
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a proiectului educaţional “Înființare și dotare 

SmartLab”  în unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 6 al Municipiului București, 
prin Programul Național de Redresare și Reziliență derulat de Ministerul Educației 

 
 
 Văzând Referatul de aprobare al doamnei consilier local Georgeta Mitran și Raportul de 
specialitate al Direcției Fonduri Externe nr. 829/19.05.2022, din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al                 
Sectorului 6, nr. 1, nr. 4 și nr. 5; 
 Ținând seama de prevederile: 
 - Legii educației naționale nr. 1/2011; 
 - art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesională a 
adulților, republicată; 
 - Memorandumului privind implementarea Proiectului „România Educată” și aprobarea 
priorităților în reforma sistemului național de educație; 
 - Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021 – 2027,  SMART. Edu; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 89/28.01.2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
pentru Digitalizarea României. 
 Având în vedere: 
 - art. 32 din Constituția României privind dreptul la învățătură; 

 - Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare –   
Axa 7 – Digitalizarea în educație; 
 - Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială 
și reziliență; 
 - Planul de acțiune al UE pentru educația digitală (2021-2027) denumit „Resetarea 
educației și formării pentru era digitală (2021 – 2027)”; 
 - art. 2 din Protocolul nr. 1 dreptul la învățământ din Convenția europeană a drepturilor 
omului; 
 - art. 14 alin. (1)  din Carta fundamentală a drepturilor omului. 
  În temeiul prevederilor 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 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare a proiectului educaţional “Înființare și 
dotare SmartLab” în unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 6 al Municipiului București, 
prin Programul Național de Redresare și Reziliență derulat de Ministerul Educației. 
 Art. 2. Un Smart Lab educațional performant, va avea în dotare următoarele 
echipamente: 
 a) 6 imprimante 3D: 5 buc monocrome, 1 buc policolore; 
 b) 2 scanere 3D: unul fix, unul manual; 
 c) 1 laser 3D; 
 d) 2 roboți educaționali multifuncționali – unul umanoid, unul braț industrial educațional 
și 30 de kituri robotice pentru începători; 
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e) 30 doodlere/creioane 3D; 
 f) 30 ochelari de realitate virtuală VR/AR + Mixed reality Class VR System; 
 g) 30 laptopuri integrate cu noile tehnologii; 
 h) O tablă interactivă cu videoproiector. 
 Art. 3. Finanțarea proiectului se va realiza prin Programul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) derulat de către Ministerul Educației, pentru aplicarea măsurii de reformă a 
Educației propusă prin proiectul România Educată – componenta de digitalizare a educației. 
 Art. 4.  (1) Primarul Sectorului 6, Direcția de Fonduri Externe și Administrația Școlilor 
Sector 6  vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 
            (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică a prezetei hotărâri se vor face, 
conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.  
 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
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