
 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
Pilonul IV: Politici pentru noua generație 
Componenta C15: Educație 

 

Q&A (cele mai frecvente întrebări și răspunsuri) 

privind apelul pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar 

superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” 

 

1. Cine depune proiectele pentru laboratoare inteligente? Centralizează tot UAT-urile sau 

depune fiecare unitate de învățământ? 

Pentru prezentul apel, unitățile de învățământ secundar superior, de stat sau particulare 

acreditate (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de 

învățământ dual), precum și palatele și cluburile copiilor cu personalitate juridică vor depune 

proiectele (cererile de finanțare). 

 

2. Cine este eligibil pentru al doilea laborator inteligent? 

Pentru al doilea laborator inteligent sunt eligibile DOAR UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT descrise 

în cadrul apelului. Așadar, palatele și cluburile copiilor nu sunt eligibile pentru al doilea 

laborator inteligent. 

 

3. Pentru unitățile de învățământ unde sunt mai multe specializări vocaționale, pot fi finanțate 

mai multe laboratoare inteligente sau doar unul singur, care cuprinde tot ce există în școală? 

Prezentul apel finanțează un singur laborator inteligent, însă, dacă îndepliniți condiția de 

eligibilitate pentru al doilea, respectiv peste 500 de elevi înscriși în ciclul liceal, puteți opta și 

pentru al doilea.  

 

4. Ce este și cum se poate folosi semnătura electronică? 

Semnătura electronică reprezintă corespondentul unei semnături olografe în mediul digital, 

prin intermediul căreia poate dovedi autenticitatea unor documente electronice, precum 

facturi, cereri, contracte sau formulare. Aceasta se poate folosi prin intermediul aplicațiilor 

digitale certificate de autoritățile competente și are ca scop asigurarea identității și a 

integrității semnatarului. 

 

5. Ce este mandatarul? 

Mandatarul este un individ împuternicit printr-un act notarial de către un alt individ, cunoscut 

sub denumirea de „mandatant”, pentru a exercita anumite sarcini în numele său, fiind 

îndatorat să execute mandatul pe perioada stipulată și să răspundă în cazul neexercitării lui. 

 

6. Ce tip de mobilier se poate achiziționa în cadrul apelului pentru laboratorul inteligent? 

Se poate achiziționa în mod exclusiv mobilier școlar colaborativ și mobilier necesar 

echipamentelor tehnologice din cadrul laboratorului. 

 



7. Se pot cumpăra echipamente și mobilier care să fie amplasate în două spații distincte? 

Nu, un laborator inteligent presupune un singur spațiu, dotat corespunzător. 

 

8. Dacă o unitate de învățământ beneficiază de două laboratoare inteligente poate să cumpere 

echipamente pe care să le integreze într-un singur spațiu? 

Nu, cele două laboratoare presupun existența a două spații distincte.  

 

9. Cine poate beneficia din cadrul unităților de învățământ de utilizarea laboratorului inteligent? 

Tot personalul didactic și toți elevii sunt beneficiarii direcți ai prezentului apel. 

 

10. Este nevoie de aviz de la ISJ/ISMB pentru prezentul apel? 

Nu este nevoie de aviz ISJ/ISMB pentru apelul privind dotarea cu laboratoare inteligente. 

 

11. Se poate modifica aplicația/cererea de finanțare după ce a fost încărcată în sistem? 

Nu se pot face modificări după ce cererea de finanțare a fost încărcată în sistem. 

 

12. Cum trebuie descrise echipamentele opționale în cererea de finanțare? 

Echipamentele opționale pe care le veți achiziționa în cadrul apelului trebuie descrise din punct 

de vedere tehnic, specificându-se detaliile tehnice, într-un caiet de sarcini. În această fază a 

apelului nu este necesar caietul de sarcini, însă ulterior acesta va fi cerut. 

13. Se pot achiziționa echipamentele de la furnizori din afara României? 

DA, se pot achiziționa echipamentele de la furnizori din afara României. 

 

14. Până la ce dată se poate face achiziția echipamentelor pentru laboratorul inteligent? 

Achiziția echipamentelor pentru laboratorul inteligent se poate face până în data de 31 

ianuarie 2025. 

 

15. Școlile profesionale speciale sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte? 

Toate unitățile de învățământ sunt eligibile dacă au ciclu liceal. 

 

16. Se poate plăti abonamentul de internet din grantul proiectului? 

Da, se poate plăti abonamentul de internet, exclusiv pe perioada de durată a proiectului. 

Această componentă este acoperită, conform Ghidului solicitantului, de conectarea 

dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ. 

 

17. În cadrul apelului se deconteaza si TVA-ul? Sau îl acoperă unitatea de învățământ?   

În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi 

suportată integral de la bugetul de stat. 

 

18. Cum se face bugetul în cadrul proiectului? 

Bugetul proiectului trebuie să detalieze nr. de echipamente solicitate, denumirea lor și costul 

aferent fiecărui echipament.  

 

19. Pentru realizarea bugetului trebuie să detaliem cu oferte echipamentele achiziționate? Cate 

oferte trebuie pentru un echipament?/ Pentru depunerea proiectului avem nevoie de oferte 

de la firmele furnizoare de echipamente? 

Pentru depunerea proiectului nu este nevoie de detalierea cu oferte pentru echipamente. Însă 

este important să aveți un caiet de sarcini, cu specificațiile tehnice, care va fi cerut ulterior. 



 

20. Este nevoie de o analiză de nevoi atașată cererii de finanțare? 

Nu este nevoie de o analiză de nevoi atașată cererii de finanțare, însă recomandăm o analiză 

de nevoi pentru a vă identifica cele mai bune echipamente de care aveți nevoie în cadrul 

laboratorului, în concordanță cu filiera/filierele din cadrul unității de învățământ. 

 

21. Cine poate să facă instruirea cadrelor didactice cu privire la utilizarea echipamentelor? 

Ministerul Educației recomandă ca furnizorii de echipamente să facă instruirea privind 

utilizarea echipamentelor. Alte formări privind utilizarea echipamentelor pot fi făcute în sistem 

de voluntariat/gratuit, fără a direcționa bugetul pentru consultanță. 

 

22. La ce dată se face raportarea la cursul euro? 

Raportarea la cursul euro se face, conform Ghidului solicitantului, raportat la luna noiembrie 

2022. 

 

23. Un CENTRU JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ este eligibil ținând cont că este unitate de învățământ 

de nivel liceal, cu peste 400 de elevi? 

În cadrul prezentului apelul, sunt eligibile doar unitățile de învățământ secundar superior, 

palatele și cluburile copiilor, cu personalitate juridică.  

 

24. Dacă un liceu cuprinde atât clase atât de la filiera tehnologică, cât și clase de la filiera teoretică, 

se poate opta pentru achiziția de echipamente specifice ambelor filiere sau trebuie să alegem 

una dintre ele? 

Se pot achiziționa echipamente pentru ambele filiere, atâta timp cât este acoperită 

componenta obligatorie. Toate componentele digitale trebuie să fie compatibile, să comunice 

între ele 

 

25. Pentru al doilea laborator inteligent, se ia în considerare numărul de 500 de elevi din cadrul 

claselor de gimnaziu+liceu, acolo unde unitățile de învățământ au și clase gimnaziale+liceale? 

 

Nu, pentru prezentul apel se ia în considerare doar numărul de elevi înscriși în ciclul liceal. 

 

26. Dacă o unitate de învățământ optează pentru al doilea laborator inteligent, însă nu obține 

finanțare pentru acesta, va primi totuși finanțare pentru primul laborator? 

Da, unitatea de învățământ va primi finanțare pentru primul laborator inteligent. După 

finalizarea etapei de evaluare calitativă și a soluționării contestațiilor depuse, Ministerul 

Educației va reanaliza cererile de finanțare prin care se solicită finanțarea unui laborator 

suplimentar, pe baza criteriilor menționate.  Finanțarea suplimentară va fi acordată numai 

cererilor care au mai mult de 70 puncte, în ordinea ierarhiei punctajelor, a scorului rezultat în 

ordine descrescătoare, din următorii indicatori: 

• numărul de elevi (liceal) înscriși; 

• media la examenul de Bacalaureat pe liceu în ultimii 3 ani; 

• rata de promovabilitate la examenul de Bacalaureat (din numărul de candidați 

înscriși) în ultimii 3 ani, în limita alocării financiare disponibile. 

 

27. Cum trebuie să descriem cel de-al doilea laborator inteligent în cadrul cererii de finanțare? 



Descrierea cu echipamentele cerute pentru cel de-al doilea laborator inteligent trebuie făcută 

separat de descrierea primului laborator. De asemenea, bugetul pentru cel de-al doilea 

laborator trebuie descris independent de primul. 

 

28. Care este suma maximă pentru două laboratoare inteligente? 

Suma maximă per laborator este de 60.000 de euro, așadar pentru două laboratoare suma 

maximă va fi de 120.000 de euro. 

 

29. Pentru cuantificarea celor peste 500 de elevi înscriși în ciclul liceal, pentru care un liceu poate 

solicita finanțare pentru un al doilea laborator inteligent, se pot lua în considerare și elevii din 

clasele de învățământ postliceal? 

Da.  


