UNITATEA DE MANAGEMENT AL
PROIECTELOR
CU FINANȚARE EXTERNĂ

Referat de disponibilizare a mijloacelor fixe
achiziționate în cadrul proiectului
„Şcoala – membru activ al societăţii informaţionale”,
POSDRU/87/1.3/S/62979

Prin

proiectul

„Şcoala

–

membru

activ

al

societăţii

informaţionale”,

POSDRU/87/1.3/S/62979, implementat de Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă (UMPFE) au fost achiziționate mijloace fixe (42 calculatoare portabile
ACER TM 6595TG şi 42 videoproiectoare BENQ MX660p) necesare desfășurării
procesului de formare a cadrelor didactice din grupul țintă în vederea dezvoltării
competenţelor digitale, orientarea grupului țintă către domenii de actualitate solicitate
de piața muncii, precum și dobândirea de către grupul țintă de competențe necesare
formulării unei oferte educaționale actuale, de calitate.
Obiectivul general a fost atins printr-o serie de obiective specifice, care
evidențiază în același timp și beneficiile aduse grupului țintă:
 dezvoltarea de competențe digitale avansate cadrelor didactice, de utilizare a
tehnologiei informației, necesare pentru participarea activă și responsabilă la viaţa
socială și care să le ofere în același timp șanse reale de avansare în carieră;
 creşterea nivelului de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predareînvăţare-evaluare, prin utilizarea TIC ca resursă de predare pe de o parte şi ca de
instrument avansat de comunicare, pe de altă parte, prin susținerea persoanelor din
grupul țintă în perfecționarea competențelor deținute precum și deprinderea unora noi.
Având în vedere amortizarea integrală a acestor mijloace fixe, aflate în
patrimoniul UMPFE, care nu mai fac folosință unității noastre și pot fi disponibilizate, și
faptului că acestea mai pot fi utilizate pentru continuarea activităților derulare de
unitățile școlare ce le folosesc în prezent, în conformitate cu prevederile H.G. nr.
841/1995 art. 1, modificată prin H.G. nr. 966/1998, vă rugăm să aprobați transferurile
fără plată al bunurilor menţionate menţionate anterior către 42 de unități de
învățământ în care s-au derulat activitățile de formare a grupului țintă din cadrul
proiectului, conform proceselor verbale de predare-primire atașate.
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Precizăm faptul că

proiectul

„Şcoala

–

membru

activ

al societăţii

informaţionale”, POSDRU/87/1.3/S/62979 s-a finalizat în anul 2013, transferul fără
plată facându-se respectând prevederile Contractului de finanțare nr. 5764/14.07.2010,
art. 9 , pct. A, alin. 27 referitoare la cei 3 ani de sustenabilitate.
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