
 

 

 

 
 

                                                                             HOTĂRÂRE 

NR.  18     DIN 05.11.2020 

 Consiliul de Administraţie al  Colegiului Tehnic ,,Raluca Ripan”, reunit în şedinţa din data de  

05.11.2020 în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 4619/2014 precum şi în 

temeiul prevederilor OMEN nr. 5447/2020 - R.O.F.U.I.P.,  

 Examinând propunerea privind aprobarea proiectului ,,Consolidarea capacității unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de 

pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de  echipamente de protecție medicală”,  a 

cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare, ale  Hotărârii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 

 Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte 

POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației 

de pandemie generată de virusul SARS-COV-2; 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Aprobă, în calitate de partener, proiectul ,,Consolidarea capacității unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de 

pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de  echipamente de protecție medicală”, în 

vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

 Art. 2.  Aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de 4.973.587,86 lei  

(T.V.A. inclusă), valoare eligibilă în integralitate, din care:  

 - UAT Municipiul Cluj-Napoca are alocat un buget de 2.523.833,45 lei, T.V.A. inclusă; 

 - Partenerii în proiect au alocat un buget cumulat de  2.449.754,41 lei, T.V.A. inclusă, din care 

 unitatea de învățământ Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”, membru nr. 12. în parteneriat, are 

 alocat un buget de 97114,41.TVA inclusă. 

 Art. 3. Aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru implementarea în comun a 

proiectului ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 



 

 

 

 
 

Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin 

achiziția de  echipamente de protecție medicală” între Municipiul Cluj-Napoca și 21 de unități de 

învățământ preuniversitar și preșcolar din municipiul Cluj-Napoca, ce se constituie în Anexă și este 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului ,,Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de 

stat din municipiul Cluj-Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2 prin achiziția de  echipamente de protecție medicală”, vor fi asigurate din bugetul 

propriu. 

 Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 

prevăzut la art. 1,  în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale. 

 Art. 6.  Se mandatează domnul doamna Director Tarța Adriana Lucia pentru semnarea, în 

numele și pentru Colegiul Tehnic ,,Raluca Ripan”, a acordului de parteneriat, a tuturor actelor necesare 

depunerii, precontractării și contractării proiectului, precum și a contractului de finanțare aferent 

acestuia. 

 Art.  7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Echipa de Implementare numită 

prin dispozitia/decizia nr.51/03.11.2020  

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 

DIRECTOR,  

Prof.    Tarța Adriana Lucia 

                                                                                     Întocmit 

                                                           Secretar Consiliu de Administraţie 

Prof. Tirla Felicia Doina 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ANEXĂ la Hotărârea  Consiliului de Administratie a Colegiului Tehnic ,,Raluca Ripan” nr. 18 din 

05.11.2020 

 

Descrierea proiectului 
 

“ Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-
Napoca în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția 

de echipamente de protecție medicală” 
 

 

1. Valoarea totală a proiectului: 4.973.587,86 lei cu T.V.A., respectiv 4.179.485,60 lei fără T.V.A. 
 

2. Categorii de dotări, echipamente protecție și dispozitive medicale prevăzute în proiect: 
a) Echipamente de protecție/dispozitive medicale, ce urmează a fi achiziționate de către 
Liderul de Parteneriat – Municipiul Cluj-Napoca, în valoare de 2.475.162,45 lei cu 
T.V.A., respectiv 2.079.968,45 lei fără T.V.A., defalcate în tabelul anexat. 
b)  Alte achiziții ce urmează a fi contractate de către Liderul de Parteneriat – Municipiul 
Cluj-Napoca:  
- Consultanță la implementarea proiectului 
- Activitățile de informare și promovare a proiectului 
- Audit financiar 
 

3. Echipamente de protectie/dispozitive medicale achiziționate către Partenerii în proiect (membrii 
2-22) = în valoare de 1.265.368,58 lei cu T.V.A., respectiv1.063.334,94 lei fără T.V.A., defalcate 
în tabelul anexat. 

4. Echipamente de protectie/dispozitive medicale ce urmeaza a fi achiziționate de către Partenerii în 
proiect (membrii 2-22) = în valoare de 1.184.385,83, respectiv 995.282,21 lei fără T.V.A., 
defalcate în tabelul anexat. 

 
5. Indicatorii specifici proiectului: 

 
Entitati publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 = 21 
entități 
Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 
gestionare a crizei sanitare – indicator calitativ  

 
6. Durata estimată de implementare a proiectului = 6 luni 


