocat cu această destinație, creditele bugetare şi de angajament 

pe baza cărora ISJ-urile/ISMB în parteneriat cu unităţile de învăţământ achiziţionează 

echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte 

echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu 

on-line și/sau a activităților didactice cu prezență fizică, prin proceduri de achiziţie 

publică, şi pot efectua plăţi eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru 

decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 

Competitivitate 2014 - 2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor 

proceduri de achiziţie în curs sau finalizate.” 

 

 

 



 

 

10.       La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un alineat nou,  alineatul (4^1) cu 

următorul cuprins:  

,,(4^1) Prin excepție de la prevederile alin.(4), în cazul în care 

dispozitivele/echipamentele electronice mobile nu pot fi distribuite către elevii și 

studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale 

ocazionale, unităților de învățământ preuniversitar de stat respectiv instituțiilor de 

învățământ superior de stat le revine responsabilitatea de a utiliza aceste echipamente 

în activitatea didactică viitoare”.  

 

 

 
PRIM-MINISTRU 

Nicolae-Ionel Ciucă 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


