HOTǍRÂREA Nr.
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2020

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24 septembrie 2020
privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei
sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor
aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11638/02.11.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ,
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având
în
vedere
Ghidul
Solicitantului
aferent
Programului Operaţional
Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru
e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1223/30.10.2020 al Ministerului Fondurilor
Europene pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional
Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru
e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 220/24 septembrie 2020;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) şi e), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a)
și c) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 220/24 septembrie 2020
privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare
Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a
parteneriatului pentru realizarea acestuia, astfel:
Art. 3 va avea următorul conținut:
”Art. 3 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Acces la educație în mediul online în
contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, în

cuantum de 1.124.776,34 lei (inclusiv TVA).
(2) Se aprobă alocarea sumei de 22.495,53 (inclusiv TVA), reprezentând contribuția
proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului.”
Art. II (1) Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa la
Hotărârea Consiliului Județean nr. 220/24 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului
”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de
învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru
realizarea acestuia.
(2) Actul adițional nr. 1 este anexat la prezenta hotărâre.
Art. III Prezenta hotărâre se va comunica Liceului Tehnologic "Simion Mehedinţi" Galaţi,
Şcolii Gimnaziale Speciale "Emil Gârleanu" Galaţi, Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin
Pufan" Galaţi, precum și Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu” Tecuci.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel

Daniela Pușcaș/
1 ex./02.11.2020

Director Executiv – Camelia Epure
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Anexă
ACT ADIŢIONAL nr. 1
LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 10156/ 23.09.2020
prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați
nr. 220 din 24 septembrie 2020 pentru realizarea proiectului
”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de
învățământ special din județul Galați”

Art. 1. Părţile
1. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod
poștal 800119, codul fiscal 3127476, având calitatea având calitatea de Lider
parteneriat/Partener 1
2. Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi" Galaţi cu sediul în Municipiul Galaţi, str. N. Bălcescu
nr.19, codul fiscal 3127298, având calitatea de membru 2/Partener 2
3. Şcoala Gimnazială Specială "Emil Gârleanu" Galaţi, cu sediul în Municipiul Galaţi, str. Gării
nr.66, codul fiscal 3346999, având calitatea de membru 3/Partener 3
4. Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Pufan" Galaţi, cu sediul în Municipiul Galaţi, str.1
Dec. 1918 nr. 25, codul fiscal 8762240, având calitatea de membru 4/Partener 4
5. Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Tecuci cu sediul în Municipiul Tecuci,
str. Victoriei nr. 33, codul fiscal 4322289, având calitatea de membru 5/Partener 5
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat
nr. 10156/23.09.2020 după cum urmează:

Art. 2. Obiectul
Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 10156/ 23.09.2020 se completează după cum urmează:
„alin. (3) Prezentul Act adițional este parte integrantă a cererii/contractului de finanţare.”
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
Articolul 4 din Acordul de parteneriat nr. 10156/ 23.09.2020se modifică și va avea următorul
conținut:
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor
activități asumate de fiecare partener:

Organizaţia
Județul Galați, prin
Consiliul Județean
Galați Lider de proiect
(Partener 1)

Roluri şi responsabilităţi
1. Răspunde de elaborarea documentației necesare
depunerii proiectului;
2. Elaborează și semnează cererea de finanțare
împreună cu partenerii;
3. Semnează contractul de finanțare;
4. Menține legătura cu finanțatorul;
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Liceul Tehnologic
"Simion Mehedinţi"
Galaţi
Partener 2
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5. Asigură resursele financiare necesare derulării
proiectului, precum și cheltuielile neeligibile și conexe
care pot interveni;
6. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului
și urmărește derularea contractelor încheiate;
7. Realizează rapoartele de progres și cererile de
rambursare/plată, după caz;
8. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
9. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe
perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului).
Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 22.099,49 lei
Activitatea 3 Decontare achiziții UAT Județul Galați –
22.099,49 lei
1. Furnizează informaţii şi documente necesare
elaborării şi implementării proiectului;
2. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 0,00 lei
Activitatea 4 Decontare achiziții Liceul Tehnologic
"Simion Mehedinţi" Galaţi – 304.125,48 lei
1. Furnizează informaţii şi documente necesare
elaborării şi implementării proiectului;
2. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 0,00 lei
Activitatea 5 Decontare achiziții Şcoala Gimnazială
Specială "Emil Gârleanu" Galaţi – 196.932,02 lei
1. Furnizează informaţii şi documente necesare
elaborării şi implementării proiectului;
2. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
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perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 0,00 lei
Activitatea 6 Decontare achiziții Şcoala Gimnazială
Specială "Constantin Pufan"– 479.435,26 lei
1. Furnizează informaţii şi documente necesare
elaborării şi implementării proiectului;
2. Asigură
promovarea
proiectului
la
nivelul
instituției pe care o reprezintă şi administrează plăcile
permanente care vor fi realizate prin proiect, atât pe
perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului;
3. Activități în care este implicat:
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei
Activitatea 2 Promovarea și informarea privind
proiectul – 0,00 lei
Activitatea 7 Decontare achiziții Şcoala Gimnazială
Specială “Constantin Păunescu” Tecuci –
122.184,09 lei

2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Județul Galați, prin
Consiliul Județean
Galați Lider de proiect
(Partener 1)
Liceul Tehnologic
"Simion Mehedinţi"
Galaţi
Partener 2
Şcoala Gimnazială
Specială "Emil
Gârleanu" Galaţi
Partener 3
Şcoala Gimnazială
Specială "Constantin
Pufan" Galaţi
Partener 4
Şcoala Gimnazială
Specială “Constantin
Păunescu” Tecuci
Partener 5

Contribuţia (unde este cazul)
Valoarea contribuţiei (în lei) – 441,99
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(%) – 2,00%
Valoarea contribuţiei (în lei) – 6.082,51
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a
proiectului (%) – 2,00%
Valoarea contribuţiei (în lei) – 3.938,64
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(%) – 2,00%
Valoarea contribuţiei (în lei) – 9.588,71
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(%) – 2,00%
Valoarea contribuţiei (în lei) – 2.443,68 lei
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(%) – 2,00%

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor
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metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
(3) Transferul fondurilor de către AM se va efectua în contul liderului de parteneiat, sau al
partenerilor astfel:
Organizaţia
Județul Galați, prin
Consiliul Județean
Galați
(Lider de proiect)

Cod IBAN
Cont pentru cerere de prefinanţare/plată/rambursare
Trezoreria Municipiului Galați, Bd. Brailei, 33, Galati,
RO11TREZ30621A426900XXXX
Subventii de la
bugetul de stat catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete
perioadei de programare 2014-2020
RO51TREZ30621A480101XXXX Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)-Sume primite in contul
platilor efectuate in anul curent
RO95TREZ30621A480102XXXX Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)-Sume primite in contul
platilor efectuate in anii anteriori
RO42TREZ30621A480103XXXX Fondul European de
Dezvoltare Regionala (FEDR)–Prefinantare

Art. 4 Dispoziţii finale
Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate.
Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finanţare.
Semnături
Județul
Galați, prin
Consiliul
Județean
Galați
Lider de
proiect
(Partener
1)
Liceul
Tehnologic
"Simion
Mehedinţi"
Galaţi
Partener 2
Şcoala
Gimnazială
Specială

COSTEL FOTEA
PREȘEDINTE

Semnătura Data şi locul
semnării

LUCICA DUMITRACHE
DIRECTOR

Semnătura Data şi locul
semnării

IONAŞCU GRIGORE
DIRECTOR

Semnătura Data şi locul
semnării
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IACOB ION
DIRECTOR
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Semnătura Data şi locul
semnării

Semnătura Data şi locul
semnării

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11638 din 02.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.
220/24 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online
în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”,
a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia
Proiectul ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile
de învățământ special din județul Galați” va fi depus în cadrul Programului Operaţional
Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o
economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC
pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectivul Specific OS
2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, esănătate și e-cultură – Secţiunea E – Educaţie.
Virusul SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat
deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global
și în state din Uniunea Europeană, printre care și România.
Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri
necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât
și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARSCoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea
condițiile necesare desfășurării activităților didactice.
Pentru a răspunde într-o manieră flexibilă nevoilor apărute în contextul pandemiei, este
nevoie de asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. În acest
sens, proiectul are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul
tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive
electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată
desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi,
precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar
pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare
procesului de învățământ.
Astfel, Consiliul Județean Galați, în calitate de lider de proiect a realizat un parteneriat cu
Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi" Galaţi, Şcoala Gimnazială Specială "Emil Gârleanu"
Galaţi, Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Pufan" Galaţi, respectiv Şcoala Gimnazială
Specială “Constantin Păunescu” Tecuci, cu rol de parteneri, în vederea implementării în
comun a proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19
în unitățile de învățământ special din județul Galați”.
Prin intermediul Programului Operaţional Competitivitate se va finanța dotarea elevilor cu
echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum
și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în
mediu on-line astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice
în anul școlar 2020-2021.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării
procesului educațional în anul școlar 2020-2021, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele
didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Scopul proiectului este dotarea unităților de învățământ special din județul Galați cu
echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice necesare pentru
desfășurarea activității didactice în mediul on-line.
Activitățile proiectului sunt:
1. Managementul proiectului.
2. Promovarea și informarea privind proiectul.
3. Decontare achiziții Consiliul Județean Galați
4. Decontare achiziții Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi" Galaţi
5. Decontare achiziții Şcoala Gimnazială Specială "Emil Gârleanu" Galaţi
6. Decontare achiziții Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Pufan" Galaţi
7. Decontare achiziții Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Tecuci
Ordinul nr. 1223/30.10.2020 al Ministerului Fondurilor Europene prevede modificarea Ghidului
Solicitantului aferent Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de
investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, ecultură, e-sănătate ce a implicat modificarea bugetului total al proiectului și a cofinanțării
acestuia.
Astfel, bugetul total al proiectului este de 1.124.776,34 lei (inclusiv TVA), din care valoarea
finanțării nerambursabile este de 1.102.280,81 lei. Cofinanţarea aferentă costurilor eligibile
este de 22.495,53 lei, reprezentând 2,00 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul
online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul
Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, și 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREŞEDINTE,

COSTEL FOTEA

Daniela Pușcaș/
1 ex./02.11.2020

Director Executiv –
Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 11638 din 02.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24
septembrie 2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în
contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a
cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul fiind modificarea Hotărârii nr. 220/24 septembrie 2020 privind aprobarea
proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile
de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru
realizarea acestuia.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul
Solicitantului aferent Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de
investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, ecultură, e-sănătate, Obiectivul Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului,
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, precum și Ordinul
nr. 1223/30.10.2020 al Ministerului Fondurilor Europene care modifică Ghidul Solicitantului
aferent Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, esănătate.

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice
de interes județean, conform prevederilor art. 173 alin. (5) lit. a) și c) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „asigură [.....] cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: a) educația; c) sănătatea”.
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din acelaşi act normativ, consiliul
judeţean: “a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”;

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 220/24 septembrie
2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei
sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente
și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, întruneşte condiţiile de legalitate, având în
vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
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