
                                                   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 143/20.05.2022 

      privind implementarea unui proiect pilot ce are ca scop amenajarea unor laboratoare digitale   
de tip ”smartlab” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 6 

 
 

           Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Lucian Dubălaru și 
Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții Publice și al Direcției Economice 
nr. ……........., din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6;   

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. …..                  
și nr…..;     

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 1/2011                   
a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE:      
   

Art. 1. (1) Se aprobă implementarea unui proiect pilot ce are ca scop amenajarea și dotarea  
unor laboratoare digitale de tip ”smartlab” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
sectorul 6.  

(2) Proiectul va consta în amenajarea unui laborator digital de tip ”smartlab” în cadrul unei 
unități de învățământ gimnazial de stat din Sectorul 6 și modernizarea laboratorului deja existent 
la Colegiul Național “Grigore Moisil”. 

(3)  Unitatea de învățământ gimnazial de stat în care se va implementa proiectul pilot va fi 
identificată de către Administrația Școlilor Sector 6. 

Art. 2. Finanțarea implementării proiectului pilot se va asigura, în limita sumelor aprobate 
cu această destinație, de la bugetul local al Sectorului 6 și din alte surse. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Investiții Publice și Administrația 
Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,                      
în termenul prevăzut de lege. 

 
   

      INIȚIATOR PROIECT                     AVIZEAZĂ 
DUBĂLARU LUCIAN, consilier local PNL            pentru legalitate conf. art. 243 alin.(1) lit. a) 
                                                                                            din O.U.G. nr. 57/2019                                   

                                                                                    Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                         Demirel Spiridon  
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind implementarea unui proiect pilot ce are ca scop 
amenajarea unor laboratoare digitale de tip ”smartlab” în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din sectorul 6 
 

Primăria Sectorului 6 are un rol esenţial în dezvoltarea unor proiecte de modernizare 

și de dotare a unităţilor de învăţământ, acestea fiind necesare pentru a crește nivelul de 

adaptabilitate a cadrelor didactice și a elevilor în contextul evoluţiei digitale rapide.                       

Raportarea la tendinţele tehnologice, știinţifice, economice și sociale ale viitorului prin 

educaţie nonformală și consiliere vocaţională este obligatorie pentru competitivitatea 

tinerilor care îi va ajuta să fie mai bine pregătiţi pentru meseriile viitorului. 

 Avantajele dezvoltării de centre educaţionale digitale multifuncţionale în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 sunt: 

- alfabetizarea digitală și tehnologică a elevilor, instruirea cadrelor didactice, aceștia 

având șansa de a-și antrena propriile abilităţi și competenţe digitale de bază și 

avansate;  

- echipamentele din laborator și softurile pot fi folosite în orice materie,                       

nefiind destinate exclusiv orelor de informatică sau robotică, ci tuturor materiilor, 

pentru educaţie digitală de masă; 

- cadrele didactice vor avea la dispoziţie instrumente moderne prin care își pot preda 

într-un mod aplicat materia, indiferent de domeniul despre care se discută; 

- memorarea mecanică a unor noţiuni este înlocuită, în laboratoarele digitale,                    

de stimularea creativităţii elevului și încurajarea lui să înţeleagă conceptele predate, 

să experimenteze, să descopere, să creeze cu ajutorul tehnologiei de ultimă 

generaţie; 

- prin intermediul sistemului de audio-video streaming elevii pot să colaboreze cu alte 

școli dotate cu astfel de laboratoare digitale din ţară și străinătate, în clase virtuale, 

iar profesorii pot colabora cu alte cadre didactice pentru a le sprijini în perfecţionarea 

activităţii de predare. 

 

 



 

Costurile estimate pentru un laborator digital diferă în funcţie de numărul de 

terminale. Preţul estimat pentru 12 terminale este de 60.000 euro fără TVA, iar pentru 

25 de terminale preţul estimat este de 110.000 euro fără TVA. 

Descrierea pachetului pentru un laborator inteligent:  

 utilarea școlilor cu terminale de ultimă generaţie pentru elevi și unul pentru 

profesori; 

 software și licenţe pe 3 ani; 

 aplicaţii pentru toate materiile studiate, pentru activităţi extracuriculare; 

 materiale consumabile pentru 12 luni; 

 instruire pentru cadrele didactice; 

 mentenanţă pentru un an; 

 amenajarea spaţiului cu mobilier școlar complet integrat și adaptat tehnologiilor 

avansate, cu un design modern. 

Unitatea de învăţământ trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu de minim 55 mp și să 

aibă acces la internet de mare viteză, adaptabil nevoilor fiecărei unităţi de învăţământ 

beneficiare și profilului educaţional. 

Scopul este de a dezvolta un laborator digital într-o unitate de învăţământ gimnazial 

și de a moderniza laboratorul inteligent existent la Colegiul Naţional Grigore Moisil, astfel 

încât elevii să aibă asigurat accesul gratuit la educaţie digitală inteligentă. 

Ulterior proiectul pilot poate fi extins și la alte unităţi de învăţământ preuniversitar 

de stat din sector și se vor putea accesa fonduri și din alte surse interne și externe. 

Faţă de cele de mai sus, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind 

implementarea unui proiect pilot ce are ca scop amenajarea unor laboratoare digitale de tip 

”smartlab” în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 6. 

 

Iniţiator, 

LUCIAN DUBĂLARU - consilier local PNL 

 

 



 

 

 

Nr. 3552 /23.05.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind implementarea unui proiect pilot ce are ca scop 

amenajarea unor laboratoare digitale de tip” smartlab” în unităţile  

de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 6 

 

 

  

        Unul dintre cel mai importante obiective pe care Sectorul 6 al Municipiului București îl are 

stabilit este modernizarea și dotarea instituţiilor de învăţământ în vederea îmbunătăţirii 

calităţii actului educaţional prin crearea de condiţii optime în procesul de educaţie, învăţământ 

şi instruire a tinerilor. In acest scop, se doreșe implementarea unui proiect pilot ce are ca 

obiectiv amenajarea unor laboratoare digitale de tip” smartlab” în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din sectorul 6. Astfel, instrumentariul performant şi tehnologiile 

avansate puse la dispoziţia instituţiilor de învăţământ vor contribui la îmbunătăţirea 

procesului de instruire, stimulând capacitatea de învăţare a elevilor şi dezvoltarea abilităţilor 

transferabile, precum soluţionarea problemelor, gândirea critică şi gândirea reflexivă. 

Accentul va fi plasat pe învăţarea activă şi înţelegerea profundă, elevii având posibilitatea să 

verifice aplicabilitatea cunoştinţelor teoretice acumulate în cadrul orelor, să înţeleagă corelaţia 

acestora cu fenomenele reale, să cerceteze probleme şi să testeze soluţii. Echipamentul din 

cadrul laboratoarelor digitalel va fi utilizat pentru predare, demonstraţii experimentale şi 

lucrări practice la o gamă largă de discipline. 

        Descrierea pachetului pentru un laborator inteligent:  

 utilarea școlilor cu terminale de ultimă generaţie pentru elevi și unul pentru 

profesori; 

 software și licenţe pe 3 ani; 

 aplicaţii pentru toate materiile studiate, pentru activităţi extracuriculare; 

 materiale consumabile pentru 12 luni; 

 instruire pentru cadrele didactice; 

 mentenanţă pentru un an; 

 amenajarea spaţiului cu mobilier școlar complet integrat și adaptat tehnologiilor 

avansate, cu un design modern. 
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       Costurile estimate pentru un laborator digital diferă în funcţie de numărul de terminale. 

Preţul estimat pentru 12 terminale este de 60.000 euro fără TVA, iar pentru 25 de terminale 

preţul estimat este de 110.000 euro fără TVA. 

       Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 

hotărârii privind implementarea unui proiect pilot ce are ca scop amenajarea unor laboratoare 

digitale de tip” smartlab” în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 6. 

 

 

 

Direcţia Generală Investiţii Publice                                        Direcţia Generală Economică 

         Director General                                                                            Director Executiv 

     Marius Marin Petrescu                                                                  Ciocîrlan Bogdan Ionuţ 

 

                                                                                                  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 


