ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri pentru implementarea din fonduri externe nerambursabile și
sustenabilitatea proiectelor contractate în cadrul Programul Operațional
Competitivitate, apelului 2, Acțiunea 2.3.3

Având în vedere contractarea de proiecte pentru achiziționarea de echipamente
din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz
școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare
desfășurării activității didactice, ca urmare a adoptării O.U.G. nr. 144 din 24 august 2020
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare
desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar
2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2,
Ținând cont că 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 EEDUCAŢIE, Apelul 2, au fost depuse un număr de 1921 proiecte cu o valoare a finanțării
nerambursabile solicitate de 3,6 miliarde lei, aproximativ 745 mil. Euro prin intermediul
cărora au fost achiziționate și se achiziționează tablete/laptopuri cu acces la internet,
precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității
didactice,
Întrucât 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 asigurarea cadrului legal
pentru implementarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor de către Beneficiari,
Ținând seama că o primă categorie de măsuri se referă la asigurarea cadrului legal
pentru implementarea proiectelor, inclusiv rambursarea cheltuielilor efectuate în
proiectele contractate la nivel național în cadrul Apelului 2, Acţiunea 2.3.3, Axa prioritară
2 la nivelul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. În acest sens măsurile
au în vedere 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 2022 activitățile
didactice în unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior
de stat se desfășoară cu prezență fizică și respectiv rambursarea cheltuielilor către
Beneficiari,
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Având în vedere că a doua măsură se referă la asigurarea cadrului legal pentru
asigurarea sustenabilității proiectelor după finalizarea perioadei de implementare a
acestora,
Deoarece aceste măsuri vizează implementarea proiectelor care au drept obiectiv
dotarea elevilor și respectiv a 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, pentru desfășurarea în bune condiții
a serviciului public de educație,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul 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. 1.
(1) Tabletele și laptopurile cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive
electronice achiziţionate de către beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în
cadrul Programului Operațional Competitivitate, Acțiunea 2.3.3, Apelul 2, se
utilizează la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv
instituțiilor de învățământ superior de stat, inclusiv pentru desfășurarea activităților
didactice cu prezență fizică.
(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe baza creditelor de angajament şi a
creditelor bugetare aprobate potrivit legii, respectiv instituțiile de învățământ
superior de stat 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 cu prezență fizică, şi pot efectua plăţi eligibile din fonduri externe
nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020,
Acțiunea 2.3.3, Apelul 2.
(3) 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, activităților didactice cu prezență fizică, a proiectelor
elaborate individual, efectuarea temelor, temelor de vacanță și altor situații care se
impun) prevăzute în cadrul contractelor de finanțare încheiate, sunt considerate
eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin
Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020.
(4) Dispozitivele rămase nedistribuite la nivelul unităților de învățământ preuniversitar
de stat respectiv instituțiilor de învățământ superior de stat sunt utilizate pentru
desfășurarea activităților didactice cu elevii/studenții în timpul orelor de curs.
Art.2.
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Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor și durabilității investițiilor beneficiarii
contractelor de finanțare prevăzute la art.1 alin.(1) au obligația de a elabora, pe o perioadă
de 5 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractelor, rapoarte de durabilitate prin
care să prezinte modul și locul de utilizare a echipamentelor mobile, respectiv
tablete/laptopuri cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive
electronice achiziționate prin intermediul proiectelor.
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