
Instituţia: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Data înregistrării …………….................

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Competitivitate

Cod apel: POC/989/4/1/Sprijin pentru
procesul educaţional on-line Cod proiect 144045

Titlul proiectului

ACHIZITIE DE TABLETE SCOLARE SI ALTE
ECHIPAMENTE NECESARE DESFASURARII
ACTIVITATII DIDACTICE ON-LINE IN
COMUNA BRAESTI, JUDETUL IASI

Componenta 1 Acţiunea 2.3.3 –apel 2

Axa Prioritară

Sprijinirea ameliorării efectelor provocate
de criză în contextul pandemiei de COVID-
19 şi al consecinţelor sale sociale şi
pregătirea unei redresări verzi, digitale şi
reziliente a economiei

Operaţiunea Sprijin pentru procesul educaţional on-line

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

ACHIZITIE DE TABLETE SCOLARE SI ALTE ECHIPAMENTE NECESARE DESFASURARII ACTIVITATII
DIDACTICE ON-LINE IN COMUNA BRAESTI, JUDETUL IASI

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

COMUNA BRĂEŞTIDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4540968Cod de înregistrare fiscală/CIF:

25184Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Brăeşti, România, Str. PRINCIPALA, , judeţul Iaşi, cod poştal 717035, România

0232320300 / 0232320300

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 23/08/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

contact@primariabraesti.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.comunabraesti.ro

Primar

VASILE BUTNARU

0746155885 / 0232320300

primariabraesti@gmail.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
TG.FRUMOS

Cuza voda, nr.40-41, Localitate
Oraş Târgu Frumos, Cod postal:
705300,Iaşi, România

RO22TREZ24A65
0302710130X

TREZORERIA
TG.FRUMOS

TREZROBU

TREZORERIA CUZA VODA, nr.40-41,
Localitate Brăeşti, Cod postal:
,Iaşi, România

RO55TREZ40821
A480103XXXX

21A480103 TARGU
FRUMOS

TREZORERIA CUZA VODA, nr.40-41,
Localitate Oraş Târgu Frumos,
Cod postal: ,Iaşi, România

RO85TREZ40850
4102X019942

504102 TG. FRUMOS

TREZORERIA CUZA VODA, nr.40-41,
Localitate Oraş Târgu Frumos,
Cod postal: ,Iaşi, România

RO64TREZ40821
A480101XXXX

21A480101 TARGU
FRUMOS

TREZORERIA CUZA VODA, nr.40-41,
Localitate Oraş Târgu Frumos,
Cod postal: ,Iaşi, România

RO11TREZ40821
A480102XXXX

21A480102 TARGU
FRUMOS
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

15 144,503,847.0001/01/2016 -
31/12/2016 0.00 4,585,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 144,565,369.0001/01/2017 -
31/12/2017 0.00 5,397,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3201/01/2018 -
31/12/2018 0.00 4,549,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3401/01/2019 -
31/12/2019 6,437,021.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Modernizare DC 92 km 0+000 – km 5+680, Cristesti-Buda, comuna Braesti, judetul IasiTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 469 / 05 SEP 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

05 SEP 2016

31 DEC 2020

Valoarea totală proiect: 5,646,856.07 LEI

4,067,780.97 LEIValoare eligibilă proiect:

0.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,579,075.10 LEI

Rambursare efectivă: 2,994,699.80 LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Modernizare DC 92 km 0+000 – km 5+680, Cristesti-Buda, comuna Braesti, judetul Iasi

Modernizare DC 92 km 0+000 – km 5+680, Cristesti-Buda, comuna Braesti, judetul Iasi

Rezultate

- servicii proiectare
- verificare tehnica a proiectarii
- executie lucrari

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere retea de canalizare menajera in satele Cristesti si Braesti comuna Braesti jud IasiTitlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: C0720AN00011712400284 / 03 OCT 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

03 OCT 2017

03 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 5,602,179.04 EURO

4,470,665.35 EUROValoare eligibilă proiect:

1,131,513.69 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,131,513.69 EURO

Rambursare efectivă: EURO

Uniunea Europeana

45,390. LEI din data de 01 IAN 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere retea de canalizareTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: C0720AN00011712400284 / 03 OCT 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

03 OCT 2017

03 IAN 2021

Valoarea totală proiect: 5,739,109.52 LEI

4,470,665.35 LEIValoare eligibilă proiect:

0.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: 2,017,973.53 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Extindere retea de canalizare

Extindere retea de canalizare

Rezultate

- servicii proiectare
- servicii consultanta
- asistenta tehnica
- executie lucrari

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizare poduri şi podeţe în comuna Brăeşti, judeţul IaşiTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1635 / 11 OCT 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

11 OCT 2017

31 DEC 2020

Valoarea totală proiect: 5,507,735.22 LEI

5,224,071.02 LEIValoare eligibilă proiect:

0.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 283,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 3,687,781.31 LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Modernizare poduri şi podeţe în comuna Brăeşti, judeţul Iaşi - finantat PNDL

Modernizare poduri şi podeţe în comuna Brăeşti, judeţul Iaşi

Rezultate

- SERVICII PROIECTARE
- VERIFICARE TEHNICA A PROIECTARII
- EXECUTIE LUCRARI

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Modernizarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Braesti Judetul IasiTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: C0760CN00011612400094 / 17 OCT 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

17 OCT 2017

17 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 1.63 EURO

805.82 EUROValoare eligibilă proiect:

828.69 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 828.69 EURO

Rambursare efectivă: EURO

Uniunea Europeana

45,390. LEI din data de 01 IAN 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA BRAESTI, JUDETUL IASITitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: C0760CN00011612400094 / 17 OCT 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

17 OCT 2017

17 IUL 2021

Valoarea totală proiect: 1,634,847.94 LEI

805,817.74 LEIValoare eligibilă proiect:

0.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 805,817.74 LEI

Rambursare efectivă: 805,817.74 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA BRAESTI, JUDETUL IASI

MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA BRAESTI, JUDETUL IASI

Rezultate

- studii de teren
- servicii proiectare
- servicii consultanta
- asistenta tehnica
- executie lucrari

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Comuna Braesti, judetul Iasi, este asezata in Podisul Central al Moldovei, avand vecinii: la Nord - com. Ion Neculce si com. Baltati, la Sud
- com. Oteleni, la Est - com. Lungani, la Vest - com. Strunga si com Ion Neculce.
 Comuna Braesti are in componenta sa  5 sate (Albesti, Braesti, Buda, Cristesti, Rediu).
Comuna Braesti este un UAT care are 15 angajatii expertii in diferite domenii necesare dezvoltarii locale a comunei. printre acestia
amintim: economisti, expertii in administratie publica, inginerii si experti in achizitii

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

7. Declaratia privind conflictul de interese Responsabil Financiar.pdf

02/11/2020  Declaraia privind conflictul de interese Responsabil Financiar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Declaratie pe propria raspundere asupra locatiei.pdf

02/11/2020 Declaraie pe propria rspundere asupra locaiei.pdf2C594D51DE168431AB852FD9E6671421DDDDBBC01424B4309C11CE
E20FA57952

3. Declaratie angajament.pdf

02/11/2020 Declaratie angajament.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. Declaratie de eligibilitate TVA.pdf

02/11/2020 Declaratie de eligibilitate TVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Declaratia privind conflictul de interese Reprezentant Legal.pdf

02/11/2020 Declaraia privind conflictul de interese Reprezentant Legal.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. Declaratia privind conflictul de interese Manager Proiect.pdf

02/11/2020 Declaraia privind conflictul de interese Manager Proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9. Anexa 7-Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi.pdf

02/11/2020 Anexa 7-Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

20. Contracte de finantare.pdf

02/11/2020 Contracte de finantare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11. CI Primar.pdf

02/11/2020  CI Primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12. Adresa Conturi TREZORERIE.pdf

02/11/2020 Adresa Conturi TREZORERIE.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13. HCL de aprobare a executiei bugetare pe anul 2019.pdf

02/11/2020 HCL de aprobare a executiei bugetare pe anul 2019.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14. Organigrama primariei.pdf

02/11/2020 Organigrama primariei.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15. Dispozitie UIP, CV, fise de post.pdf

02/11/2020 Dispozitie UIP, CV, fise de post.pdf32B3DF1D9FF17BFC1E95A51390C1EB0C2673295E39A6B4B1864BD1
1971E26906

16. Documentele care atesta constituirea legala a solicitantului.pdf

02/11/2020 Documentele care atest constituirea legal a solicitantului.pdfA6A5810C2556B5067A515FF57417566A08D66CFD6BF4DC5F60A5116
CA51B8BE7

17. Dosar achizitie servicii consultanta.pdf

02/11/2020 Dosar achizitie servicii consultanta.pdf0E7E9E491E987952B1D9ACDE25A9BFBE727258E5A40C67579CFBE7
2476A684F9

18. CIF.pdf

02/11/2020 CIF.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

19. Fisa tehnica tableta, camera si laptop.pdf

02/11/2020 Fisa tehnica tableta, camera si laptop.pdf690A1FAEFA311B3669FD9F4ABBFCDFEDED247287BAA44094E183D
C0DD3769559

2. Declaratie de eligibilitate.pdf

02/11/2020 Declaratie de eligibilitate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Oferte.pdf

02/11/2020 Oferte.pdf506C6D60B1F07C9B1DF42D0BD6BCE2DF696D99D662FB4B97185394
A96AA1D0B6

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte IT

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Incheiere judecatoreasca validare primar semnat.pdf

21/12/2020 Incheierea civila de la judecatorie - validare primarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie locatii de implementare.pdf

21/12/2020 Declaratie locatii de implementareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa inaintare.pdf

21/12/2020 Adresa inaintareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

11. CI Primar.pdf

02/11/2020 CI PrimarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

BUTNARU VASILE

Primar al UAT BraestiFuncţie :

Telefon : 0232320300

primariabraesti@gmail.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

BUTNARU VASILE

Primar al UAT BraestiFuncţie :

Telefon : 0232320300

primariabraesti@gmail.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

11. CI Primar.pdf

02/11/2020 CI Primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - COMUNA BRĂEŞTI

Calitatea entităţii în proiect

Autoritate publică locală cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

Cod CAEN relevant

U.A.T. Brăeşti a fost înfiintata conform Legii 2/1968 (document atasat). Pentru punerea in practica cu succes a activitatilor proiectului se
vor asigura resursele umane, materiale si financiare necesare. Solicitantul va pune la dispozitia proiectului cu titlu gratuit, spatii de lucru cu
dotarea aferenta pentru membrii echipei de implementare, respectiv 1 multifunctională şi 1 router, access la internet.
Unul din mecanismele institutionale propuse pentru derularea proiectului este Unitatea de Implementare a Proiectului. Prin Dispozitia
Primarului nr. 219/2020 s-a constituit Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P.), compusa din 2 persoane: Manager Proiect si
Responsabil Financiar. Cele 2 persoane detin experienta relevanta pentru implementarea cu succes a proiectului, asa cum reiese, de
altfel, din C.V.-ul fiecaruia (documente atasate). Solicitantul dispune de experienta relevanta in gestionarea fondurilor, implementand cu
succes proiecte finantate cu fonduri europene; De asemenea, Solicitantul va asigura un control continuu asupra evolutiei proiectului de
investitii si a gradului de îndeplinire a obligatiilor asumate prin semnarea contractului de finantare.

Capacitate administrativă

U.A.T. Brăeşti este in masura sa garanteze resursele necesare pentru o finantare adecvata a proiectului, astfel incat sa se asigure
implementarea cu succes a acestuia. De altfel, din punctul de vedere al resurselor financiare situatia este una pozitiva, deoarece comuna
Brăeşti are aprobat, prin H.C.L. 37/2019, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, respectiv venituri totale de 5.594.810 lei si
cheltuieli totale de 5.594.810 lei. De asemenea, Comuna Brăeşti a mai implementat, pana acum, cu succes alte 4 proiecte cu finantari
nerambursabile nationale, cu o valoare totala eligibila de 16.117.227,05 lei, la care a asigurat cash-flow-ul necesar acestora (dintre care
doua proiecte au termen de finalizare luna decembrie 2020: " Modernizare DC 92 km 0+000 – km 5+680, Cristesti-Buda, comuna Braesti,
judetul Iasi” si “Modernizare poduri şi podeţe în comuna Brăeşti, judeţul Iaşi "). In plus, pentru implementarea in bune conditii a proiectului
propus, la nivelul U.A.T. Brăeşti s-a constituit, prin Dispozitia Primarului nr. 219/2020 Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P.), in
care Responsabil Financiar este o persoana ce detine experienta relevanta pentru implementarea cu succes, din punct de vedere
financiar, a proiectului.

Capacitate financiară

U.A.T. Brăeşti dispune de expertiza tehnica necesara pentru implementarea in foarte bune conditii a proiectului propus. In primul rand,
vorbim de un corp de angajati in numar mediu de 34 pentru anul 2019, cu studii in domenii precum urbanism si amenajarea teritoriului,
registru agricol sau audit. In plus, pentru implementarea in bune conditii a proiectului propus, la nivelul U.A.T. Brăeşti s-a constituit, prin
Dispozitia Primarului nr. 219/2020 Unitatea de Implementare a Proiectului (U.I.P.), in care atat Managerul de Proiect cat si Responsabilul
Financiar detin experienta relevanta pentru implementarea cu succes a proiectului.
Expertiza tehnica a U.A.T. Brăeşti este probata si de celelalte proiecte cu finantare nerambursabila nationala (4 proiecte), de asemenea
derulate in conditiile impuse de finantator, fara sincope, cu o valoare totala eligibila de 16.117.227,05 lei. Toare acestea demonstreaza ca
la nivelul U.A.T. Brăeşti exista expertiza si know-how-ul necesare derularii unui proiect precum cel propus spre finantare pe POC 2014 –
2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, P2c, O.S. 2.4., Actiunea
2.3.3.
Avand in vedere natura proiectului, U.A.T. Brăeşti a identificat etapa de realizare a achizitiilor publice ca fiind de o complexitate ridicata in
ceea ce priveste analiza elementelor tehnice. In acest sens s-a decis la apelarea unui consultant specializat in desfasurarea procedurilor
de achizitie publica, care va pune la dispozitia Beneficiarului, personal cu o vasta experienta in acest domeniu.

Capacitate tehnică

U.A.T Brăeşti este persoana juridica de drept public ce detine un patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina. In conformitate cu Codul
Administrativ din 3 iulie 2019 (publicat in Monitorul Oficial din 5.07.2019) U.A.T. Brăeşti are dreptul, în regim de putere publica, de
organizare a executarii si executare în concret a legii si de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public. Pentru
acest lucru, aparatul de specialitate al Primarului are un numar de 13 de posturi. Din punctul de vedere al intreprinderii de actiuni legale,
tot Codul Administrativ este cel care statueaza ca acest lucru este posibil a fi infaptuit de catre U.A.T. Brăeşti, in masura in care
reprezentantii sai considera ca este nevoie sa actioneze in acest sens. U.A.T. Brăeşti este persoana juridica de drept public care are ca
scop administrarea eficienta a resurselor comunitatii. Misiunea principala a autoritatilor administratiei publice locale (Consiliul Local si
Primarul) consta in executarea legii si prestarea de servicii in baza legii. Organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si
gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin U.A.T. Brăeşti, se supun principiilor autonomiei locale, descentralizarii, autonomiei locale
si deconcentrarii serviciilor publice, conform prevederilor Constitutiei Romaniei. Capacitatea juridica ce permite implementarea proiectului
precum si cea de a intreprinde actiuni legale in sensul proiectului este reglementata in cadrul Legii 215/2001.

Capacitate juridică

Capacitate solicitant
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

15. Dispozitie UIP, CV, fise de post.pdf

02/11/2020 Dispozitie UIP, CV, fise de post.pdf32B3DF1D9FF17BFC1E95A51390C1EB0C2673295E39A6B4B1864BD1
1971E26906

5. Declaratia privind conflictul de interese Reprezentant Legal.pdf

02/11/2020 Declaraia privind conflictul de interese Reprezentant Legal.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. Declaratia privind conflictul de interese Manager Proiect.pdf

02/11/2020 Declaraia privind conflictul de interese Manager Proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7. Declaratia privind conflictul de interese Responsabil Financiar.pdf

02/11/2020 Declaraia privind conflictul de interese Responsabil Financiar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18. CIF.pdf

02/11/2020 CIF.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

20. Contracte de finantare.pdf

02/11/2020 Contracte de finantare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14. Organigrama primariei.pdf

02/11/2020 Organigrama primariei.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16. Documentele care atesta constituirea legala a solicitantului.pdf

02/11/2020 Documentele care atest constituirea legal a solicitantului.pdfA6A5810C2556B5067A515FF57417566A08D66CFD6BF4DC5F60A5116
CA51B8BE7

13. HCL de aprobare a executiei bugetare pe anul 2019.pdf

02/11/2020 HCL de aprobare a executiei bugetare pe anul 2019.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Adresa solicitant de implementare: str. Principala, nr. FN, sat Braesti, comuna Braesti,
judetul Iasi, cod postal 707060.

SCOALA PROFESIONALA BRAESTI
Adresa: str. DS 370, nr. cadastral 60054, sat Braesti, comuna Braesti, judetul Iasi, cod
postal 707060
tablete - 120 buc, laptopuri 14 buc, camere web 17 buc

SCOALA GIMNAZIALA CRISTESTI
Adresa: str. DC 93, nr. cadastral 60544, sat Cristesti, comuna Braesti, judetul Iasi, cod
postal 707063
tablete - 112 buc, laptopuri 11 buc, camere web 7 buc

SCOALA PRIMARA ALBESTI
Adresa: str. DC 94, nr. cadastral 60672, sat Albesti, comuna Braesti, judetul Iasi, cod
postal 707061
tablete - 24 buc, laptopuri 3 buc, camere web 3 buc

SCOALA PRIMARA BUDA
Adresa: str. DC 92, nr. T:6, CC 202, sat Buda, comuna Braesti, judetul Iasi, cod postal
707062
tablete - 29 buc, laptopuri 3 buc, camere web 3 buc

Nord-Est

Iaşi

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Brăeşti

Documente încărcate
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

8. Declaratie pe propria raspundere asupra locatiei.pdf

02/11/2020 Declaraie pe propria rspundere asupra locaiei.pdf2C594D51DE168431AB852FD9E6671421DDDDBBC01424B4309C11CE
E20FA57952
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea accesului la procesul de invatamant în mediul on-line în contextul pandemiei de
SARS-CoV-2 prin dotarea scolilor din comuna Brăeşti cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor
şcolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării
activităţii didactice în mediul on-line în bune condiţii în anul şcolar 2020-2021. Proiectul vizeaza crearea premiselor tehnice de functionare
a procesului de invatamant in situatia in care o parte din elevi sau toti trebuie sa urmareasca desfasurarea orelor de acasa.
De asemenea, proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului: nr. utilizatori de servicii şi aplicaţii digitale prin dotarea claselor
din unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT performante. Totodata, proiectul are drept scop
contributia la creşterea rezilienţei sistemelor de învăţământ – sisteme care să fie mai flexibile, complet dedicate tuturor elevilor, sisteme
care educă printr-o varietate de modalităţi/metode şi tehnologii care sa fie mai bine echipate pentru a face faţă unor posibile crize.
Atat obiectivul general cat si cele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului 2.3 al POC, „Creşterea gradului de utilizare a
Internetului”. Instrumentele TIC susţin procesul de învăţare si totodata sunt cele mai reprezentative pentru susţinerea dezvoltării în
vederea absolvirii claselor şi pentru pregătirea continua a elevilor, dar şi pentru facilitarea incluziunii  digitale. O astfel de abordare este
perfect sincronizată cu strategia de dezvoltare economică  bazată pe specializarea inteligentă care implică o abordare a dezvoltării
economice şi inovaţiei în concordanţă cu specificitatea zonei care ar putea fi dezvoltata. Prezentul proiect, prin scopul sau va crea un
mediu integrat pentru a raspunde nevoilor specifice utilizarii sustinute si coerente a comunicatiei multi-media ca resursa critica pentru
procesul educational modern si astfel se vor pune bazele unor modele de invatamant mai flexible care vor facilita procesul de invatare.
Toate activitatile propuse prin proiect vor contribui la realizarea obiectivelor specifice, care vor duce la indeplinirea obiectibului general.
Este un proiect fezabil, cu o durata estimata totala de realizare (din momentul initierii documentelor pentru elaborarea Cererii de Finantare
pana la finalizarea implementarii proiectului) de 12 luni, acesta urmand a fi finalizat pana la 31.08.2021. Valoarea estimata a proiectului
este de 557.561,50 lei (inclusiv TVA), din care 511.028,79 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila ceruta, diferenta
reprezentand contributia de la bugetul local (10.429,16 lei – contributia de 2% la costurile eligibile si 36.103,55 lei - costurile neeligibile).
De altfel, din punctul de vedere al resurselor financiare situatia este una pozitiva, deoarece comuna Brăeşti are aprobat, prin H.C.L.
5/2020, prin care la art. 5 se prevede expres demararea procedurilor de includere in buget.
Activitatile propuse sunt in stransa corelatie cu resursele alocate (atat umane, cat si financiare) si cu scopul proiectului. Bugetul este
ajustat in asa fel incat sa fie posibila atingerea obiectivelor propuse, iar calendarul de implementare este realist si in concordanta cu
activitatile necesare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. 1. Achizitia de echipamente mobile IT pentru un numar de 285 elevi din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti in
vederea participarii la cursuri on-line.

2. 2. Dotarea a 30 clase din comuna Brăeşti cu echipamente/dispozitive IT pentru a putea participa la cursuri on-line.

3. 3. Achizitia de echipamente mobile IT pentru 31 profesori din învăţământul preuniversitar de stat din scolile: Scoala profesionala
Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti, Scoala Primara Buda, pentru putea participa la cursuri on-line.

4. 4. Sprijinirea a 316 utilizatori de servicii şi aplicaţii digitale din comuna Brăeşti care utilizează instrumente OER in vederea
asigurarii sustenabilitatii sistemului de educatie al regiunii vizate de proiect.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Context

Proiectul, prin obiectivele si activitatile sale este complementar cu obiectivului specific POC, O.S. 2.4-Cresterea gradului de utilizare a
Internetului, urmarindu-se desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in
contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creştere rapidă a infecţiei cu coronavirus, dar şi pentru a
crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice. Proiectul vizeaza asigurarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul
tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât activităţile didactice să
se poată desfăşura on-line, pentru a facilita desfasurarea procesului de invatamant in contextul in care elevii nu pot intra in contact direct
cu profesorii. In acest context, sistemul educational trebuie sa se adapteze unei noi realitati accentuand necesitatea investitiilor in
tehnologie, resurse, formare, astfel incat fiecare elev sa aiba aces la educatie pe perioada pandemiei SARS-CoV-2.
Totodata, implementarea proiectului se va realiza in conformitate cu interesul strategic naţional, acela de a asigura în bune condiţii
desfăşurarea activităţilor didactice în anul şcolar 2020-2021, respectiv de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a serviciului public de
educaţie.
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Obiectivele proiectului sunt direct corelate cu axa prioritara 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitive, Prioritatea de investiţii 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
OS 2.4, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate
şi e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. Proiectul creeaza oportunitati de invatare pe termen lung si contribuie totodata la digitalizarea
sistemului educational atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice.
Proiectul contribuie la atingerea indicatorilor de rezultat POC pentru anul 2021 prin includerea a 316 membri ai GT in randul utilizatorilor
de servicii şi aplicaţii digitale (numărul de indivizi care utilizează instrumente OER).
Prezentul proiect contribuie la realizarea obiectivelor din documente Strategice precum Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru
Romania 2020 ce vizează în mod direct sectorul TIC ce  îşi propune să contribuie la dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii
României, atât prin acţiuni directe precum dezvoltarea efectivă a sectorului TIC românesc cât şi prin acţiuni indirecte, precum
îmbunătăţirea competitivităţii forţei de muncă din România şi nu numai. Asocierea obiectivelor strategice cu obiectivele specifice în
domeniul TIC duc la dezvoltarea economiei digitale şi la transformări pe mai multe niveluri: legislaţie, inovaţie, schimbări procedurale,
modificări de comportament etc. In prezent, autoritatile se confrunta cu o provocare majoră în creşterea calităţii educaţiei şi a sistemului de
instruire. Astfel, acestea ar trebui să îşi consolideze capacitatea administrativă şi să alinieze sistemul educaţional cu celelalte state
membre şi să-l adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă. In contextul distributiei actuale a resurselor, in care internetul fix a patruns in
mediul urban in proportie de 73,7% si de numai 47,1% in mediul rural, unde traiesc mai mult copii din mediul rural apare riscul de
intrerupere brusca a educatiei. O posibila solutie la acest fenomen este distributia de tablete cu abonamente sau echipamente IT atat
elevilor cat si cadrelor didactice ca sa poata participa la orele online.
La momentul actual, educaţia în comuna Braesti se realizează in trei scenarii posibile: cel onsite, cel in care se alterneaza saptamanal 2
grupe de elevi si cel in care invatamantul are loc strict la distanta. Cresterea alarmanta a cazurilor de infectie cu SARS COV 2 face ca tot
mai multe localitati sa intre in scenariul rosu – care vizeaza strict invatamantul online. Cei 285 elevi şi cele  31 de cadre didactice nu
beneficiază în prezent de mijloace moderne de comunicare, pentru a se putea conecta online. Prin urmare, dreptul la educaţie al elevilor
din comuna Brăeşti este in mod grav afectat de lipsa mijloacelor moderne de comunicare, care să permită o educaţie continuă, chiar şi în
condiţii de pandemie.
Un factor premergător folosirii PC-urilor şi Internetului în cadrul procesului de învăţare îl reprezintă accesul elevilor la aceste tehnologii.
Furnizarea de echipament şi infrastructură relevantă în şcoli şi cursuri de pregătire TIC specifice sunt în mod direct legate de
îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţare şi a cunoştinţelor digitale.
Punerea la dispoziţia şcolilor din comuna de echipament şi sisteme TIC va afecta în principal nivelul de alfabetizare digitală a elevilor,
ceea ce va exercita o influenţă indirectă asupra calităţii viitoarelor resurse umane. În plus, implementarea infrastructurii TIC, completată de
instalarea software-ului educaţional (pentru predare, testare) va încuraja predarea asistată de TIC şi va impune o evaluare obiectivă a
performanţelor elevilor. Datorită ritmului rapid de dezvoltare şi îmbunătăţire a sistemelor şi tehnologiilor IT, pentru a asigura educaţia
potrivită a elevilor, profesorii însăşi trebuie să fie pregătiţi în mod regulat cu privire la noutăţile din sectorul educaţional asistat de TIC. Prin
pregătirea temeinică a profesorilor, elevii şi studenţii vor dobândi un avantaj competitiv care le va fi util acestora.
Oportunităţile  tehnologice curente furnizează acces la resurse cum ar fi Resursele Educaţiei Deschise. Astfel de resurse pot fi folosite
fără licenţă şi includ conţinut educaţional cum ar fi: lecţii pentru toate disciplinele curriculare, evaluare educaţională şi cercetare tematică.
OER implică atât un conţinut digital de tip open source, cât şi o oportunitate de dezvoltare a interacţiunii digitale între elevi prin crearea,
stocarea şi distribuirea conţinutului original generat de aceştia folosind OER.
Datorită gradului de noutate reprezentat de factorul tehnologic, elevii vor fi stimulaţi să devină mai implicaţi în procesul de învăţare care, în
timp, va avea un impact pozitiv asupra performanţei lor şcolare, cu potenţialul de a reduce rata abandonului şcolar.
Materialele vizuale interactive şi sursele de informaţie adiţionale furnizate de Internet vor creşte implicarea elevilor. Folosirea TIC va
permite, de asemenea, adaptarea materiilor predate în concordanţă cu aptitudinile elevilor, susţinând învăţarea personalizată şi
individualizată.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Justificare

Situatia epidemiologica creata de pandemia generata de infectia SARS COV 2 a dus la inchiderea unitatilor de invatamant incepand cu
data de 11 martie 2020. In unele situatii unde infrastructura necesara a fost disponibila atat pentru profesori cat si pentru elevi, a fos
realizata continuitatea predarii la distanta, aceasta permitant pastrarea comunicarii intre cadrele didactice si elevi fara riscuri de
contaminare. Efectele pandemiei SARS COV 2 sunt resimtite pregnant de copiii aflati in mediul rural, adancind astfel inegalitatile dintre
acestia si elevii din mediul urban. Pentru a veni in spijinul lor si pentru a le facilita accesul la educatie, Comuna Brăeşti a aprobat prin HCL
Nr. 5/2020 achizitia de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Brăeşti, judetul Iasi.
TIC este o sursă ridicată de cheltuieli pentru multe instituţii şcolare, dar cheltuirea mai eficientă a banilor pentru echipamentul potrivit şi
infrastructură poate asigura ca elevii să fie implicaţi şi motivaţi în procesul de învăţare,  şi să-şi atingă potenţialul.
În ultimii ani, cunoştinţele TIC au devenit esenţiale în procesul de predare-învăţare, o dată cu dezvoltarea tehnologiei şi apariţia
produselor de eLearning (e-Învăţare). TIC este un cadru tehnologic având mai multe scopuri. Pentru domeniul educaţiei, acesta poate
facilita gestiunea comunicării, creaţiei şi informaţiei prin toate componentele: PC-uri (calculatoare personale), Internet, tehnologiile de
radiodifuziune şi telefonie. Beneficiile se transpun în îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii educaţiei la toate nivelurile, atât în cadre formale
cât şi informale.
Necesitatea proiectului rezida in contextul actual in care in comuna Brăeşti exista in continuare elevi ce traiesc in saracie, copii din grupuri
minoritare sau cu dizabilitati, conform Atlasului zonelor rurale marginalizate si al dezvoltarii umane locale din Romania. Comuna Brăeşti
doreste prin acest proiect sa vina in sprijinul elevilor si cadrelor didactice care au nevoie de resurse mobile IT pentru a putea continua
activitatea didactica in siguranta.
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Prezentul proiect aduce actiuni specifice pentru rezolvarea nevoilor educationale in contextul pandemiei de SARS-CoV-2 si de
adaptabilitate a sistemului de invatamant online. Proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii didactice
on-line in comuna Brăeşti, judetul Iasi” este un proiect necesar intrucat contribuie substantial la desfăşurarea în bune condiţii a procesului
educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a
evita o creştere rapidă a infecţiei cu coronavirus, dar şi pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice.
Proiectul propus, prin obiectivul sau general, asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul on-line din comuna Brăeşti prin
dotarea cu echipamente mobile IT necesare pentru prevenirea răspândirii potenţiale a infecţiei SARS-CoV-2, va conduce la
prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii in cadrul unitatii de invatamant, protecţia individuală, protecţia colectivă si combaterea
transmiterii comunitare a virusului in comuna Brăeşti.
Totodata, proiectul de fata, prin scopul sau, va crea un mediu coerent, integrat, administrat pentru a raspunde nevoilor specifice utilizarii
sustinute si coerente a comunicatiei multi-media intre elevi si cadre didactice, in acest mod se vor pune bazele unor modele de invatamant
flexibile, care faciliteaza si sustin invatarea. Instrumentele TIC care sustin procesul de invatare sunt cele mai reprezentative pentru
sustinerea dezvoltarii in vederea absolvirii claselor si pentru pregatirea continua a elevilor, dar si pentru facilitarea incluziunii digitale.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Grup ţintă

Grupul tinta este constituit din potentiali utilizatori de servicii si aplicatii digitale care isi desfasoara activitatea didactica in scolile din
Comuna Brăeşti, judetul Iasi, respectiv 316 de elevi si profesori care nu au acces la invatamantul on-line in acest moment. Concret, este
vorba despre 285 elevi si 31 cadre didactice, asa cum rezulta din "Declaratia pe propria raspundere privind locatiile in care se
implementeaza proiectul". Efectele pozitive ale proiectului asupra acestui grup tinta sunt indubitabile: posibilitatea realizarii actului
educational (in sensul predarii de catre profesori si insusirii cunostintelor de catre elevi) chiar si in conditiile unei pandemii precum cea de
SARS-COV-2. Entitatile care vor beneficia in mod direct de implementarea acestui proiect sunt Scoala profesionala Braesti, Scoala
Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti, Scoala Primara Buda.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

8. Declaratie pe propria raspundere asupra locatiei.pdf

02/11/2020 Declaraie pe propria rspundere asupra locaiei.pdf2C594D51DE168431AB852FD9E6671421DDDDBBC01424B4309C11CE
E20FA57952

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Sustenabilitate

Ulterior achizitiei echipamentelor se va incheia cu reprezentantii legali/tutorii elevilor procese-verbale de predare-primire prin care se
asigura utilizarea echipamentelor/dispozitivelor electronice in conditii de siguranta pentru evitarea sustragerii/degradarii acestora inainte
de data expirarii duratei normate de utilizare.  U.A.T. Brăeşti va obtine intr-un termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului de
finantare si va pastra declaratii ale entitatilor publice ce vor utiliza echipamentele, prin care acestea se angajeaza ca se vor implica in
realizarea proiectului, ca vor pune la dispozitie spatiile necesare si ca vor utiliza echipamentele in scopul proiectului.
In vederea asigurarii sustenabilitatii se vor intreprinde o serie de activitati si se vor lua masuri astfel incat echipamentele sa functioneaze
cel putin pe durata normata de utilizare.
Astfel, pentru echipamentele care raman in incinta scolilor, personalul administrativ responsabil cu intretinerea echipamentelor va examina
zilnic starea acestora. In cazul in care se constata functionarea necorespunzatoare se vor realiza demersurile necesare repararii acestora
in conditiile de garantie asigurate de catre producator.
In cazul tabletelor, care vor fi utilizate preponderent in afara spatiilor de invatamant, se vor lua masuri de asigurare a sustenabilitatii in
functie de scenariul in care functioneaza respectiva unitate de invatamant. Astfel, in cazul unui scenariu galben – invatamantul alternativ –
in momentul in care o grupa va fi prezenta la scoala, in prima zi, invatatorul sau dirigintele va inspecta starea tabletelor. In cazul inscrierii
in scenariul rosu – se va solicita saptamanal de la reprezentantul legal sau tutore o poza din care sa reiasa starea de functionare a
tabletei incredintata elevului. In cazul in care se constata probleme tehnice de functionare se vor lua masurile necesare trimiterii
echipamentului in garantie.

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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Cu privire la eventualele probleme legate de lipsa semnalului la internet se vor asigura masurile necesare ca in timpul procedurii de
achizitie operatorii economici sa prezinte dovezi relevante privind aria de acoperire din care reiese clar ca toata suprafata locuita a
Comunei este deservita. In cazul in care ulterior se constata ca exista elevi care nu beneficiaza de semnal suficient se vor lua masuri de
instiintare a furnizorului cu privire la aceste situatii, iar acesta, inclusiv prin contract, se va obliga sa realizeze modernizarea infrastructurii
astfel incat toti elevii sa beneficieze de servicii egale indiferent de locul in care isi au domiciliul pe raza comune.
În perioada de sustenabilitate, parteneriatele vizate de către proiect incheiate înainte de  implementarea proiectului, cât şi cele semnate în
timpul implementării proiectului vor fi valabile cel puţin un an şcolar după finalizarea proiectului.
Mai mult decât atât, în cadrul proiectului va exista şi un plan de sustenabilitate – realizat în ultimele luni de implementare, prin care să se
asigure în mod oficial aplicarea măsurilor de sustenabilitate. Rezultatele proiectului şi intervenţiile în educaţie se vor prezenta ca un plan
de sustenabilitate pentru a fi aprobat si inclus in planurile si strategiile locale.
Prin H.C.L. nr. 5/2020 al Comunei Brăeşti s-a aprobat proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii
activitatii didactice on-line in comuna Brăeşti, judetul Iasi”,  în vederea depunerii acestuia pentru finanţare în cadrul Programului
Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor-TIC, pentru o economie digital
competitiva, acţiunea 2.3.3-Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-
cultură - secţiunea e-educaţie.
Proiectul isi propune facilitarea accesului la procesul de invatamant în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea
scolilor din comuna Brăeşti cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a altor
echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line în bune condiţii în anul şcolar 2020-2021.
Proiectul vizeaza crearea premiselor tehnice de functionare a procesului de invatamant in situatia in care o parte din elevi sau toti trebuie
sa urmareasca desfasurarea orelor de acasa. De asemenea, proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului: nr. utilizatori de
servicii şi aplicaţii digitale prin dotarea claselor din unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT
performante. Totodata, proiectul are drept scop contributia la creşterea rezilienţei sistemelor de învăţământ – sisteme care să fie mai
flexibile, complet dedicate tuturor elevilor, sisteme care educă printr-o varietate de modalităţi/metode şi tehnologii care sa fie mai bine
echipate pentru a face faţă unor posibile crize.
În cadrul proiectului se vor achizitiona:
• Achizitie camere web videoconferinta pentru sali de clasa – 30 bucati;
• Achizitie tablete pentru uz scolar – 285 bucati;
• Achizitie laptopuri pentru profesori – 31 bucati.
In estimarea valorii s-au utilizat valorile maximize aprobate prin ghidul de finantare. La aceste volori eligibile s-a adaugat valoarea
timbrului verde, ca suma neeligibila, ce trebuie achitata conform legii catre furnizori.
Este un proiect fezabil, cu o durata estimata totala de realizare (din momentul initierii documentelor pentru elaborarea Cererii de Finantare
pana la finalizarea implementarii proiectului) de 12 luni, acesta urmand a fi finalizat pana la 31.08.2021. Valoarea estimata a proiectului
este de 557.561,50 lei (inclusiv TVA), din care 511.028,79 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila ceruta, diferenta
reprezentand contributia de la bugetul local (10.429,16 lei – contributia de 2% la costurile eligibile si 36.103,55 lei - costurile neeligibile).
De altfel, din punctul de vedere al resurselor financiare situatia este una pozitiva, deoarece comuna Brăeşti are aprobat, prin H.C.L.
5/2020, prin care la art. 5 se prevede expres demararea procedurilor de includere in buget. În ceea ce priveşte eficienţa economică a
proiectului trebuie mentionata ca toate valorile luate in calcul la achizitia echipamentelor sunt valorile maximale prevazute in Ghidul
Solicitantului la care se adauga ca si costuri neeligibile timbrul de mediu prevazut de legislatie. Pe parcursul implementării şi după
perioada de implementare, se vor realiza toate masurile de informare si publicitate in conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de
finantare si cu respectarea regulilor si orientarilor in ceea ce priveste vizibilitatea proiectului, conform Manualul de Identitate Vizuala pentru
Instrumente Structurale 2014 –2020 in Romania. De asemenea, pana in acest moment au fost respectate toate reglementarile legale in
domeniul egalitatii de sanse, dezvoltarii durabile si achizitiilor publice, iar acestea vor fi si mai strict controlate ulterior finantarii proiectului
propus.

MENTENANTA PROIECTULUI va fi asigurata in prima etapa de garantia oferita produselor de furnizor (in functie de perioada din oferta)
si ulterior se vor aloca fonduri de la buget pentru mentenanta bunurilor in sensul asigurarii service-ului ulterior perioadei de garantie
acordate de producator. Prin declaratia de angajament solicitantul si-a asumat sa asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului
proiectului prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii.

Inca din etapa de achizitie a tabletelor, una dintre conditiile impuse furnizorilor (in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului) va fi
cea prin care abonamentul la internet pentru 24 de luni, pentru fiecare tableta, sa fie inclus in pretul de funizare a echipamentului.
Pe de alta parte, se au in vedere eventualele probleme legate de lipsa semnalului la internet, astfel incat U.A.T. Brăeşti va asigura
masurile necesare ca in timpul procedurii de achizitie operatorii economici sa prezinte dovezi relevante privind aria de acoperire din care
sa reiasa clar ca toata suprafata locuita a Comunei Brăeşti este deservita. Parteneriatele vizate de către proiect incheiate înainte de
implementarea proiectului, cât şi cele semnate în timpul implementării proiectului vor fi valabile cel puţin 24 luni.
Ulterior achizitiei echipamentelor se va incheia cu reprezentantii legali/tutorii elevilor procese-verbale de predare-primire prin care se
asigura utilizarea echipamentelor/dispozitivelor electronice in conditii de siguranta pentru evitarea sustragerii/degradarii acestora inainte
de data expirarii duratei normate de utilizare.  U.A.T. Brăeşti va obtine intr-un termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului de
finantare si va pastra declaratii ale scolilor ce vor utiliza echipamentele, prin care acestea se angajeaza ca se vor implica in realizarea
proiectului, ca vor pune la dispozitie spatiile necesare si ca vor utiliza echipamentele in scopul proiectului.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Pentru echipamentele care raman in incinta scolilor, personalul administrativ responsabil cu intretinerea echipamentelor va examina zilnic
starea acestora. In cazul in care se constata functionarea necorespunzatoare se vor realiza demersurile necesare repararii acestora in
conditiile de garantie asigurate de catre producator.
In cazul tabletelor, care vor fi utilizate preponderent in afara spatiilor de invatamant, se vor lua masuri de asigurare a sustenabilitatii in
functie de scenariul in care functioneaza respectiva unitate de invatamant. Astfel, in cazul unui scenariu galben – invatamantul alternativ –
in momentul in care o grupa va fi prezenta la scoala, in prima zi, invatatorul sau dirigintele va inspecta starea tabletelor. In cazul inscrierii
in scenariul rosu – se va solicita saptamanal de la reprezentantul legal sau tutore o poza din care sa reiasa starea de functionare a

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
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tabletei incredintata elevului. In cazul in care se constata probleme tehnice de functionare se vor lua masurile necesare trimiterii
echipamentului in garantie.
Profesorii vor folosi fiecare propriul laptop pentru predarea materiei in conformiatte cu programa scolara. Pentru aceasta, fiecare cadru
didactic se va prezenta in sala de clasa cu laptopul primit prin proiect, se va conecta la reteaua si la grupul de lucru al clasei, utilizand in
acelasi timp si celelalte echipamente achizitionate prin proiect (camere web videoconferinta).
Operarea Infrastructurii dupa incheierea proiectului se va realiza in urma incheierii unui Protocol de predare-primire echipamente ce va fi
incheiat intre Scoli si U.A.T.

Transferabilitatea rezultatelor

Experienta acumulata in implementarea proiectului va fi transferata prin 3 canale principale:
PROMOVAREA REZULTATELOR PROIECTULUI Prin intermediul acestui canal de comunicare se vor realiza si promova materiale
publicitare de informare cu privire la rezultatele proiectului (1 anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului, 1 anunţ/comunicat
de presă privind finalizarea proiectului si etichete autocolante pentru echipamentele tehnologice si functionale achiziţionate prin proiect).
TRANSFERABILITATEA REZULTATELOR PRIN INTERMEDIUL ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA Rezultatele proiectului si
modul in care acesta a fost manageriat vor constitui subiecte de discutie in cadrul intalnirilor ce vor avea loc la nivelul diverselor grupuri de
lucru din aceasta asociatie, astfel incat ceilalti participanti (primari de comune din Romania) sa beneficieze de transferul de informatii cu
privire la implementarea acestui proiect.
TRANSFERABILITATEA REZULTATELOR PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR ON-LINE Prin intermediul paginii proprii de Internet a
Comunei Brăeşti si a paginilor proprii de pe retelele sociale (ex. Facebook), rezultatele proiectului vor fi transferate prin expunerea publica
atat a caracteristicilor generale ale investitiei propuse, cat si a rezultelor finale ale proiectului. In acest fel, proiectul va constitui un model
ce va putea fi replicat si la nivelul altor comunitati rurale.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

3. Declaratie angajament.pdf

02/11/2020 Declaratie angajament.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. Declaratie de eligibilitate TVA.pdf

02/11/2020 Declaratie de eligibilitate TVA.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Declaratie pe propria raspundere asupra locatiei.pdf

02/11/2020 Declaraie pe propria rspundere asupra locaiei.pdf2C594D51DE168431AB852FD9E6671421DDDDBBC01424B4309C11CE
E20FA57952

2. Declaratie de eligibilitate.pdf

02/11/2020 Declaratie de eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Relevanţă

Proiectul contribuie la obiectivele POC din cadrul programului (OS 2.4) prin operationalizarea acestora in obiectivele generale specifice
orientate spre asigurarea accesului la procesul de învăţare în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2,prin dotarea scolilor
din comuna Braesti cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare,precum şi a altor echipamente
necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line.Obiectivele proiectului sunt orientate spre nevoile grupului tinta de a sustine
accesul la scoala, de a asigura egalitate de sanse cu ceilalti elevi si cadre didactice, de a le dezvolta competente digitale si de a reduce
abandonul scolar si imbunatatirea situatiei scolare.Conducerea scolii va monitoriza echipamentele achizionate prin proiect.Echipamentele
vor fi utilizate in toate scenariile: verde,galben,rosu: In scenariul galben cadrele didactice vor preda cu ajutorul camerelor web şi a laptop-
urilor, iar elevii de acasa vor participa la ore in sistem online cu ajutorul tabletelor.In scenariul rosu in care toti elevii vor face scoala online
prin intermediul tabletelor, iar profesorii vor preda lecţiile online cu ajutorul laptop-urilor si camerelor web. In scenariul verde vor fi utilizate
echipamentele:tablete,laptop pentru a face ora atractiva.Atat elevii cat şi profesorii vor folosi programe de tip Zoom/Clasroom pentru a
participa la lecţiile on-line. Fiecare profesor va folosi propriul laptop pt a se conecta la program, de pe care va rula lecţia. Profesorul va
utiliza tabla interactiva pentru a preda elemente suplimentare. Personalul administrativ al scolii va asigura buna functionare a
echipamentelor,precum si asistenta tehnica.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Conform Strategiei pe anul 2019 al Grupului de Actiune Locala „Stejarul”, din care face parte si U.A.T. Brăeşti,  In cadrul strategiei de
dezvoltare locala 2019 se menţionează, la Capitolul III, in cadrul Analizei S.W.O.T., ca unul dintre punctele slabe il reprezinta faptul ca “
Infrastructură educaţională este de calitate inferioară;”. Ulterior se stabileste ca unul dintre obiectivele de dezvoltare a comunei Brăeşti
(Domeniul de interventie 6B)  este “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, fapt pentru care se si propun mai multe proiecte in
acest sens, inclusiv prezentul proiect ce se propune a fi finantat prin P.O.C. va contribui la realizarea unui obiectiv startgeic al comunei
Brăeşti, care nu a beneficiat de resursele financiare necesare pentru a fi finantat. Proiectul propus este relevant din punctul de vedere al

Referitoare la alte strategii
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strategiilor vizate prin proiect: Strategia de dezvoltare Locala a UAT Brăeşti care are in vedere dezvoltarea infrastructurii de educatie si
formare.
De asemenea, proiectul este in concordanta cu Strategia Nationala Agenda Digitala pentru Romania 2020, deoarece propune realizarea
urmatoarelor linii strategice de dezvoltare: Furnizarea de infrastructură TIC în şcoli, Utilizarea TIC (OER) în cadrul procesului de învăţare.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

9. Anexa 7-Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi.pdf

02/11/2020 Anexa 7-Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020

Riscuri

Riscurile identificate sunt împărţite în mai multe tipuri: riscuri tehnice, riscuri financiare, riscuri instituţionale si riscuri legale. După
demararea implementării, echipa de management va realiza activitatea de monitorizare fundamentata pe riscurile expuse mai jos.
Proiectului prevede o metodologie de identificare, cuantificare, prevenire, si control a riscurilor. Astfel am identificat riscuri referitoare la:
activităţi, indicatori si rezultate, , managementul financiar, resursele umane implicate inclusiv managerul de proiect, riscuri privind
termenele asumate conform graficului si timpul de implementare a activităţilor, riscuri privind achiziţiile publice efectuate în proiect, riscuri
determinate de factori externi – riscuri legislative si întreruperea finanţării proiectului.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Grafic de activităţi nepotrivit cu necesităţile din proiect, timp
insuficient pentru desfăşurarea unor activităţi sau nejustificat
de mare pentru altele

Actualizarea graficului de activităţi din punct de vedere al
perioadei alocate pentru fiecare activitate cu estimarea corectă
a perioadei necesare pentru derularea acţiunilor propuse.

2. Achiziţii publice neefectuate corespunzător şi întermenele
stabilite conform graficului de activităţi

Întocmirea unor documentaţii de atribuire corespunzătoare,
derularea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie
cu respectarea legislaţiei în domeniu, iniţierea în termenele
stabilite în planul de achiziţii a procedurilor pentru a nu produce
întârzieri în derularea acestora.

3. Modificări legislative privind derularea procedurilor deachiziţie Introducerea unei proceduri de urmărire a
noutăţilor/schimbărilor din domeniul procedurilor de achiziţie de
catre personalul suport pentru activitatea managerului de
proiect.

4. Inadvertenţe sau întârzieri privind furnizarea bunurilor şi
serviciilor externalizate

Comunicarea permanentă cu furnizorii/prestatorii pentru a
verifica stadiul achiziţiei şi realizarea unui sistem de sancţiuni
pentru întârzieri; introducere clauze privind daunele-interese, in
cazul realizarii neconforme a serviciului .

5. Intarzieri in efecturarea platilor de catre Finantator Apel la instrumente de creditare Termenele de plata din
contractele de prestari servicii vor fi stabilite in acord cu
termenele de virare a cererilor de plata; se va stabili ca platile
se fac in termen de maxim ”x” zile de la incasarea cererii de
plata.

6. Fluctuatii ale cursului de schimb valutar (în situaţia încare
contractele nu pot fi renegociate)

Toate contractele vor fi întocmite în moneda naţională.

7. Erori în implementarea activităţilor, erori în
realizareaindicatorilor sau riscul de a realiza cheltuieli
neeligibile

Realizarea de proceduri de implementare pentru fiecare
activitate/ respectiv pentru atingerea fiecărui indicator Solicitare
punct de vedere din partea Autorităţii de Management sau a
Organismului Intermediar pentru fiecare dintre subiectele care
nu sunt clare pentru echipa de proiect Verificarea trimestrială a
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

stadiului de îndeplinire a indicatorilor împreună cu Organismul
Intermediar.

8. Sincope in fluxurile financiare ale proiectului–Intreruperi de
finantare si resurse financiare partajate intre mai multe
proiecte.

Riscul este unul semnificativ tinand seama deca lipsa
temporara a fondurilor disponibile pentru implementarea unui
proiect in cazul beneficiarului sau a partenerilor determina
intreruperi si in procesul de implementare operationala a
proiectului. De asemenea sunt afectate platile salariilor,
subcontractorilor – furnizori, prestatori dupa caz,
ajutoarelor/subventiilor acordate prin proiect. Riscul poate fi
prevenit si minimizat prin planificarea initiala a fluxurilor
financiare necesare pe toata durata de implementare a
proiectului. Prin previzionarea corecta a nevoilor se poate
anticipa o alocare a resurselor financiare disponibile pentru
fiecare activitate bugetata prin proiect, progresiv in functie de
perioada de desfasurare a acesteia conform graficului de
activitati al proiectului. Se pot identifica solutii de finantare
externe in scopul asigurarii unei rezerve de flux financiar
minimal in raport cu derularea in timp a activitatilor. Grad de
risc semnificativ

9. Management operaţional defectuos Standardizarea şedinţelor de lucru, Controlul documentelor,
Controlul înregistrărilor, Acţiuni corective si preventive, Audit
intern. Riscul unui management operaţional defectuos, poate fi
prevenit prin realizarea unei planificari la iniţierea proiectului in
toate fazele de implementare ale acestuia corelate cu
activităţile si resursele implicate in proiect. De asemenea poate
fi prevenit prin standardizarea fluxurilor de documente si
implementarea procedurilor de lucru. Grad de risc mediu

EGALITATE DE ŞANSE

Atat in elaborarea proiectului, cat si in cadrul etapelor de implementare a acestuia s-a luat in considerare legislatia nationala si europeana
in domeniul egalitatii de gen, asigurand libertatea resursei umane pentru dezvoltarea propriilor aptitudini si exprimarea optiunilor fara a fi
influentate de particularitatile sexului caruia ii apartine. Comportamentele, aspiratiile si nevoile diferite ale femeilor si barbatilor/fetelor si
baietilor vor beneficia de apreciere si promovare egala in cadrul proiectului. In ceea ce priveste managementului proiectului, egalitatea de
gen va fi asigurata prin impartirea in mod egal a puterii si influentei, egalitate in luarea deciziilor, oportunitati egale in ceea ce priveste
accesul la locurile de munca create pentru implementarea proiectului, absenta oricarui fel de constrangeri, intimidari sau acte de violenta
referitoare la gen la locul de munca, precum si prin demnitate, integritate si eradicarea violentei pe criterii de gen.

Egalitate de gen

Atat in activitatea din prezent a Comunei Brăeşti cat si in elaborarea proiectului, Comuna Brăeşti a luat in considerare respectarea
prevederilor nediscriminarii in concordanta atat cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, OG 137/2000, Lege nr. 448/2006, privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Codul Muncii etc.). Toate politicile si practicile utilizate in implementarea
proiectului vor respecta legislatia in vigoare privind egalitatea de sanse si de tratament. Pentru prevenirea si combaterea discriminarii vor
fi luate masuri si vor fi desfasurate actiuni, precum: • asigurarea respectarii principiului nediscriminarii prin introducerea unor prevederi
pentru prevenirea si combaterea discriminarii in regulamentele de organizare si cel intern al U.A.T. Brăeşti. • selectia si implicarea echipei
de proiect in activitati se va realiza cu respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii, fara conditionari, deosebiri, excluderi,
preferinte, restrictii bazate pe criterii de etnie, categorie sociala, handicap si alte asemenea criterii care pot conduce la discriminare
directa sau indirecta; • in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica se va respecta principiul nediscriminarii si
tratamentului egal; • echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect vor putea fi utilizate si de catre persoane cu diferite tipuri de
dizabilitate.

Nediscriminare

Principii orizontale
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Proiectul va fi implementat cu respectarea principiului cu referire la accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati si a legislatiei in vigoare cu
privire la accesul in cladirile si structurile de utilitate publica. In vederea indeplinirii acestui deziderat si respectării principiului accesibilităţii,
toate activitatile din proiect vor fi in realizate in asa fel incat sa permita accesul persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate. In plus,
echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect vor putea fi utilizate si de catre persoane cu diferite tipuri de dizabilitate.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Proiectul contribuie in mod substantial la reducerea disparitatii si diminuarea zonelor marginalizate si discriminate vizate prin natura
activitatilor sale integrate in domeniul educatiei. In cadrul proiectului vor fi intreprinse o serie de masuri de preventie a schimbarilor
demografice legate de structurile familiale modificate si fenomenul migratiei.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Activităţile proiectului vor fi implementate cu respectarea Principiului “Poluatorul plăteşte”, ce stabileşte răspunderea pentru prevenirea şi
repararea daunelor aduse mediului conform Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004.Tinand
cont de Principiul „Poluatorul plăteşte” si de cel al „Dezvoltării durabile”, proiectul va contribui la educarea elevilor în spiritul acestora,
urmând ca aceştia să diminueze efectele acţiunilor proprii asupra mediului. In acelaşi timp, elevii vor fi promotori ai principiilor legaţi de
diminuarea poluării si al dezvoltării durabile în familiile lor, dar şi în cercul de prieteni/ comunitatea din care vin. În acest mod, comunităţile
marginalizate din zona de implementare a proiectului vor conştientiza importanţa dezvoltării durabile şi a diminuării efectelor poluante ale
acţiunilor proprii. De asemenea, prezentul proiect are in vedere si achitarea timbrului verde la achizitia echipamentelor conform
prevederilor legale in domeniu.

Poluatorul plăteşte

Interventiile vizate de proiect se vor derula cu respectarea principiului privind protectia biodiversitatii. In acest sens, masurile referitoare la
asigurarea spatiilor necesare derularii activitatilor proiectului nu vor afecta biodiversitatea prin distrugerea acesteia, fiind adoptate cele
mai potrivite solutii de protectie.
Activitatile proiectului vor fi derulate cu protejarea capitalului natural al Romaniei in zonele unde actiunile desfasurate vor putea afecta
mediul natural. In implementarea proiectului se va lua in considerare respectarea legislatiei nationale si europene in domeniul protejarii
biodiversitatii. Vor fi respectate prevederile OUG nr. 57/2007, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000.

Protecţia biodiversităţii

Implementarea proiectului se va realiza cu o utilizare eficientă a resurselor naturale. În acest sens, utilizarea resurselor naturale în cadrul
activităţilor se va face din punct de vedere raţional şi sustenabil, unde corespondenţa şi toate celelalte documente acceptate de către AM
POC în format electronic nu se vor tipări pe suport de hârtie. În acelaşi timp, membrii grupului ţintă vor aborda subiecte legate de
utilizarea eficientă a resurselor în cadrul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului. Echipa de management a proiectului va realiza o
metodologie pentru eficientizarea utilizării resurselor de către membrii echipei de proiect în vederea aplicării şi integrării acestui principiu.
Se va opta pentru organizarea pentru echipa de proiect unei sesiuni de instruire cu privire la tematica dezvoltarii durabile si la modalitatile
concrete de economisire a resurselor utilizate in implementarea proiectului.

Utilizarea eficientă a resurselor

Se vor adopta diferite măsuri atât în implementarea proiectului, cât şi în managementul acestuia: • Reducerea emisiilor de gaze rezultate
în procesul de climatizare a spaţiilor de lucru. • Reducerea consumului de electricitate. Buna eficienţă energetică va avea un impact
pozitiv asupra mediului, cantitatea de poluanţi degajată în mediu fiind mult mai redusă.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Întregul sistem de intervenţii din proiect va asimila principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de
cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performanţei personale, socio-culturale a membrilor grupului ţintă. Abordarea în
materie de rezilienţă va aduce beneficii durabile pentru părţile cele mai vulnerabile; de aceea prezentul proiect mizează pe acordarea
unei atenţii mai mari dezastrelor la scară redusă şi creşterea vizibilităţii daunelor pe care dezastrele la scară redusă le cauzează
comunităţilor.

Rezilienţa la dezastre

Obiectivele politicii de mediu se referă la ameliorarea calităţii mediului înconjurător, măsuri de prevenire, protecţia sănătăţii publice,
utilizarea prudenta si raţională a resurselor naturale, promovarea măsurilor la nivel international privind rezolvarea problemelor mediului
de dimensiuni regionale si mondiale. Proiectul propus spre finanţare ia in considerare fiecare dintre obiectivele sus-menţionate aplicabile
la nivelul U.A.T. Brăeşti. Astfel, proiectul propune achizitionarea de echipamente tehnologice pentru invatare la distanta, in sistem online.
Implementarea acestui proiect presupune protectia sanatatii publice, atat in scenariul galben, cat si in cel rosu. Astfel, invatarea in sistem

Descrieţi modul  în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu ţi le ia în considerare, inclusiv în ceea ce priveşte
schimbările climatice

Coerenţa cu politica de mediu
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online va permite prevenirea imbolnavirii cu SARS-COV-2 atat a celor 285 de elevi din U.A.T. Brăeşti, cat si a celor 31 cadre didactice.
Este vorba despre 316 de persoane, de diferite varste, categorii socio-profesionale, gen, rasa, religie care vor fi protejate astfel impotriva
imbolnavirii, in conditiile in care rata imbolnavirii cu virusul SARS-COV-2 ar fi mai mare de 1,5/1.000 locuitori (corespunzator scenariului
galben) sau 3,0/1.000 locuitori (corespunzator scenariului rosu) in U.A.T. Brăeşti.

Prezentul proiect  ia în considerare fiecare dintre obiectivele politicii de mediu aplicabile la nivelul UAT CIUREA  impactul asupra
mediului înconjurător fiind nesemnificativ.
În ceea ce priveşte potenţialul impact prin achiziţionarea şi utilizarea acestor echipamente, se pot enumera:consumul energetic şi
emisiile de dioxid de carbon (CO2),impactul negativ asupra sănătăţii utilizatorilor cauzat de zgomot, factor de stres pentru cei sensibili la
astfel de sunete;generarea de deşeuri.Implementarea proiectului presupune protecţia sănătăţii publice, atât în scenariul galben, cât şi în
cel roşu. Invăţarea în sistem online va permite prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 atât a celor 1361 de elevi din cadrul Şcolii, cât şi
a celor 115 cadre didactice. Este vorba despre 1476 de persoane, de diferite vârste, categorii socio-profesionale, gen, rasa, religie care
vor fi protejate astfel împotriva îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2.
Principiul precauţiei: după analiza riscurilor implicate prin achiziţionarea de echipamente tehnologice pentru învăţare la distanţă, în
sistem online, Consiliul local a aprobat propunerea spre a obţine finanţare
Principiul acţiunii preventive: Acest principiu presupune asumarea unei atitudini pro-active, de implicare responsabilă. Echipamentele ce
se propun a se achiziţiona prin prezenta investiţie sunt modele eficiente din punct de vedere energetic, cu un nivel limitat de zgomot,
aceste echipamente vor respecta standardele în vigoare. UAT CIUREA  va asigura posibilitatea de reciclare a ambalajului utilizat
Principiul poluatorul plăteşte: Activităţile proiectului vor fi implementate cu respectarea pp “Poluatorul plateste".

Descrieţi modul în care proiectul respectă principiul precauţiei, al acţiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse
mediului trebuie remediate cu prioritate la sursa şi principiul poluatorul plăteşte

Prezentul proiect vizeaza facilitarea accesului la procesul de invatamant în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin
dotarea scolilor din comuna Brăeşti cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, inclusiv
abonament internet pe o perioada de 24 luni, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice (camere web videoconferinta pentru
sali de clasa, laptopuri pentru profesori), necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line în bune condiţii în anul şcolar 2020-
2021.
Prin H.C.L. nr. 5/2020 al Comunei Brăeşti s-a aprobat proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii
activitatii didactice on-line in comuna Braesti, judetul Iasi”,  în vederea depunerii acestuia pentru finanţare în cadrul Programului
Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor-TIC, pentru o economie digital
competitiva, acţiunea 2.3.3-Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-
cultură - secţiunea e-educaţie.
Proiectul isi propune facilitarea accesului la procesul de invatamant în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea
scolilor din comuna Brăeşti cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a altor
echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line în bune condiţii în anul şcolar 2020-2021.
Proiectul vizeaza crearea premiselor tehnice de functionare a procesului de invatamant in situatia in care o parte din elevi sau toti trebuie
sa urmareasca desfasurarea orelor de acasa. De asemenea, proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului: nr. utilizatori de
servicii şi aplicaţii digitale prin dotarea claselor din unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT
performante. Totodata, proiectul are drept scop contributia la creşterea rezilienţei sistemelor de învăţământ – sisteme care să fie mai
flexibile, complet dedicate tuturor elevilor, sisteme care educă printr-o varietate de modalităţi/metode şi tehnologii care sa fie mai bine
echipate pentru a face faţă unor posibile crize.
Este un proiect fezabil, cu o durata totala estimata de realizare (din momentul initierii demersurilor de realizare a Cererii de Finantare
pana la finalizarea implementarii proiectului) de 12 luni, acesta urmand a fi finalizat pana la 31.08.2021. Valoarea estimata a proiectului
este de 557.561,50 lei (inclusiv TVA), din care 511.028,79 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila ceruta, diferenta
reprezentand contributia de la bugetul local (10.429,16 lei – contributia de 2% la costurile eligibile si 36.103,55 lei - costurile neeligibile).
De altfel, din punctul de vedere al resurselor financiare situatia este una pozitiva, deoarece comuna Brăeşti are aprobat, prin H.C.L.
5/2020 prin care la art. 5 se prevede expres demararea procedurilor de includere in buget.

Descrierea investiţiei

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Descriere tehnică a proiectului

Proiectul respecta cerintele minimale ale echipamentelor impuse prin ghidul de finantare si principiul neutralitatii tehnologice. In etapa de
achizitie se va acorda o atentie sporita respectarii principiilor fundamentale ce stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica si se
vor face toate demersurile pentru a permite accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

19. Fisa tehnica tableta, camera si laptop.pdf

02/11/2020 Fisa tehnica tableta, camera si laptop.pdf690A1FAEFA311B3669FD9F4ABBFCDFEDED247287BAA44094E183D
C0DD3769559

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

19. Fisa tehnica tableta, camera si laptop.pdf

02/11/2020 Fisa tehnica tableta, camera si laptop.pdf690A1FAEFA311B3669FD9F4ABBFCDFEDED247287BAA44094E183D
C0DD3769559

Prin proiect se propune achizitionarea urmatoarelor echipamente:
• Achizitie tablete pentru uz scolar – 285 bucati;
• Achizitie camere web videoconferinta pentru sali de clasa – 30 bucati;
• Achizitie laptopuri pentru profesori – 31 bucati.
Caracteristicile tehnice ale produselor respecta cerintele minimale ale echipamentelor impuse prin ghidul de finantare si Anexa 8
Specificatii tehnice dispozitive. Aceste sunt prezentate in fisele anexate.

Descrierea produsului

Descrierea instrumentelor financiare folosite

În cazul în care vor fi folosite intrumente financiare pentru finanţarea proiectului, vă rugăm să decrieţi forma intrumentelor
financiare (instrumente de capitaluri proprii sau de datorie)

Pentru implementarea intocmai si la timp a proiectului, UAT Braesti isi propune sa acceseze finantarea disponibila prin
POC/882/2/4/Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-
cultură/4/Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură,
iar pentru co-finantare se vor utiliza resurse din bugetul local. Sprijinul Uniunii Europene va accelera implementarea proiectului,
deoarece, in lipsa acestui sprijin, disponibilitatile financiare ale UAT Braesti nu ar fi permis  achizitionarea echipamentelor intr-o perioada
de timp mai mica de 5 ani. Intre timp, acesti elevi ar fi fost fie lipsiti de dreptul la educatie (neexistand echipamentele care sa ii ajute sa
desfasoare scoala la distanta), fie supusi unui risc major de imbolnavire, (ca urmare a necesitatii realizarii lectiilor on-site). Sprijinul
Uniunii este esential in implementarea proiectului, contribuind la rezolvarea imediata a problemei lipsei de educatie scolara a elevilor din
UAT Braesti. In lipsa acestui sprijin, copiii de varsta scolara din UAT Braesti ar fi fost discriminati negativ fata de ceilalti elevi din
Romania, prin intarzierea (cu pana la 5 ani a) achizitiei echipamentelor.

Sprijinul Uniunii este esential in implementarea proiectului, contribuind la rezolvarea imediata a problemei lipsei de educatie scolara a
elevilor din UAT Braesti. In lipsa acestui sprijin, copiii de varsta scolara din UAT Braesti ar fi fost discriminati negativ fata de ceilalti elevi
din Romania, prin intarzierea (cu pana la 5 ani a) achizitiei echipamentelor.

Desc. instr. fin. folosite

Impact fin. UE asupra proiectului

Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului

DA

Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?

Dacă da, vă rugăm să indicaţi cum şi în ce măsură va accelera implementarea.

Sprijinul Uniunii Europene va accelera implementarea proiectului, deoarece, in lipsa acestui sprijin, disponibilitatile financiare ale UAT
Braesti nu ar fi permis  achizitionarea echipamentelor intr-o perioada de timp mai mica de 5 ani. Intre timp, acesti elevi ar fi fost fie lipsiti
de dreptul la educatie (neexistand echipamentele care sa ii ajute sa desfasoare scoala la distanta), fie supusi unui risc major de
imbolnavire, (ca urmare a necesitatii realizarii lectiilor on-site).
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Sprijinul Uniunii va fi esenţial pentru implementarea proiectului?

DA

Închiderea şcolilor, suspendarea orelor şi întreruperea activităţilor sportive pe termen mediu au generat o problemă majoră cu care a
trebuit sa se confrunte UAT Braesti. Infrastructura existentă la nivelul UAT Braesti este necorespunzătoare pentru a asigura organizarea
orelor on-line, atât prin lipsa echipamentelor IT la nivelul profesorilor cât şi prin lipsa tabletelor/laptopurilor/calculatoarelor la nivelul
elevilor. Pe lângă lipsa echipamentelor, accesul la internet este o altă problemă majoră cu care s-a confruntat scoala, respectiv elevii  în
realizarea orelor on-line.
În consecinţă, sprijinul Uniunii este esential in implementarea proiectului, contribuind la rezolvarea imediata a problemei existente în UAT
Braesti în ceea ce priveste educaţia. In lipsa acestui sprijin, copiii de varsta scolara din UAT Braesti vor fi discriminati negativ fata de
ceilalti elevi din Romania, prin intarzierea (cu pana la 5 ani) a achizitiei echipamentelor si a asigurarii unui mediu adecvat pentru
desfăsurarea orelor on-line.

Dacă da, vă rugăm să precizaţi în ce măsură va contribui la implementare.

Maturitatea proiectului

Proiectul propus spre finantare este unul de furnizare echipamente. Prin urmare, in conformitate cu legislatia in vigoare, nu este necesara
realizarea unor Studii tehnice (Ex. Studiu de fezabilitate etc.) pentru implementarea lui.

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Prin H.C.L. 5/2020, Consiliul Local al Comunei Brăeşti aprobă proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare
desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Brăeşti, judetul Iasi”,  în vederea depunerii acestuia pentru finanţare în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor-TIC, pentru o economie
digital competitiva, acţiunea 2.3.3-Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educaţie, e-sănătate şi
e-cultură - secţiunea e-educaţie.
In ceea ce priveste achizitiile publice, pana la momentul depunerii proiectului de finantare s-a realizat achizitia serviciului de consultanta
privind intocmirea si depunerea Cererii de finantare si consultanta privind achizitiile publice. Ulterior primirii finantarii se vor realiza si
celelalte achizitii publice necesare implementarii proiectului.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

Prin H.C.L. 5/2020, Consiliul Local al Comunei Brăeşti aprobă proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare
desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Brăeşti, judetul Iasi”,  în vederea depunerii acestuia pentru finanţare în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor-TIC, pentru o economie
digital competitiva, acţiunea 2.3.3-Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educaţie, e-sănătate şi
e-cultură - secţiunea e-educaţie.
La art. 4. Se precizeaza faptul ca “Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului  „Achizitie de
tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Brăeşti, judetul Iasi”,  pentru
implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Brăeşti.”
Art. 5. Precizeaza ca “Se va asigura contribuţia proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât
şi cofinantarea procentuală din valoarea eligibilă a proiectului, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, precum si demararea
procedurilor de includere in buget.”
In plus, art. 6. mentioneaza si faptul ca “Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

-

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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PROIECTUL FACE OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PENTRU NERESPECATREA LEGISLAŢIEI UNIUNII?

NU

INTREPRINDEREA A FOST ÎN TRECUT SUPUSĂ SAU ESTE ÎN PREZENT SUPUSĂ UNEI PROCEDURI DE RECUPERARE A
SPRIJINULUI UNIUNII CA URMARE A DELOCALIZĂRII UNEI ACTIVITĂŢI DE PRODUCTIE ÎN AFARA ZONEI AVIZATE DE
PROGRAM?

NU

Nerespectare legislaţie UE

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

3S48 - Utilizatori de servicii şi aplicaţii
digitale utilizatori 0.000 2022 316.000 0.000 316.000

Indicatori prestabiliţi

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

NUMĂRNumăr de elevi din învăţământul preuniversitar de stat sprijiniţi cu echipamente mobile IT pentru a
participa la cursuri on-line 285.000

NUMĂRNumăr de clase din unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar sprijinite cu
echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line 30.000

NUMĂRNumăr de profesori din unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar sprijiniţi cu
echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line 31.000

24



Lider - COMUNA BRĂEŞTI

ID dosar achiziţiei: 4076762260

Titlul achiziţiei: Servicii consultanta management de proiect

144045 Achizitia serviciilor de consultanta management de proiect pentru proiectul „Achizitie de
tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Comuna
Braesti, judetul Iasi”

Descrierea achiziţiei:

79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,900.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

  2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2021

 Iunie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA BRĂEŞTI

ID dosar achiziţiei: 3340296287

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru depunerea cererii de finantare si organizare  procedura achizitii

144045 Achizitia serviciilor de consultanta pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare si
servicii consultanta organizare  procedura achizitii pentru proiectul „Achizitie de tablete scolare si
alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Comuna Braesti, judetul Iasi”

Descrierea achiziţiei:

79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 23,800.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2020

 Septembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA BRĂEŞTI

ID dosar achiziţiei: 2634279444

Titlul achiziţiei: Servicii de audit

144045 Achizitia serviciilor de audit pentru proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente
necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Comuna Braesti, judetul Iasi”

Descrierea achiziţiei:

79212000-3 - Servicii de auditareCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,140.77 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

  2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2021

 Iunie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Plan de achiziţii
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Lider - COMUNA BRĂEŞTI

ID dosar achiziţiei: 2442295154

Titlul achiziţiei: Servicii de informare si publicitate

144045 Achizitia serviciilor de informare si publicitate pentru proiectul „Achizitie de tablete scolare si
alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Comuna Braesti, judetul Iasi”

Descrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,905.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

  2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2021

 Iunie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA BRĂEŞTI

ID dosar achiziţiei: 1426096866

Titlul achiziţiei: Furnizare tablete

144045 Achizitie tablete pentru elevi din învăţământul preuniversitar de stat sprijiniţi cu echipamente
mobile IT pentru a participa la cursuri on-line pentru pentru proiectul „Achizitie de tablete scolare si
alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Comuna Braesti, judetul Iasi”

Descrierea achiziţiei:

30213200-7 - Tablet PCCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 409,847.10 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Iunie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2021

 Iulie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA BRĂEŞTI

ID dosar achiziţiei: 4184355220

Titlul achiziţiei: Furnizare camere web conferinta

144045 Achizitie camere web conferinta pentru clase din unitatea/unităţile de învăţământ
preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line pentru
pentru proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii
didactice on-line in Comuna Braesti, judetul Iasi”

Descrierea achiziţiei:

30237240-3 - Cameră webCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 72,495.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Iunie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2021

 Iulie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - COMUNA BRĂEŞTI
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ID dosar achiziţiei: 4261053329

Titlul achiziţiei: Furnizare laptopuri

144045 Achizitie laptopurilor pentru profesori din unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar
sprijiniţi cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line pentru a participa la
cursuri on-line pentru pentru proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare
desfasurarii activitatii didactice on-line in Comuna Braesti, judetul Iasi”

Descrierea achiziţiei:

30213100-6 - Computere portabileCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 112,413.13 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Iunie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2021

 Iulie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 Moldovanu Vasile 242101

manager financiarResponsabil financiar2 Ungureanu Corina 121125

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: Moldovanu Vasile

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Aplică metode de organizare şi conducere specifice în vederea realizării atribuţiilor în cadrul
proiectului;
Se preocupă pentru cunoaşterea tuturor actelor normative în vigoare care au legătură directă cu
implementarea proiectului şi acţionează pentru aplicarea lor;

Asigură menţinerea ordinii şi disciplinei în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului;

Programează şi conduce întâlnirile periodice ale UIP-ului în colaborare cu consultantii firmei de
management de proiect;
Primeşte şi răspunde la corespondenţa adresată UIP-ului;

Stabileşte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi pentru membrii UIP şi ia deciziile necesare
realizării tuturor atribuţiilor stabilite;
Asigură transparenţa cu privire la utilizarea fondurilor şi a informaţiilor pentru toate părţile interesate

Educaţie solicitată studii superioare cu diploma de licenta - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă profesională de cel puţin 1 an (după obţinerea diplomei) în posturi relevante pentru fisa
postului; - 1 ani

Competenţe solicitate 1.Competenţa managerială: capacitatea  de  planificare  şi  de  a  acţiona  strategic;

2.Cerinţe specifice:  adaptabilitate  şi  capacitate  de  a  rezolva  problemele

3.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare,

Curriculum vitae

Responsabil financiarRol:2.

Nume persoană: Ungureanu Corina

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: Asigură managementul financiar al proiectului, coordonează şi monitorizează activităţile şi
operaţiunile financiar-contabile ale proiectului;

Gestionează bugetul proiectului conform prevederilor Contractului de finanţare;

Realizează cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare;

Asigură îndeplinirea procedurilor privind cofinanţarea proiectului;

Monitorizează progresul financiar şi revizuieşte previziunile de cash-flow;

Educaţie solicitată Studii de specialitate: Studii superioare economice - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 1 an experienţă în domeniul financiar - 1 ani

Competenţe solicitate Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare Windows / Office.
Internet, Excel, Power Point - foarte bine;
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Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): -

Cerinţe specifice: disponibilitate şi abilitate la program prelungit;

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

6. Declaratia privind conflictul de interese Manager Proiect.pdf

02/11/2020 Declaraia privind conflictul de interese Manager Proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7. Declaratia privind conflictul de interese Responsabil Financiar.pdf

02/11/2020 Declaraia privind conflictul de interese Responsabil Financiar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15. Dispozitie UIP, CV, fise de post.pdf

02/11/2020 Dispozitie UIP, CV, fise de post.pdf32B3DF1D9FF17BFC1E95A51390C1EB0C2673295E39A6B4B1864BD1
1971E26906

5. Declaratia privind conflictul de interese Reprezentant Legal.pdf

02/11/2020 Declaraia privind conflictul de interese Reprezentant Legal.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

COMUNA BRĂEŞTI (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Primarie

Strada Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti  nr. , Localitatea: Brăeşti, Cod poştal: 707060, Judeţul: Iaşi, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

COMUNA BRĂEŞTI1 bucMultifunctionala

COMUNA BRĂEŞTI1 bucRouter - acces internet

COMUNA BRĂEŞTI1 bucCalculator

Resurse materiale existente

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate pentru elevii din învăţământul
preuniversitar de stat din comuna Brăeşti

2. R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web videoconferinta).

3. R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din scolile: Scoala profesionala Braesti,
Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti, Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti

4. R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze instrumente OER
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdf

02/11/2020 HCL Decizia solicitantului de aprobare a proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Activităţi previzionate

Activitate: A1. Elaborarea Cererii de Finanţare

Subactivităţi

A1.1. Pregătirea documentaţiei pentru
procedura de achiziţie

Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a
consultantei necesare in vederea elaborarii Cererii de Finantare si consultanta in realizarea
procedurilor de achizitie. Strategia privind pregatirea documentatiei consta in: realizarea
documentelor cerute de Legea Achizitiilor Publice. Rezultatul acestei subactivitati este
documentatia necesara pentru procedura de achizitie a consultantei necesare in vederea
elaborarii Cererii de Finantare si consultanta in realizarea procedurilor de achizitie. Locatia:
Aceasta subactivitate se va desfasura la sediul Primăriei Comunei Brăeşti. Resursele  utilizate
pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (Primaria Brăeşti),
resurse materiale (sediu in cadrul Primariei Brăeşti, telefon, echipamente si mobilier, materiale
consumabile).

 Septembrie 2020 -  Septembrie 2020

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

Rezultate previzionate

A1.2. Achizitia serviciilor de consultanta
pentru elaborarea Cererii de Finantare si
consultanta in realizarea procedurilor de
achizitie

Scopul acestei subactivitati este achizitia consultantei necesare in vederea elaborarii Cererii de
Finantare si consultanta in realizarea procedurilor de achizitie. Strategia privind aceste servicii
consta in: identificarea unui Prestator care sa ghideze autoritatea publica locala in elaborarea
Cererii de Finantare si consultanta in realizarea procedurilor de achizitie. Rezultatul acestei
subactivitati este contractul de achizitie a consultantei necesare in vederea elaborarii Cererii de
Finantare si consultanta in realizarea procedurilor de achizitie. Locatia: Aceasta subactivitate
se va desfasura la sediul Primăriei Comunei Brăeşti. Resursele utilizate pentru desfasurarea
acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (Primaria Brăeşti), resurse materiale (sediu
in cadrul Primariei Brăeşti, telefonul, echipamente si mobilier, materiale consumabile).

 Septembrie 2020 -  Septembrie 2020

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti

Rezultate previzionate

A1.3. Elaborarea Cererii de Finantare Scopul acestei subactivitati este elaborarea Cererii de Finantare in conformitate cu prevederile
Ghidului Solicitantului. Strategia privind elaborarea Cererii de Finantare consta in: realizarea
acestui document la un standard inalt de profesionalism. Rezultatul acestei subactivitati este o
Cerere de Finantare elaborata. Locatia: Aceasta subactivitate se va desfasura la sediul
Primăriei Comunei Brăeşti si la sediul Contractorului. Resursele utilizate pentru desfasurarea
acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (Primaria Brăeşti & Contractor), resurse
materiale (sediu, telefon, echipamente si mobilier, materiale consumabile ale Contractorului).

 Octombrie 2020 -  Octombrie 2020

COMUNA BRĂEŞTI
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Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti

Rezultate previzionate

Activitate: A2. Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului (U.I.P.)

Subactivităţi

A2.1. Stabilirea componentei Unităţii de
Implementare a Proiectului

Scopul acestei subactivitati consta in organizarea unei sedinte de lucru in vederea stabilirii:
responsabilitatilor fiecarui membru al echipei in monitorizarea si verificarea activitatii
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului, instrumentelor de
implementare ale proiectului, rezultatelor la care se urmareste sa se ajunga in urma
desfasurarii fiecarei activitati in parte, modalitatilor si instrumentele de monitorizare si control.
U.I.P. este formata din 2 membri:
1. Manager proiect
2. Responsabil financiar
Fiecare membru al U.I.P. are sarcini concrete in ceea ce priveste implementarea proiectului,
membrii U.I.P.-ului fiind constienti de responsabilitatile si importanta finalizarii proiectului in
bune conditii. Responsabilitatile unitatii de implementare a proiectului sunt evidentiate in cadrul
capitolului Managementul de proiect. Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul
Primăriei Brăeşti. Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele:
resurse umane (U.I.P.), resurse materiale (sediu, telefonul, echipamente si mobilier, materiale
consumabile ale Primariei Brăeşti).

 Octombrie 2020 -  Octombrie 2020

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER

Rezultate previzionate

A2.2. Emiterea Dispoziţiei de constituire a
U.I.P.

Scopul acestei subactivitati este emiterea Dispozitiei de constituire a U.I.P. la nivelul U.A.T.
Comuna Brăeşti.
Rezultatul acestei activitati este reprezentat de Dispozitia intocmita. Locatia: Aceasta activitate
se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti. Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei
activitati sunt urmatoarele: resurse umane (Secretar Comuna, Primar), resurse materiale
(sediul Primariei Brăeşti, echipamente si mobilier, materiale consumabile ale Primariei Brăeşti).

 Octombrie 2020 -  Octombrie 2020

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

Rezultate previzionate

Activitate: A3. Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie precum si incheierea contractelor cu operatorii
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economici

Subactivităţi

A3.1. Realizarea activitatii de consultanta
in achizitii

Scopul acestei subactivitati il reprezinta realizarea activitatii de consultanta in achizitii.
Rezultatul acestei activitati este reprezentat de documentatiile de atribuire a tuturor achizitiilor.
Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane
(Secretar Comuna, Primar), Contractorul serviciilor de consultanta in organizarea achizitiilor;
resurse materiale (sediul Primariei Brăeşti, echipamente si mobilier, materiale consumabile ale
Primariei Brăeşti).

 Iunie 2021 -  Iulie 2021

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti

Rezultate previzionate

A3.2. Pregatirea documentatiei pentru
achizitia serviciilor de consultanta in
managementul proiectului

Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire pentru procedura de
achizitie a serviciilor de consultanta in managementul proiectului. Strategia folosita consta in:
indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: identificarea procedurii in programul anual al
achizitiilor publice; intocmirea documentatiei de atribuire; identificarea fondurilor necesare
desfasurarii contractului.
Rezultatul acestei activitati este documentatia de atribuire intocmita. Locatia: Aceasta activitate
se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul contractorului care va furniza servicii de
organizare a procedurilor de achizitie. Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati
sunt urmatoarele: resurse umane (U.I.P. & Furnizorul de servicii de organizare a procedurilor
de achizitie), resurse materiale (sediul Primariei Brăeşti, sediul Furnizorului de servicii de
organizare a procedurilor de achizitie, telefonul, echipamente si mobilier, materiale
consumabile ale Primariei Brăeşti).

 Iunie 2021 -  Iunie 2021

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
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R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

Rezultate previzionate

A3.3. Achizitia serviciilor de consultanta in
managementul proiectului

Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de management
al proiectului. Rezultatul acestei activitati este incheierea contractului de prestari servicii de
consultanta in managementul proiectului. Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul
Primăriei Brăeşti si la sediul contractorului care va furniza servicii de organizare a procedurilor
de achizitie. Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse
umane (U.I.P. si furnizorul de servicii de organizare a procedurilor de achizitie), resurse
materiale (sediu in cadrul Primariei Brăeşti, sediul Furnizorului de servicii de organizare a
procedurilor de achizitie, telefonul, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale
consumabile).

 Iunie 2021 -  Iunie 2021
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R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,

Rezultate previzionate
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Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti

R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER

A3.4. Pregatirea documentatiei pentru
achizitia serviciilor de audit financiar al
proiectului

Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire referitoare la procedura
de achizitie a serviciilor de audit financiar. Strategia folosita consta in: achizitie directa.
Rezultatul acestei activitati este este intocmirea documentatiei de atribuire specifica achizitiei
directe pentru achizitia serviciilor de audit financiar. Locatia: Aceasta activitate se va desfasura
la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul contractorului care va furniza servicii de organizare a
procedurilor de achizitie. Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt
urmatoarele: resurse umane (U.I.P. & furnizorul de servicii de organizare a procedurilor de
achizitie), resurse materiale (sediu in cadrul Primariei Brăeşti, sediul Furnizorului de servicii de
organizare a procedurilor de achizitie, telefonul, echipamente si mobilier, acces la Internet,
materiale consumabile).

 Iunie 2021 -  Iunie 2021
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R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER

Rezultate previzionate

A3.5. Achizitia serviciilor de audit financiar
al proiectului

Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achizitie pentru serviciile de audit
financiar. Rezultatul acestei activitati este: un contract de prestari servicii de audit financiar
incheiat. Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul
contractorului care va furniza servicii de organizare a procedurilor de achizitie.. Resursele
utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele resurse umane (U.I.P. &
furnizorul de servicii de organizare a procedurilor de achizitie), resurse materiale (sediu in
cadrul Brăeşti, sediul Furnizorului de servicii de organizare a procedurilor de achizitie, telefonul,
echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile)

 Iunie 2021 -  Iunie 2021
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R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

Rezultate previzionate

A3.6. Pregatirea documentatiei pentru
achizitia serviciilor de publicitate

Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire specifice achizitiei
directe pentru achizitia serviciilor de publicitate. Strategia folosita: achizitie directa. Rezultatul
acestei activitati este intocmirea documentatiei de atribuire specifica achizitiei directe. Locatia:
sediul Primăriei Brăeşti si la sediul contractorului care va furniza servicii de organizare a
procedurilor de achizitie.. Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt
urmatoarele resurse umane (U.I.P. & furnizorul de servicii de organizare a procedurilor de
achizitie), resurse materiale (sediu in cadrul Primariei Brăeşti, sediul Furnizorului de servicii de
organizare a procedurilor de achizitie contractat, telefonul, echipamente si mobilier, acces la
Internet, materiale consumabile).

 Iunie 2021 -  Iunie 2021
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R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti

Rezultate previzionate
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R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti

A3.7. Achizitia serviciilor de publicitate Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de publicitate.
Strategia folosita consta in: Rezultatul acestei activitati este: un contract de prestari servicii
incheiat. Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul
contractorului care va furniza servicii de organizare a procedurilor de achizitie. Resursele
utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (U.I.P. &
furnizorul de servicii de organizare a procedurilor de achizitie), resurse materiale (sediu in
cadrul Primariei Brăeşti, sediul Furnizorului de servicii de organizare a procedurilor de achizitie
contractat, telefonul, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

 Iunie 2021 -  Iunie 2021
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R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER

Rezultate previzionate

A3.8. Pregătirea documentaţiei pentru
procedura de achiziţie a echipamentelor
de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor
echipamente/dispozitive electronice,
prevazute în proiect

Scopul acestei subactivitati este pregatirea documentatiei de atribuire referitoare la procedura
de achizitie a echipamentelor de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor
echipamente/dispozitive electronice, prevazute în proiect. Strategia folosita consta in:
indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: identificarea procedurii in programul anual al
achizitiilor publice; intocmirea documentatiei de atribuire; identificarea fondurilor necesare
desfasurarii contractului; Postarea anuntului in SICAP; Punerea la dispozitie a documentatiei
de atribuire. Rezultatul acestei activitati este documentatia de atribuire intocmita. Locatia:
Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul contractorului care va
furniza servicii de organizare a procedurilor de achizitie. Resursele utilizate pentru
desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (U.I.P. & furnizorul serviciilor
de organizare a procedurilor de achizitie), resurse materiale (sediu in cadrul Primariei Brăeşti,
sediul furnizorului de servicii de organizare a procedurilor de achizitie, telefonul, echipamente si
mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

 Iunie 2021 -  Iunie 2021
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R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti

Rezultate previzionate

A3.9 Achizitia echipamentelor de tipul
tabletelor şcolare precum şi a altor
echipamente/dispozitive electronice,
prevazute în proiect, finalizata prin
incheierea contractului de furnizare

Scopul acestei subactivitati este realizarea procedurii de achizitie a echipamentelor de tipul
tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice, prevazute în proiect.
Strategia folosita consta in: Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de
deschidere; Verificarea cerintelor minime de calificare; Stabilirea  clarificarilor la documentele
prezentate de ofertanti; Primirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari, precum si a
documentelor solicitate a fi completate; Stabilirea operatorilor economici calificati; Verificarea
ofertelor; Stabilirea  clarificarilor cu privire la ofertele prezentate, precum si primirea
raspunsurilor la acestea; Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum si a celor
admisibile; Stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare sau, dupa caz, anularea procedurii;
Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii; Semnarea contractului; Intocmirea dosarului de
achizitie publica. Rezultatul acestei activitati este incheierea contractului/contractelor de
furnizare. Locatia: Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul
contractorului care va furniza servicii de organizare a procedurilor de achizitie. Resursele
utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele resurse umane (U.I.P. &
furnizorul de servicii de organizare a procedurilor de achizitie), resurse materiale sediu in cadrul
Primariei Brăeşti, telefonul, sediul apartinand Furnizorului de servicii de organizare a

 Iunie 2021 -  Iulie 2021
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procedurilor de achizitie, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER

Rezultate previzionate

Activitate: A4. Monitorizarea contractelor de achizitie incheiate si management de proiect

Subactivităţi

A4.1. Prestarea serviciilor de consultanta
in managementul de proiect, inclusiv
monitorizarea contractelor de achiziţie
încheiate

Scopul acestei subactivitati este prestarea serviciilor de consultanta in managementul
proiectului, inclusiv monitorizarea contractelor de achizitie incheiate. Strategia privind realizarea
managementului de proiect consta in: monitorizarea procedurilor de realizare a
managementului de proiect de catre firma contractoare, prin echipa de management
contractata. Rezultatul acestei subactivitati este realizarea propriu-zisa a managementului
proiectului, care poate fi sintetizata astfel: supervizarea achizitiilor (supervizarea derularii
etapelor de achizitii, respectiv a firmei care asigura organizarea procedurilor de achizitie);
verificarea documentelor primite; asigurarea interfatei cu expertii institutiei finantatoare;
solicitarea informatiilor ce vor fi ulterior introduse in cadrul rapoartelor tehnice intermediare si
final (documente suport pentru activitatile derulate); consultanta in intocmirea rapoartelor
tehnice intermediare si final cu respectarea formularelor si a recomandarilor institutiei
finantatoare; solicitarea informatiilor ce vor fi ulterior introduse in cadrul rapoartelor financiare
intermediare si final (contracte, facturi, op-uri, procese verbale predare-primire); coordonarea
intocmirii cererilor de plata aferente transelor intermediare (respectand contractul de finantare
nerambursabila al beneficiarului cu institutia finantatoare); coordonarea intocmirii cererii de
plata aferente transei finale (respectand contractul de finantare si sumele rezultate din raportul
final intocmit de beneficiar si avizat de institutia finantatoare); asistenta acordata beneficiarului
la momentul vizitelor pe teren ca urmare a depunerii cererilor de plata; asistenta pentru
realizarea documentelor suport aferente partii tehnice a proiectului de implementat (documente
suport pentru activitatile derulate); asistenta pentru realizarea documentelor suport aferente
partii financiare a proiectului de implementat (contracte, facturi, op-uri, procese verbale
predare-primire); asistenta acordata la momentul incheierii contractelor, realizarii platilor si la
momentul efectuarii activitatilor din cadrul proiectului, in concordanta cu procedurile si
recomandarile institutiei finantatoare si in concordanta cu aspectele prezentate in cadrul
documentatiei aferente investitiei; indrumarea beneficiarului in obtinerea rezultatelor pe care si
le-a propus in cadrul documentatiei aferente investitiei; asistenta tehnica si administrativa
(inclusiv monitorizarea contractelor de achizitie publica incheiate) pe perioada de implementare
a contractului: consiliere cu privire la dificultatile tehnice si financiare legate de contractul de
finantare; monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului prin efectuarea de vizite,
analizarea gradului de realizare a obiectivelor din proiect si a modului in care au fost indeplinite
aceste obiective; analizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in conformitate cu graficul de
implementare, cu specificarea eventualelor intarzieri si a motivelor aparitiei acestora;
identificarea abaterilor de la graficul de implementare a proiectului si de la obiectivele lui si
propunerea de actiuni corective; in cazul in care este necesara prelungirea proiectului: pe baza
memoriului justificativ care explica motivele pentru care este necesara prelungirea, se va
intocmi notificarea catre autoritatea contractanta; asistenta in vederea intocmirii Actelor
aditionale la contractul cu institutia finantatoare: intocmirea documentatiei necesare pentru
modificari ale activitatilor, realocari de sume intre liniile bugetare din Bugetului proiectului,
schimbarea termenului de executie, schimbarea datelor de identificare a beneficiarului (sediu
social, inlocuirea reprezentantului legal, schimbarea contului bancar). Locatia: Aceasta
activitate se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul contractorului care va furniza
servicii de consultanta in managementul proiectului. Resursele utilizate pentru desfasurarea
acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (U.I.P. & furnizorul care va furniza servicii de
management al proiectului), resurse materiale (sediu in cadrul Primariei Brăeşti, sediul
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului, telefon, echipamente si
mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

 Iunie 2021 -  Ianuarie 2022
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R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

Rezultate previzionate

Activitate: A5. Raportarea progresului in implementarea proiectului

Subactivităţi

A5.1. Raportarea periodica a progresului
proiectului

Scopul acestei subactivitati este realizarea monitorizarii implementarii proiectului de catre U.I.P.
si de catre furnizorul de consultanta in managementul proiectului. Strategia consta in:
monitorizarea periodica a activitatilor subcontractate. Astfel, respectand Regulamentul CE
1828/2006, art 15 si 1083/2006 art 60 (f), activitatea de monitorizare a proiectului se va realiza
pe baza unor piste de audit cu rol in supravegherea continua a modului de realizare a
activitatilor si subactivitatilor din cadrul proiectului si a indicatorilor de atins de catre acesta.
Pentru proiect, se vor realiza piste de audit pentru fiecare tip de activitate. Locatia: Aceasta
activitate se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti. Resursele utilizate pentru desfasurarea
acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (U.I.P. & furnizorul de servicii de consultanta
in managementul proiectului), resurse materiale (sediu in cadrul Primariei Brăeşti, telefon,
echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

 Iulie 2021 -  Februarie 2022
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R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti

Rezultate previzionate

Activitate: A6. Activitatea de informare si publicitate

Subactivităţi

A6.1. Realizarea de materiale publicitare
de informare si promovare a rezultatelor
proiectului

Scopul acestei activitati este realizarea de materiale de informare si de promovare a
rezultatelor proiectului. Strategia folosita pentru atingerea obiectivelor: materialele se vor
realiza conform Manualului de Identitate Vizuala, acordandu-se o importanta deosebita
asigurarii vizibilitatii si transparentei actiunilor UE.
Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în
România vor fi postate pe site-ul unde va fi promovat proiectul (site-ul comunei).
Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro va fi
postat pe site-ul solicitantului.
Rezultate: realizarea de materiale publicitare de informare si de promovare a rezultatelor
pentru promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului (1 anunţ/comunicat de presă privind
începerea proiectului, 1 anunţ/comunicat de presă privind finalizarea proiectului, si etichete
autocolante pentru echipamentele tehnologice si functionale achiziţionate prin proiect). Locatia:
Aceasta activitate se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul contractorului care va
furniza servicii de publicitate. Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt
urmatoarele: resurse umane (U.I.P. & furnizorul de consultanta in managementul proiectului,
contractorul care va furniza servicii de publicitate), resurse materiale (sediu in cadrul Primariei
Brăeşti, sediu apartinand contractorului care va furniza servicii de publicitate, telefonul,
echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

 Iunie 2021 -  Ianuarie 2022

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente
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R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

Rezultate previzionate

Activitate: A7. Auditul financiar al proiectului

Subactivităţi

A7.1. Realizarea rapoartelor de audit Scopul acestei subactivitati este realizarea a cel putin 2 rapoarte de audit. Strategia folosita
consta in: monitorizarea procedurilor de realizare a rapoartelor de audit al proiectului.
Rapoartele de audit se vor realiza cel putin la finalul fiecarui trimestru de proiect si, respectiv, la
finalul implementarii proiectului, inaintea depunerii ultimei cereri de rambursare, pentru: analiza
rezultatelor obţinute dupa primul trimestru de implementare a proiectului (prin indicarea unor
acţiuni corective, acolo unde este cazul, în vederea obţinerii rezultatelor şi atingerii obiectivelor
prevăzute prin instrumentele de planificare), respectiv analiza rezultatelor obţinute la finalul
implementarii proiectului, in vederea certificarii rezultatelor obtinute şi atingerii obiectivelor
prevăzute prin instrumentele de planificare. Rezultatele acestei subactivitati sunt raportele de
audit ale proiectului, realizate de o organizatie terta specializata, impartiala, care sa prezinte
obiectiv rezultatele si eficienta implementarii acestui proiect. Locatia: Aceasta activitate se va
desfasura la sediul Primăriei Brăeşti si la sediul contractorului care va furniza servicii de audit.
Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane
(U.I.P. & furnizorul de consultanta in managementul proiectului & contractorul care va furniza
servicii de audit), resurse materiale (sediu in cadrul Primariei Brăeşti, telefon, sediu apartinand
Furnizorului de servicii de audit, echipamente si mobilier, acces la Internet, materiale
consumabile).

 Noiembrie 2021 -  Ianuarie 2022

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

Rezultate previzionate

Activitate: A8. Livrarea echipamentelor

Subactivităţi

A8.1. Livrarea echipamentelor prevazute a
fi achizitionate prin proiect

Scopul acestei subactivitati este livrarea echipamentelor de tipul tabletelor scolare si a
celorlalte echipamente prevazute a fi achizitionate prin proiect: 285 tablete pentru uz scolar,
inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni; 30 camere web videoconferinta pentru
sali de clasa; 31 laptopuri pentru profesori.
Rezultatul acestei activitati este livrarea echipamentelor solicitate. Locatia: Aceasta activitate
se va desfasura la sediul Primăriei Brăeşti. Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei
activitati sunt urmatoarele: resurse umane (U.I.P. & Contractorul care va furniza
echipamentele), resurse materiale sediu in cadrul Primariei Brăeşti, telefonul, echipamente si
mobilier, acces la Internet, materiale consumabile).

 Septembrie 2021 -  Octombrie 2021

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti

Rezultate previzionate
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R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

Activitate: A9. Asigurarea sustenabilitatii

Subactivităţi

A9.1. Asigurarea sustenabilitatii Ulterior achizitiei echipamentelor se va incheia cu reprezentantii legali/tutorii elevilor procese-
verbale de predare-primire prin care se asigura utilizarea echipamentelor/dispozitivelor
electronice in conditii de siguranta pentru evitarea sustragerii/degradarii acestora inainte de
data expirarii duratei normate de utilizare.  Solicitantul va obtine intr-un termen de maxim 3 luni
de la semnarea contractului de finantare si va pastra declaratii ale entitatilor publice ce vor
utiliza echipamentele, prin care acestea se angajeaza ca se vor implica in realizarea
proiectului, ca vor pune la dispozitie spatiile necesare si ca vor utiliza echipamentele in scopul
proiectului.
In vederea asigurarii sustenabilitatii se vor intreprinde o serie de activitati si se vor lua masuri
astfel incat echipamentele sa functioneaze cel putin pe durata normata de utilizare.
Astfel, pentru echipamentele care raman in incinta scolilor, personalul administrativ responsabil
cu intretinerea echipamentelor va examina zilnic starea acestora. In cazul in care se constata
functionarea necorespunzatoare se vor realiza demersurile necesare repararii acestora in
conditiile de garantie asigurate de catre producator.
In cazul tabletelor, care vor fi utilizate preponderent in afara spatiilor de invatamant, se vor lua
masuri de asigurare a sustenabilitatii in functie de scenariul in care functioneaza respectiva
unitate de invatamant. Astfel, in cazul unui scenariu galben – invatamantul alternativ – in
momentul in care o grupa va fi prezenta la scoala, in prima zi, invatatorul sau dirigintele va
inspecta starea tabletelor. In cazul inscrierii in scenariul rosu – se va solicita saptamanal de la
reprezentantul legal sau tutore o poza din care sa reiasa starea de functionare a tabletei
incredintata elevului. In cazul in care se constata probleme tehnice de functionare se vor lua
masurile necesare trimiterii echipamentului in garantie.
Cu privire la eventualele probleme legate de lipsa semnalului la internet se vor asigura masurile
necesare ca in timpul procedurii de achizitie operatorii economici sa prezinte dovezi relevante
privind aria de acoperire din care reiese clar ca toata suprafata locuita a Comunei este
deservita. In cazul in care ulterior se constata ca exista elevi care nu beneficiaza de semnal
suficient se vor lua masuri de instiintare a furnizorului cu privire la aceste situatii, iar acesta,
inclusiv prin contract, se va obliga sa realizeze modernizarea infrastructurii astfel incat toti elevii
sa beneficieze de servicii egale indiferent de locul in care isi au domiciliul pe raza comune.
În perioada de sustenabilitate, parteneriatele vizate de către proiect incheiate înainte de
implementarea proiectului, cât şi cele semnate în timpul implementării proiectului vor fi valabile
cel puţin un an şcolar după finalizarea proiectului.
Mai mult decât atât, în cadrul proiectului va exista şi un plan de sustenabilitate – realizat în
ultimele luni de implementare, prin care să se asigure în mod oficial aplicarea măsurilor de
sustenabilitate. Rezultatele proiectului şi intervenţiile în educaţie se vor prezenta ca un plan de
sustenabilitate pentru a fi aprobat si inclus in planurile si strategiile locale.

 Februarie 2022 -  Februarie 2022

COMUNA BRĂEŞTI

Primarie - Str. Str. Principala FN Brăeşti, Brăeşti , , Brăeşti, cod poştal 707060, judeţul Iaşi,
România

Amplasamente

R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).
R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din
scolile: Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti,
Scoala Primara Buda,  din comuna Brăeşti
R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER
R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti

Rezultate previzionate

18 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- COMUNA BRĂEŞTI

A1. Elaborarea Cererii de FinanţareActivitatea:

A1.3. Elaborarea Cererii de FinantareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUDSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Consultanta depunere

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 6,900.00

Eligibil [LEI] 4,201.68 Contributia proprie eligibilă [LEI] 100.01

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]798.32 5,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]5,798.32 4,899.99

1,101.68TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul unitar cuprinde atat valoarea cheltuielor eligibile permise de ghidul de finantare aferenta activitatii de consultanta, respectiv 5000 lei
inclusiv TVA, cat si valoarea neeligibila ce urmeaza sa fie sustinuta de solicitant. Valoarea nerambursabila reprezinta 98% din valoarea
cheltuielilor eligibile.

-

Documente justificative

A3. Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie precum si incheierea contractelor cu operatorii
economici

Activitatea:

A3.1. Realizarea activitatii de consultanta in achizitiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUDSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Consultanta achizitii

Servicii de consultanta pentru depunerea cererii de finantare si organizare  procedura achizitiiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3340296287

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 11,900.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]10,000.00 0.00

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- COMUNA BRĂEŞTI

1,900.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul unitar reprezinta valoarea obtinuta din consultarea pietei realizata de catre solicitant. Aceasta este integral neeligibila.

-

Documente justificative

A4. Monitorizarea contractelor de achizitie incheiate si management de proiectActivitatea:

A4.1. Prestarea serviciilor de consultanta in managementul de proiect, inclusiv monitorizarea contractelor deSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

29 - cheltuieli cu servicii de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Consultanta management

Servicii consultanta management de proiectAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4076762260

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 11,900.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]10,000.00 0.00

1,900.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul unitar reprezinta valoarea obtinuta din consultarea pietei realizata de catre solicitant. Aceasta este integral neeligibila.

-

Documente justificative

A6. Activitatea de informare si publicitateActivitatea:

A6.1. Realizarea de materiale publicitare de informare si promovare a rezultatelor proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de informare si publicitate

Servicii de informare si publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2442295154

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,281.52Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,905.01
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Componenta 1  Lider- COMUNA BRĂEŞTI

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,281.52 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,905.01

Valoare TVA [LEI] 623.49 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,281.52 Contributia proprie eligibilă [LEI] 78.11

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]623.49 3,905.01

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,826.90

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul unitar reprezinta valoarea tuturor activitatilor de informare si publicitate incluse in proiect (2 anunturi de presa, panoul de informare
in cazul in care proiectul depaseste valoarea de 500.000 euro si etichete autocolante in numar egal cu numarul de echipamente + 10% -
conform prevederilor ghidului de finantare). Sigla Uniunii Europene, A Guvernului Romaniei, Instrumentelor Structurale in Romania vor fi
postate pe site prin grija solicitantului si nu reprezinta costuri. In aceleasi conditii se va realiza si link-ul catre site-ul web al Instrumentelor
structurale in Romania pe site-ul solicitantului.

-

Documente justificative

A7. Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

A7.1. Realizarea rapoartelor de auditSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUDSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de audit

Servicii de auditAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2634279444

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,319.97Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,140.76

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,319.97 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 820.79 Valoare totală neeligibilă [LEI] 5,140.76

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]4,319.97 0.00

820.79TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul unitar reprezinta valoarea obtinuta din consultarea pietei realizata de catre solicitant. Aceasta este integral neeligibila. Activitatea
este obligatorie conform ghidului de finantare.

-

Documente justificative

A8. Livrarea echipamentelorActivitatea:

A8.1. Livrarea echipamentelor prevazute a fi achizitionate prin proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
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Componenta 1  Lider- COMUNA BRĂEŞTI

65 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie 31 laptopuri (inclusiv timbre verde aferent)

Furnizare laptopuriAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4261053329

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

94,464.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 112,413.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 94,464.81 Valoare totală eligibilă [LEI] 112,339.34

Valoare TVA [LEI] 17,948.31 Valoare totală neeligibilă [LEI] 73.78

Eligibil [LEI] 94,402.81 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,246.78

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]17,936.53 112,339.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]62.00 110,092.56

11.78TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul unitar cuprinde atat valoarea eligibila a celor 31 laptopuri (la un pret unitar de 3623.85lei inclusiv TVA), cat si valoarea timbrului
verde conform prevederilor legale. Cheltuielile eligibile fara TVA cuprind valoarea tabletelor fara TVA, in timp ce valoarea nerambursabila
reprezinta 98% din valoarea cheltuielilor eligibile. Valoarea neeligibila este formata din valoarea timbrului verde si TVA aferent.

-

Documente justificative

A8. Livrarea echipamentelorActivitatea:

A8.1. Livrarea echipamentelor prevazute a fi achizitionate prin proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

69 - cheltuielile cu achiziţia de bunuri şi materiale de natura obiectelor de inventarSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitie 285 tablete scolare (inclusiv timbru verde aferent) si 30 de camere web conferinta (inclusiv timbru verde aferent)

Furnizare tableteAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1426096866

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

405,329.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 482,342.11

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 405,329.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 482,153.10

Valoare TVA [LEI] 77,012.61 Valoare totală neeligibilă [LEI] 189.01

Eligibil [LEI] 405,170.67 Contributia proprie eligibilă [LEI] 9,643.07

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]76,982.43 482,153.10

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]158.83 472,510.03

30.18TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul unitar cuprinde atat valoarea eligibila a celor 285 de tablete (la un pret unitar de 1437.46 lei inclusiv TVA), celor 30 camere web
conferinta (la un pret unitar de 2415.90 lei inclusiv TVA), cat si valoarea timbrului verde conform prevederilor legale. Cheltuielile eligibile
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Componenta 1  Lider- COMUNA BRĂEŞTI

fara TVA cuprind valoarea tabletelor fara TVA, in timp ce valoarea nerambursabila reprezinta 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Valoarea neeligibila este formata din valoarea timbrului verde si TVA aferent.

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

17. Dosar achizitie servicii consultanta.pdf

02/11/2020 Dosar achizitie servicii consultanta.pdf0E7E9E491E987952B1D9ACDE25A9BFBE727258E5A40C67579CFBE7
2476A684F9

10. Oferte.pdf

02/11/2020 Oferte.pdf506C6D60B1F07C9B1DF42D0BD6BCE2DF696D99D662FB4B97185394
A96AA1D0B6

9. Anexa 7-Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi.pdf

02/11/2020 Anexa 7-Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 598,397.450.00 0.00 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. R4: 316 utilizatori de servicii si aplicatii digitale sprijiniti din comuna Brăeşti sa utilizeze
instrumente OER

8,905.00 ( 1.48

%)2. R2: 30 clase din comuna Brăeşti dotate cu echipamente/dispozitive IT (30 de camere web
videoconferinta).

72,477.00 ( 12.01
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Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)3. R3: 31 laptop-uri achizitionate pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat din scolile:
Scoala profesionala Braesti, Scoala Gimnaziala Cristesti, Scoala Primara Albesti, Scoala Primara
Buda,  din comuna Brăeşti

112,339.35 ( 18.62

%)4. R1: 285 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioada de 24 luni, achizitionate
pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Brăeşti

409,676.10 ( 67.89

Buget eligibil total 603,397.45 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

IaşiNord-Est 0.00 %)%)100.00( (603,397.45 0.00RO21

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 603,397.45

Total ajutor de stat %)( 0.00

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

07-07-2021

07-02-2022

07-03-2022

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de plata 187,721.3505-10-2021

2 cerere de plata 409,676.1008-12-2021

3 cerere de rambursare clasica finala 6,000.0001-02-2022

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Stimate domn/doamna,
Proiectul dumneavoastră se va transfera, prin grija Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale şi a structurii
care se ocupă de administrarea şi gestionarea SMIS, de la  Acţiunea 2.3.3 la Acţiunea 4.2.1, în cadrul noului apel creat pe Axa Prioritară
4.
Astfel, pentru finalizarea procedurii de transfer se va parcurge fluxul de act adiţional prin următorii paşi:
1. OIPSI a iniţiat prin SMIS fluxul de act adiţional şi va debloca NUMAI câmpul Solicitant;
2. Beneficiarul va răspunde acestei solicitări prin transmiterea cererii de finanţare semnate;
3. OIPSI va transmite cererea de finanţare împreună cu decizia de transfer a proiectului;
4. Beneficiarul va semna cererea de finanţare şi decizia de transfer a proiectului;
5. Beneficiarul transmite prin SMIS  cererea de finanţare şi decizia de transfer a proiectului semnate;
6. OIPSI va închide fluxul de act adiţional prin SMIS;

Introducere
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Adresa inaintare.pdf

21/12/2020 Adresa inaintareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratie locatii de implementare.pdf

21/12/2020 Declaratie locatii de implementareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Incheiere judecatoreasca validare primar semnat.pdf

21/12/2020 Incheierea civila de la judecatorie - validare primarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Dispozitie modificare manager.pdf

01/03/2021 Dispozitie modificare managerE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV MOLDOVANU VASILE.pdf

01/03/2021 CV managerE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

anexa7.pdf

01/03/2021 Anexa 7 - Buget defalcatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

raspuns.pdf

01/03/2021 adresa inaintare - raspunsE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. 48.01.01 semnat.pdf

12/05/2021 Identificare financiara cont 480101E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0. adresa inaintare semnat.pdf

12/05/2021 adresa inaintare raspunsE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. 48.01.03 semnat.pdf

12/05/2021 Identificare financiara cont 480103E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. 50.41.02 semnat.pdf

12/05/2021 Identificare financiara cont 504102E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. adresa trezorerie cont   504102 semnat.pdf

12/05/2021 Adresa trezorerie cont 504102E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. Fisa de fundamentare semnat.pdf

12/05/2021 Formular Cod 1 - Fisa fundamentareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
7.   Anexa-1-la-Instructiunea-DGPEC-nr.43_30144-Formular-F23
semnat.pdf

12/05/2021 Formular codF 23 - Fisa proiect5135C2D02066FCEA2F1AB144C42EE00CE521527BD792A895D42685
88959FCC84

11. HCL actualizat semnat.pdf

12/05/2021 HCL actualizare valoareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. 48.01.02 semnat.pdf

12/05/2021 Identificare financiara cont 480102E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. certificat fiscal ANAF semnat.pdf

12/05/2021 Certificat fiscal ANAFE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Concluzie cerere de clarificări

Cu privire la cererea de clarificare nr. 6

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

Va transmitem cererea de finantare generata semnata electronic.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

2. certificat fiscal buget local semnat.pdf

12/05/2021 Certificat fiscal taxe localeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. Declaratie de eligibilitate semnat.pdf

12/05/2021 Declaratie eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. Declaratie eligibilitate semnat.pdf

25/06/2021 3. Declaratie eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Fisa Fundamentare semnat.pdf

25/06/2021 5. Fisa de fundamentareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. Formular-F23 semnat.pdf

25/06/2021 4. Formular F23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. certificat fiscal taxel locale semnat.pdf

25/06/2021 2. Certificat taxe localeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. Certificat fiscal ANAF semnat.pdf

25/06/2021 1. Certificat fiscal ANAF0A393FAF76F279BD58A96B053DFA2AB99C63E9421C85EC02FB8E7B
A6C0F92E6D

7. hcl tablete semnat.pdf

25/06/2021 7. HCLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0. adresa adresa inaintare semnat.pdf

25/06/2021 Adresa  raspunsE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, VASILE BUTNARU, CNP 1610101226325, posesor al CI seria MX, nr. 933976, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al COMUNA BRĂEŞTI, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în
documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform
descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al COMUNA BRĂEŞTI, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în
conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, COMUNA BRĂEŞTI, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect
inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit VASILE BUTNARU.

Data

17/11/2021 09:47:32
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