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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,      2.11.2020  

Nr.4c-2/964 

 

PLx. 581/2020 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de 

prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul 

riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2, trimis cu adresa nr. PLx.581/2020, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

George – Gabriel VIŞAN 
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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 

 Bucureşti,      2.11.2020    

Nr.4c-2/964 

 

PLx. 581/2020 

 

 

RAPORT  

 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a 

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

infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de 

prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul 

riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din data de 21 seprembrie 2020.   

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil cu 

amendamente al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret şi sport şi avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ.  

Proiectul de lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare alocarea 

de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării activităților didactice pentru 

anul școlar 2020/2021, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS Cov-2, 

prin achiziționarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, 

precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, necesare desfăşurării activităţii 
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didactice în mediul on-line, şi pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie 

medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere mobile sanitare. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat 

mai sus, în ședința online din data de 2 noiembrie 2020. 

La lucrările ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați 

din totalul de 26 membri. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat,  din 

partea Ministerului Fondurilor Europene, doamna Carmen Moraru – secretar de stat.  

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu 

coronavirus SARS-Cov-2,  cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în anexa nr. 2. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

George – Gabriel VIŞAN 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

 Vasilica Popa 
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Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

1.   Titlul legii: 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.144/2020 

privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare 

desfăşurării în condiţii de prevenţie 

a activităţilor didactice aferente 

anului şcolar 2020/2021 în contextul 

riscului de infecţie cu corona virus 

SARS-CoV-2 

Nemodificat   

2.   Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 144 din 24 

august 2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfăşurării în 

condiţii de prevenţie a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar 

2020/2021 în contextul riscului de 

infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.772 din 25 

august 2020, cu următoarele 

modificări: 

Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

3.  Titlul ordonanţei: 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare 

desfăşurării în condiţii de prevenţie 

a activităţilor didactice aferente 

anului şcolar 2020/2021 în contextul 

riscului de infecţie cu coronavirus 

SARS-CoV-2 

 Nemodificat   

4.   

 

Art. 1. - (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 pentru uz şcolar cu acces la 

internet, precum şi a altor 

echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfăşurării activităţii 

didactice în mediu on-line, în limita a 

100.000.000 euro, echivalentul în lei la 

cursul de schimb InforEuro din luna 

august 2020, din care contribuţia 

Uniunii Europene - UE este de 

87.500.000 euro, iar contribuţia 

naţională este de 12.500.000 euro. 

1. Articolul 1 va avea următorul 

cuprins:  

„Art.l.- (1) Se aprobă achiziţionarea de 

către beneficiarii prevăzuţi la art.2 

alin.(l), 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, 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. 

 

 

(1) Nemodificat  

 

 (2) Sumele aferente achiziţiei 

echipamentelor IT mobile, precum şi 

alte echipamente/dispozitive 

(2) Sumele aferente achiziţiei 

echipamentelor IT mobile, precum şi 

alte echipamente/dispozitive 

(2) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

electronice necesare desfăşurării 

activităţii didactice în mediul on-line, 

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. 

electronice necesare desfăşurării 

activităţii didactice în mediul on-line, 

prevăzute la alin.(l), 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.(l). 
 (3) Se autorizează Ministerul 

Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de management pentru 

Programul operaţional Competitivitate 

2014-2020, să modifice programul 

operaţional în sensul introducerii 

tipului de beneficiar eligibil prevăzut la 

art. 2 alin. (1) lit. a) şi eliminării 

sintagmei "proiecte pilot" din tipul de 

intervenţie a secţiunii E-Educaţie, 

precum şi să modifice Ghidul 

(3) Se autorizează Ministerul 

Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de management pentru 

Programul Operaţional Competitivitate 

2014-2020, să modifice programul 

operaţional în sensul introducerii 

tipului de beneficiar eligibil prevăzut la 

art.2 alin.(l) lit.a) şi eliminării 

sintagmei „proiecte pilot” din tipul de 

intervenţie a secţiunii E-Educaţie, 

precum şi să modifice Ghidul 

(3) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

solicitantului aferent apelului 

POC/369/2/4/Îmbunătăţirea 

conţinutului digital şi a infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e-educaţie, 

e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - 

secţiunea e-educaţie, în vederea 

introducerii ca activitate eligibilă, 

achiziţia de echipamente IT mobile de 

tip tabletă pentru uz şcolar cu acces la 

internet şi resurse educaţionale 

deschise, precum şi a introducerii 

tipului de beneficiar eligibil prevăzut 

de art. 2 alin. (1) lit. a). 

solicitantului aferent apelului 

POC/369/2/4/Imbunătăţirea 

conţinutului digital şi a infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e-educaţie, 

e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - 

secţiunea e-educaţie, în vederea 

introducerii ca activitate eligibilă, 

achiziţia de echipamente IT mobile de 

tip tabletă/laptop pentru uz şcolar cu 

acces la internet şi resurse educaţionale 

deschise, precum şi a introducerii 

tipului de beneficiar eligibil prevăzut la 

art.2 alin.(l) lit.a). 

  

 

 

(4) Finanţarea achiziţiei 

echipamentelor IT mobile de tip tabletă 

pentru uz şcolar, prevăzute la alin. (1), 

se acordă prin granturi din fonduri 

externe nerambursabile, în limita unei 

valori de 200 euro/tabletă pentru uz 

şcolar, echivalentul în lei la data 

efectuării achiziţiilor. 

 

 

 

(4) Finanţarea achiziţiei 

echipamentelor IT mobile de tip 

tabletă/laptopuri pentru uz şcolar, 

prevăzute la alin.(l), se acordă 

unităţilor şcolare prin granturi din 

fonduri externe nerambursabile, până 

la valoarea de 200 euro/tabletă, 

respectiv până la valoarea de 500 

euro/laptop pentru uz şcolar, 

echivalentul în lei la data efectuării 

achiziţiilor. 

1. La articolul 1, alineatul (4) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

,,(4) Finanţarea achiziţiei 

echipamentelor IT mobile, respectiv 

tablete cu acces la internet, precum 

şi alte echipamente/dispozitive 

electronice, prevăzute la alin. (1), se 

acordă prin granturi din fonduri 

externe nerambursabile, în limita unei 

valori de 250 euro/tabletă, echivalentul 

în lei la data efectuării achiziţiilor.” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Pentru asigurarea dreptului la învățătură, și 

a dreptului la sănătate, în contextul 

pandemiei de SARS- CoV-2 este necesară 

asigurarea unei interacțiuni limitate între 

destinatarii actului didactic și cadrele 

didactice aspect care reclamă dotarea cu 

echipamente în domeniul tehnologiei 

informației - IT mobile, /respectiv 

tablete/laptopuri cu acces la internet, 

dispozitive/echipamente electronice pentru 

o bună desfășurare a procesului de 

învățământ. 

 În procesul de consultare publică pentru 

elaborarea Ghidului Solicitantului  aferent 

Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație, e-incluziune, e-

sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-

EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia 

Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru 

o economie digitală competitivă, Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020 s-au 

formulat numeroase solicitări de majorare a 

valorii unitare/tabletă pentru a corela cu 

specificațiile tehnice minimale necesare în 

vederea desfășurării în bune condiții a 

actului didactic în sistem on – line. 

  Având în vedere faptul că numeroase 

unități de învățământ se află în scenariul 

roșu ca urmare a creșterii cazurilor de 

infectare cu virusul SARS - CoV -2, ceea ce 

presupune desfășurarea actului didactic 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

strict în sistem on line, este necesară 

asigurarea în regim de urgență a finanțării 

pentru achiziționarea echipamentelor în 

domeniul tehnologiei informației - IT 

mobile. 

  Se impune în acest fel asigurarea de 

resurse financiare prin suplimentarea valorii 

unitare/ dispozitiv a echipamentelor din 

domeniul tehnologiei informației IT mobile, 

respectiv tablete/laptopuri cu acces la 

internet, precum si echipamente/dispozitive  

electronice necesare desfășurării activității 

didactice în mediu online. 

 Potrivit prevederilor alin.(4) al art.1 din 

OUG nr. 144/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, finanţarea achiziţiei 

echipamentelor IT mobile, respectiv tablete 

cu acces la internet, precum şi alte 

echipamente/dispozitive electronice, 

prevăzute la alin. (1), se acordă prin 

granturi din fonduri externe 

nerambursabile, în limita unei valori de 200 

euro/tabletă, echivalentul în lei la data 

efectuării achiziţiilor. 

Modificarea propusă are în vedere 

asigurarea de resurse financiare 

suplimentare pentru alocarea aferentă 

achiziției de  echipamente IT mobile, 

respectiv tablete cu acces la internet, 

precum şi alte echipamente/dispozitive 

electronice necesare desfasurarii activitatii 

didactice în mediu online, în limita unei 

valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în 

lei la data efectuării achiziţiilor, aspect care 

determină modificarea alin.(4) al art. 1 din 

OUG. nr. 144/2020. 

 (5) În valoarea de achiziţie a tabletelor 

pentru uz şcolar vor fi incluse şi 

cheltuieli cu abonamentul lunar la 

internet pentru o perioadă de minimum 

24 de luni. 

(5) În valoarea de achiziţie a tabletelor/ 

laptopurilor pentru uz şcolar vor fi 

incluse şi cheltuieli cu abonamentul 

lunar la internet pentru o perioadă de 

minimum 24 de luni.” 

(5) Nemodificat   

5.   

 

 

Art. 2. - (1) Beneficiarii eligibili ai 

apelului de proiecte prevăzut la art. 1 

2. La articolul 2, alineatele (2), (5) şi 

(8) - (12) vor avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

(1) Nemodificat  
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

alin. (3), pentru intervenţia destinată 

achiziţionării de 

echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfăşurării activităţilor 

didactice în mediul on-line sunt: 

 a)unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat care desfăşoară activităţi 

didactice pentru elevi, cu condiţia ca 

acestea să aibă personalitate juridică 

pentru încheierea de contracte de 

achiziţie publică în condiţiile legii; 

   

 b)autorităţile publice locale pentru 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza unităţii administrativ-

teritoriale care desfăşoară activităţi 

didactice destinate elevilor; 

   

 c)parteneriatul dintre beneficiarii 

prevăzuţi la lit. a) şi b); 

   

 d)parteneriatele între inspectoratele 

şcolare şi unităţile de învăţământ. 

   

 (2) Cererile de finanţare pentru 

accesarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare achiziţionării 

de echipamente/ dispozitive electronice 

pentru activităţile didactice ale elevilor 

care urmează a se desfăşura în mediul 

on-line se aprobă, în limita fondurilor 

alocate cu această destinaţie, cu 

respectarea principiului primul venit-

primul servit, precum şi cu respectarea 

pragului minim de calitate stabilit 

„(2) Cererile de finanţare pentru 

accesarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare achiziţionării 

de echipamente/dispozitive electronice 

pentru activităţile didactice ale elevilor 

care urmează a se desfăşură în mediul 

online se aprobă, în limita fondurilor 

alocate cu această destinaţie, cu 

respectarea principiului primul venit-

primul servit, precum şi cu respectarea 

pragului minim de calitate stabilit prin 

(2) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

potrivit ghidului solicitantului aprobat 

în condiţiile legii. 

ghidul solicitantului aprobat în 

condiţiile legii, şi a criteriilor de 

eligibilitate stabilite prin ghidul 

solicitantului.  

.............. 

 (3)Contractelor de finanţare încheiate 

pentru achiziţia de 

echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfăşurării activităţilor 

didactice ale elevilor în mediul on-line 

li se aplică mecanismul cererilor de 

plată/prefinanţare/rambursare în 

condiţiile prevăzute de lege. 

 (3) Nemodificat   

 (4)Unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat au în 

responsabilitate utilizarea 

dispozitivelor/echipamentelor 

electronice, sens în care încheie cu 

reprezentanţii legali/tutorii elevilor 

procese-verbale de predare-primire 

prin care se asigură de utilizarea 

echipamentelor/dispozitivelor 

electronice în condiţii de siguranţă 

pentru evitarea sustragerii/degradării 

acestora înainte de data expirării 

duratei normate de utilizare. 

 (4) Nemodificat   

 (5)Achiziţia de echipamente mobile IT 

de tip tablete pentru uz şcolar se face 

potrivit prevederilor legale în vigoare. 

(5) Achiziţia de echipamente mobile IT 

de tip tablete/laptop pentru uz şcolar 

se face potrivit prevederilor legale în 

vigoare.  

...................... 

(5) Nemodificat   



11 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

 (6)Specificaţiile tehnice minimale ale 

echipamentelor mobile IT de tip tablete 

pentru uz şcolar vor fi stabilite de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi vor 

fi cuprinse în ghidul solicitantului 

aprobat prin ordinul ministrului 

fondurilor europene, în maximum 30 

de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 (6) Nemodificat   

 (7) Deteriorarea sau sustragerea 

echipamentelor/dispozitivelor 

electronice înainte de expirarea duratei 

normale de utilizare atrage după sine 

răspunderea reprezentanţilor 

legali/tutorilor, în condiţiile legii. 

Unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat sau, după caz, autorităţile 

publice locale dispun măsuri legale de 

recuperare a prejudiciilor create. 

 

 (7) Nemodificat   

  

 

 

(8) Cheltuielile care depăşesc 

echivalentul în lei al contravalorii 

echipamentelor electronice IT de tip 

tablete pentru uz şcolar în valoare de 

200 euro sunt considerate cheltuieli 

neeligibile şi se suportă de către 

beneficiarii finanţării, astfel cum este 

prevăzut la alin. (1). 

 

 

 

(8) Cheltuielile care depăşesc 

echivalentul în lei al contravalorii 

echipamentelor electronice IT de tip 

tablete/laptopuri pentru uz şcolar în 

valoare de 200 euro sunt considerate 

cheltuieli neeligibile şi se suportă de 

către beneficiarii finanţării, astfel cum 

este prevăzut la alin. (1). 

2. La articolul 2, alineatul (8) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

,,(8) Cheltuielile care depăşesc 

echivalentul în lei al contravalorii 

echipamentelor IT mobile, tablete cu 

acces la internet, precum şi alte 

echipamente/dispozitive electronice 
în valoare de 250 euro sunt considerate 

cheltuieli neeligibile şi se suportă de 

către beneficiarii finanţării, astfel cum 

Pentru asigurarea dreptului la învățătură, și 

a dreptului la sănătate, în 11ispositiv 

pandemiei de SARS- CoV-2 este necesară 

asigurarea unei interacțiuni limitate între 

destinatarii actului didactic și cadrele 

didactice aspect care 11isposi dotarea cu 

echipamente în domeniul tehnologiei 

informației – IT mobile, 11ispositiv 

tablete/laptopuri cu acces la internet, 

dispositive/echipamente electronice pentru 

o bună desfășurare a procesului de 

învățământ. 

 În procesul de consultare publică pentru 

elaborarea Ghidului Solicitantului  

11isposit Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educație, e-

incluziune, e-sănătate și e-cultură – 

SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

este prevăzut la alin. (1).” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

prioritară 2 – Tehnologia Informației şi 

Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 

12isposi 12ispositive, Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020 s-au 

formulat numeroase solicitări de majorare a 

valorii unitare/12ispos pentru a corela cu 

specificațiile tehnice minimale necesare în 

vederea desfășurării în bune condiții a 

actului didactic în 12ispos on – line. 

  Având în vedere faptul că numeroase 

unități de învățământ se află în scenariul 

roșu ca urmare a creșterii cazurilor de 

infectare cu virusul SARS – CoV -2, 

12isposi presupune desfășurarea actului 

didactic strict în 12ispos on line, este 

necesară asigurarea în regim de urgență a 

finanțării pentru achiziționarea 

echipamentelor în domeniul tehnologiei 

informației – IT mobile. 

  Se impune în acest fel asigurarea de 

resurse financiare prin suplimentarea valorii 

unitare/ dispozitiv a echipamentelor din 

domeniul tehnologiei informației IT mobile, 

12ispositiv tablete/laptopuri cu acces la 

internet, precum si 

echipamente/12ispositive  electronice 

necesare desfășurării activității didactice în 

mediu online. 

  Potrivit prevederilor alin.(8) al art.2 din 

OUG nr. 144/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cheltuielile care 

depăşesc echivalentul în lei al contravalorii 

echipamentelor IT mobile, tablete cu acces 

la internet, precum şi alte 

echipamente/12ispositive electronice în 

valoare de 200 euro sunt considerate 

cheltuieli neeligibile şi se suportă de către 

beneficiarii finanţării. 

Modificarea propusă are în vedere 

asigurarea de resurse financiare 

suplimentare pentru alocarea aferentă 

achiziției de  echipamente IT mobile, 

respectiv tablete cu acces la internet, 

precum şi alte echipamente/dispozitive 

electronice necesare desfasurarii activitatii 

didactice în mediu online, în limita unei 

valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în 

lei la data efectuării achiziţiilor, aspect care 

determină modificarea alin.(8) ale art. 2 din 

OUG. Nr. 144/2020. 

6.  (9) Cheltuielile cu achiziţia de 

echipamente IT mobile de tip tabletă 

(9) Cheltuielile cu achiziţia de 

echipamente IT mobile de tip 

(9) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

pentru uz şcolar şi alte 

echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfăşurării activităţii 

didactice în mediul on-line menţionate 

la art. 1 alin. (1), efectuate începând cu 

data de 1 august 2020, sunt 

considerate eligibile pentru decontare 

din fonduri externe nerambursabile 

alocate prin Programul operaţional 

Competitivitate 2014-2020. 

tabletă/laptop pentru uz şcolar şi alte 

echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfăşurării activităţii 

didactice în mediul on-line prevăzute 

la art.l alin.(l), efectuate începând cu 

data de 11 martie 2020, sunt 

considerate eligibile pentru decontare 

din fonduri externe nerambursabile 

alocate prin Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020. 

 (10)Autorităţile publice locale pot 

aproba credite de angajament, precum 

şi credite bugetare, după caz, pentru 

achiziţia de echipamente IT mobile de 

tip tabletă pentru uz şcolar şi alte 

echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfăşurării activităţii 

didactice în mediul on-line, pot derula 

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. 

(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 mediul on-line, 

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. 

(10) Nemodificat   

 (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 

(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 

(11) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

procurarea de echipamente IT mobile 

de tip tabletă pentru uz şcolar şi alte 

echipamente/ dispozitive electronice 

necesare desfăşurării activităţii 

didactice în mediul on-line şi pot 

efectua plăţi eligibile începând cu data 

de 1 august 2020 din fonduri externe 

nerambursabile în cadrul Programului 

operaţional Competitivitate 2014-2020. 

procurarea de echipamente IT mobile 

de tip tabletă/laptop pentru uz şcolar şi 

alte echipamente/dispozitive 

electronice necesare desfăşurării 

activităţii didactice în mediul on-line şi 

pot efectua plăţi eligibile începând cu 

data de 11 martie 2020 din fonduri 

externe nerambursabile în cadrul 

Programului Operaţional 

Competitivitate 2014-2020. 

 (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 pentru uz şcolar şi 

alte echipamente/dispozitive 

electronice necesare desfăşurării 

activităţii didactice în mediul on-line, 

pot derula 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. 

(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 mediul on-line, 

pot derula proceduri de achiziţie 

publică şi pot efectua plăţi eligibile 

începâiidi cu data de 11 martie 2020 

pentru decontare din  fonduri externe 

nerambursabile în cadrul Programului 

Operaţional Competitivitate 2014-

2020.” 

(12) Nemodificat   

7.  Art. 3. - (1) În vederea asigurării 

fondurilor bugetare necesare acestei 

intervenţii, Ministerul Fondurilor 

Europene va aplica mecanismul 

 (1) Nemodificat   



15 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

prevăzut la art. 12. alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, 

aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 105/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  

 

(2) Sumele angajate prin utilizarea 

mecanismului supracontractării şi care 

nu pot fi decontate din alocarea 

Programului operaţional 

Competitivitate 2014-2020 sunt 

suportate din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Fondurilor 

Europene, în calitate de Autoritate de 

management a Programului operaţional 

Competitivitate 2014-2020, în cazul în 

care nu pot fi incluse la finanţare din 

fonduri externe nerambursabile, în 

perioada de programare 2021-2027. 

3. La articolul 3, alineatul (2) va 

avea următorul cuprins:  
„(2) Sumele angajate prin utilizarea 

mecanismului supracontractării şi care 

nu pot fi decontate din alocarea 

Programului Operaţional 

Competitivitate 2014-2020 sunt 

suportate din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Fondurilor 

Europene, în calitate de autoritate de 

management a Programului 

Operaţional Competitivitate 2014-2020 

şi din resursele alocate de Comisia 

Europeană pentru combaterea 

pandemiei - REACT-EU.” 

Nemodificat   

8.   

 

 

Art. 4. - (1) Se aprobă achiziţionarea, 

în condiţiile legii, de echipamente de 

protecţie medicală, dezinfectanţi şi 

containere sanitare mobile în cadrul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 

4. La articolul 4, alineatele (1), (3), 

(5) - (8) şi (13) vor avea următorul 

cuprins:  
„Art.4.- (1) Se aprobă achiziţionarea, 

în condiţiile legii, de echipamente de 

protecţie medicală, dezinfectanţi şi 

containere sanitare mobile în cadrul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 

3. La articolul 4 alineatele (1), (5) - 

(9) vor avea următorul cuprins: 

 

,,(1) Se aprobă achiziţionarea, în 

condiţiile legii, de echipamente de 

protecţie medicală/ dispozitive 

medicale, dezinfectanţi şi containere 

sanitare mobile în cadrul unităţilor de 

Prin Decizia Comisiei Europene 

C(2020)4680 din data de 7 iulie 2020 a fost 

modificat Programul Operațional 

Infrastructură Mare introducându-se în 

cadrul programului Axa Prioritară (AP) 9 

Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19. 

În data de  15 mai 2020, Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare a lansat apelul de 

proiecte dedicat accesării fondurilor pentru 

https://idrept.ro/00173157.htm
https://idrept.ro/00178355.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

de stat, decontate din fonduri externe 

nerambursabile alocate în cadrul 

Programului operaţional Infrastructură 

mare, în limita a 50.000.000 euro, 

echivalentul în lei la cursul de 

schimb InforEuro din luna august 

2020, pentru echipamente de 

protecţie medicală şi dezinfectanţi, 
respectiv în limita a 25.000.000 euro, 

echivalentul în lei la cursul de schimb 

InforEuro din luna august 2020, pentru 

containere sanitare mobile, cu 

aplicarea mecanismului prevăzut de 

art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 105/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. Decontarea 

echipamentelor de protecţie medicală 

de tip dezinfectanţi, precum şi/sau a 

containerelor sanitare mobile se va 

face cu respectarea regulamentelor 

Comisiei Europene. 

de stat, decontate din fonduri externe 

nerambursabile alocate în cadrul 

Programului Operaţional Infrastructură 

Mare, în limita a 10.000.000 euro iar 

restul de 40.000.000 euro sunt 

direcţionaţi spre achiziţionarea de 

către beneficiarii prevăzuţi la art.2 

alin.(l), 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, 

echivalentul în lei la cursul de 

schimb InforEuro din luna august 

2020, pentru echipamente de 

protecţie medicală şi dezinfectanţi, 

respectiv în limita a 25.000.000 euro, 

echivalentul în lei la cursul de schimb 

InforEuro din luna august 2020, pentru 

containere sanitare mobile, cu 

aplicarea mecanismului prevăzut la art. 

12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2015, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 

105/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare. Decontarea 

echipamentelor de protecţie medicală 

de tip dezinfectanţi, precum şi/sau a 

învăţământ preuniversitar de stat, 

instituțiilor de învățământ superior 

de stat pentru studenții care 

îndeplinesc criteriile pentru a 

beneficia de burse sociale și burse 

sociale ocazionale,  decontate din 

fonduri externe nerambursabile alocate 

în cadrul Programului operaţional 

Infrastructură mare, în limita a 

60.000.000 euro, echivalentul în lei la 

cursul de schimb InforEuro din luna 

februarie 2020, din care 10.000.000 

euro pentru  instituțiilor de 

învățământ superior de stat, pentru 

echipamente de protecţie medicală/ 

dispozitive medicale şi dezinfectanţi, 

respectiv în limita a 25.000.000 euro, 

echivalentul în lei la cursul de schimb 

InforEuro din luna februarie 2020, 

pentru containere sanitare mobile, 

destinate unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, cu aplicarea 

mecanismului prevăzut de art. 12 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

40/2015, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 105/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Decontarea echipamentelor de 

protecţie medicală de tip dezinfectanţi, 

precum şi/sau a containerelor sanitare 

mobile se va face cu respectarea 

consolidarea capacităţii de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19, ce urmează a fi 

închis în data de 30 septembrie anul curent. 

În cadrul acestuia, până la această dată, au 

fost depuse un număr de 177 de proiecte cu 

o valoare de aproximativ 880.779.196 euro. 

Precizăm că alocarea dedicată fondurilor 

aferente consolidării capacităţii de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19,  din 

cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare, este, la acest moment, 

de 350 milioane euro.  

Având în vedere alocarea menționată, 

există riscul ca un număr important din 

proiectele depuse să nu poată fi finanțate, 

cu consecința afectării capacităţii de 

gestionare a crizei sanitare în curs de 

desfășurare. 

Conform prevederilor pct. 3 al art. 2 din 

Regulamentul (UE) 2020/460 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 30 martie 2020 de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) 

nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea 

ce privește anumite măsuri specifice menite 

să mobilizeze investiții în sistemele de 

sănătate ale statelor membre și în alte 

sectoare ale economiilor acestora ca reacție 

la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru 

investiții ca reacție la coronavirus), publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 

L 99/5 din 31.03.2020, care modifică 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului:  „La articolul 65 

alineatul (10), se adaugă următorul 

paragraf: „Prin derogare de la alineatul (9 ), 

cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire 

a capacităților de reacție în situații de criză 

în contextul epidemiei de COVID-19 sunt 

eligibile începând cu 1 februarie 2020”. 

        Astfel, ținând cont de prevederile mai 

https://idrept.ro/00173157.htm
https://idrept.ro/00178355.htm
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

containerelor sanitare mobile se va 

face cu respectarea regulamentelor 

Comisiei Europene.  

.................. 

regulamentelor Comisiei Europene. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

sus invocate și de  faptul că pe teritoriul 

României pandemia generată de virusul 

SARS- CoV-2 a debutat în februarie 2020, 

este necesar ca cheltuielile efectuate pentru 

achiziționarea  echipamentelor de protecţie 

medicală/ dispozitive medicale, 

dezinfectanţi şi containere sanitare mobile 

în cadrul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, instituțiilor de 

învățământ superior de stat pentru studenții 

care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia 

de burse sociale și burse sociale ocazionale, 

să fie decontate începând cu februarie 2020 

 (2) Beneficiarii eligibili ai apelului de 

proiecte destinat achiziţionării de 

echipamente de protecţie medicală, 

dezinfectanţi şi/sau a containerelor 

sanitare mobile sunt: 

 (2) Nemodificat   

 a) unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, cu condiţia ca 

acestea să aibă personalitate juridică 

pentru încheierea de contracte de 

achiziţie publică în condiţiile legii; 

   

 b) autorităţile publice locale pentru 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat de pe raza unităţii administrativ-

teritoriale; 

   

 c)parteneriatul dintre autorităţile 

publice locale şi unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat 

prevăzute la lit. a) şi b); 

   

 d)parteneriatele între inspectoratele 

şcolare şi unităţile de învăţământ. 

   

 (3) Achiziţionarea de containere 

sanitare mobile este eligibilă pentru 

unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat care nu au asigurat accesul la 

(3) Achiziţionarea de containere 

sanitare mobile este eligibilă pentru 

autorităţile publice locale/ unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat care 

(3) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

reţeaua de apă-canalizare, în limita 

valorii de 5.000 euro per container, 

echivalentul în lei la data aprobării 

ghidului solicitantului, cu condiţia 

contractării în condiţiile legii a 

serviciilor de vidanjare pe toată durata 

utilizării containerelor sanitare mobile. 

Depăşirea cheltuielilor cu achiziţia de 

containere sanitare mobile se suportă 

de către beneficiarul finanţării. 

Decontarea cheltuielilor cu 

containerele sanitare mobile se 

realizează cu obligaţia beneficiarului 

finanţării de a depune documente 

justificative privind costul de achiziţie 

al acestora. 

nu au asigurat accesul la reţeaua de 

apă-canalizare, în limita valorii de 

5.000 euro per container, echivalentul 

în lei la data aprobării ghidului 

solicitantului, cu condiţia contractării 

în condiţiile legii a serviciilor de 

vidanjare pe toată durata utilizării 

containerelor sanitare mobile. 

Depăşirea cheltuielilor cu achiziţia de 

containere sanitare mobile se suportă 

de către beneficiarul finanţării. 

Decontarea cheltuielilor cu 

containerele sanitare mobile se 

realizează cu obligaţia beneficiarului 

finanţării de a depune documente 

justificative privind costul de achiziţie 

al acestora.  

.............................. 

 (4) Autorităţile publice locale/unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat 

care achiziţionează echipamente de 

protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau 

containere sanitare mobile au calitatea 

de autoritate contractantă şi încheie 

contracte de achiziţie publică în 

condiţiile prevăzute de lege. 

 (4) Nemodificat   

 (5) Cheltuielile cu achiziţia de 

echipamente de protecţie medicală, 

dezinfectanţi şi/sau containere sanitare 

mobile menţionate la alin. (1) sunt 

eligibile începând cu data de 1 august 

(5) Cheltuielile cu achiziţia de 

echipamente de protecţie medicală, 

dezinfectanţi şi/sau containere sanitare 

mobile prevăzute la alin.(l) sunt 

eligibile începând cu data de 11 martie 

(5) Cheltuielile cu achiziţia de 

echipamente de protecţie medicală/ 

dispozitive medicale, dezinfectanţi 

şi/sau containere sanitare mobile 

prevăzute la alin. (1) sunt eligibile 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

2020 pentru decontare din fonduri 

externe nerambursabile alocate în 

cadrul Programului operaţional 

Infrastructură mare. 

2020 pentru decontare din fonduri 

externe nerambursabile alocate în 

cadrul Programului Operaţional 

Infrastructură Mare. 

începând cu data de 1 februarie 2020 

pentru decontare din fonduri externe 

nerambursabile alocate în cadrul 

Programului operaţional Infrastructură 

mare. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

 (6) Autorităţile publice locale pot 

aproba credite de angajament, precum 

şi credite bugetare, după caz, pentru 

achiziţia de echipamente de protecţie 

medicală, dezinfectanţi şi/sau 

containere mobile sanitare, pot derula 

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 

Infrastructură mare. 

(6) Autorităţile publice locale pot 

aproba credite de angajament, precum 

şi credite bugetare, după caz, pentru 

achiziţia de echipamente de protecţie 

medicală, dezinfectanţi şi/sau 

containere mobile sanitare, 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 

Infrastructură Mare. 

(6) Autorităţile publice locale pot 

aproba credite de angajament, precum 

şi credite bugetare, după caz, pentru 

achiziţia de echipamente de protecţie 

medicală/ dispozitive medicale, 

dezinfectanţi şi/sau containere mobile 

sanitare, pot derula proceduri de 

achiziţie publică şi pot efectua plăţi 

eligibile începând cu data de 1 

februarie 2020 pentru decontare din 

fonduri externe nerambursabile în 

cadrul Programului operaţional 

Infrastructură mare. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

 

 (7) Unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, pe baza 

creditelor de angajament şi a creditelor 

bugetare aprobate potrivit legii, pot 

încheia cu respectarea prevederilor 

(7) Unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, pe baza 

creditelor de angajament şi a creditelor 

bugetare aprobate potrivit legii, pot 

încheia cu respectarea prevederilor 

(7) Unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat/ instituțiile de 

învățământ superior de stat, pe baza 

creditelor de angajament şi a creditelor 

bugetare aprobate potrivit legii, pot 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

legale contracte de achiziţie publică 

pentru procurarea de echipamente de 

protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau 

de containere sanitare mobile şi pot 

efectua plăţi eligibile începând cu data 

de 1 august 2020 din fonduri externe 

nerambursabile în cadrul Programului 

operaţional Infrastructură mare. 

legale contracte de achiziţie publică 

pentru procurarea de echipamente de 

protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau 

de containere sanitare mobile şi pot 

efectua plăţi eligibile începând cu data 

de 11 martie 2020 din fonduri externe 

nerambursabile în cadrul Programului 

Operaţional Infrastructură Mare. 

încheia cu respectarea prevederilor 

legale contracte de achiziţie publică 

pentru procurarea de echipamente de 

protecţie medicală/ dispozitive 

medicale, dezinfectanţi şi/sau de 

containere sanitare mobile necesare 

unităților de învățământ 

preuniversitar  pot derula proceduri 

de achiziție publică şi pot efectua plăţi 

eligibile  pentru decontare începând 

cu data de 1 februarie 2020 din 

fonduri externe nerambursabile în 

cadrul Programului operaţional 

Infrastructură mare. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

 (8) Parteneriatele dintre unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi 

autorităţile publice locale pot aproba 

credite de angajament, precum şi 

credite bugetare, după caz, pentru 

achiziţia de echipamente de protecţie 

medicală, dezinfectanţi şi/sau 

containere sanitare mobile, pot derula 

proceduri de achiziţie publică şi pot 

efectua plăţi eligibile pentru decontare 

începând cu data de 1 august 2020 din 

fonduri externe nerambursabile în 

cadrul Programului operaţional 

(8) Parteneriatele dintre unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi 

autorităţile publice locale pot aproba 

credite de angajament, precum şi 

credite bugetare, după caz, pentru 

achiziţia de echipamente de protecţie 

medicală, dezinfectanţi şi/sau 

containere sanitare mobile, pot derula 

proceduri de achiziţie publică şi pot 

efectua plăţi eligibile pentru decontare 

începând cu data de 11 martie 2020 

din fonduri externe nerambursabile în 

cadrul Programului Operaţional 

(8) Parteneriatele dintre unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi 

autorităţile publice locale pot aproba 

credite de angajament, precum şi 

credite bugetare, după caz, pentru 

achiziţia de echipamente de protecţie 

medicală/ dispozitive medicale, 

dezinfectanţi şi/sau containere sanitare 

mobile necesare unităților de 

învățământ preuniversitar, pot derula 

proceduri de achiziţie publică şi pot 

efectua plăţi eligibile pentru decontare 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

Infrastructură mare. Infrastructură Mare.  

.................... 

începând cu data de 1 februarie 2020 

din fonduri externe nerambursabile în 

cadrul Programului operaţional 

Infrastructură mare. 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

 

 (9) Cererile de finanţare pentru 

accesarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare achiziţionării 

de echipamente de protecţie medicală, 

dezinfectanţi şi/sau de containere 

sanitare mobile se aprobă, în limita 

fondurilor alocate cu această destinaţie, 

în ordinea primul venit-primul servit, 

cu respectarea pragului minim de 

calitate stabilit potrivit ghidului 

solicitantului aprobat în condiţiile legii. 

 (9) Ministerul Educației și Cercetării 

aprobă, pe baza notelor de 

fundamentare asumate de 

inspectoratele școlare județene/ 

Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, cu încadrarea în bugetul 

alocat cu această destinație, creditele 

bugetare și de angajament pe baza 

cărora inspectoratele școlare 

județene/Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București în 

parteneriat cu unitățile de 

învățământ achiziționează 

echipamente de protecție 

medicală/dispozitive medicale, 

dezinfectanți prin proceduri de 

achiziție publică și pot efectua plăți 

eligibile începând cu data de 1 

februarie 2020 pentru decontare din 

fonduri externe nerambursabile în 

cadrul Programului operațional 

Infrastructură mare 2014 -2020. 

Notele de fundamentare nu vor 
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crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

include beneficiarii altor proceduri 

de achiziție în curs sau finalizate.” 

 

Autor:  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

 (10) Contractelor de finanţare încheiate 

pentru achiziţia de echipamente de 

echipamente de protecţie medicală, 

dezinfectanţi şi/sau de containere 

sanitare mobile li se aplică mecanismul 

cererilor de 

plată/prefinanţare/rambursare în 

condiţiile prevăzute de lege. 

 (10) Nemodificat   

 (11) Se autorizează Autoritatea de 

management a Programului operaţional 

Infrastructură mare să adopte măsurile 

legale ce se impun pentru lansarea 

apelului de proiecte, aprobarea 

ghidului solicitantului, modificările de 

program operaţional, precum şi orice 

alte măsuri care sunt necesare pentru 

achiziţia de echipamente de protecţie 

sanitară, dezinfectanţi şi/sau de 

containere sanitare mobile. 

 (11) Nemodificat   

 (12) Unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat au în 

responsabilitate utilizarea containerelor 

sanitare mobile în scopul pentru care 

au fost achiziţionate conform 

prevederilor prezentei ordonanţe de 

 (12) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivare 

urgenţă şi răspund de buna utilizare a 

acestora în bune condiţii pe toată 

durata normată de utilizare. Unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat iau 

toate măsurile legale necesare pentru a 

evita producerea de riscuri care au 

impact negativ asupra mediului ca 

urmare a utilizării containerelor 

sanitare mobile. 

 

 (13) În situaţia în care achiziţia de 

containere sanitare mobile se face de 

către autorităţile publice locale, 

acestea asigură darea în folosinţă 

gratuită a containerelor către unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat pe 

bază de contract de comodat 

încheiat în condiţiile legii. 

(13) Containerele sanitare mobile se 

instalează de către autorităţile publice 

locale care asigură darea acestora în 

folosinţă gratuită către unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat.” 

(13) Nemodificat   
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Anexa nr. 2 

 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament: 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 

Motivarea 

admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

1. Art. 2. 

 

 

(8) Cheltuielile care depăşesc 

echivalentul în lei al 

contravalorii echipamentelor 

electronice IT de tip tablete 

pentru uz şcolar în valoare de 

200 euro sunt considerate 

cheltuieli neeligibile şi se suportă 

de către beneficiarii finanţării, 

astfel cum este prevăzut la alin. 

(1). 

 

 

 

(8) Cheltuielile care depăşesc 

echivalentul în lei al 

contravalorii echipamentelor 

electronice IT de tip 

tablete/laptopuri pentru uz 

şcolar în valoare de 200 euro 

sunt considerate cheltuieli 

neeligibile şi se suportă de către 

beneficiarii finanţării, astfel cum 

este prevăzut la alin. (1). 

2. La articolul 2, alineatul (8) 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(8) Cheltuielile care depăşesc 

echivalentul în lei al 

contravalorii echipamentelor 

electronice IT de tip 

tablete/laptopuri pentru uz 

şcolar în valoare de 200 euro/500 

euro, sunt considerate cheltuieli 

neeligibile şi se suportă de către 

beneficiarii finanţării, astfel cum 

este prevăzut la alin. (1). 

 

Autor:  

Comisia pentru învățământ, 

știință, tineret şi sport 

 

1. Pentru a fi în acord cu 

prevederile art. 1 alin. (4). 

 

2. Prin vot 

Camera 

Deputaților 

 


