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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 148 
din 2 noiembrie 2020 

privind înființarea Unității de Management a Proiectului (UIP)  
”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente 

și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice  
din învățământul preuniversitar, Orașul Berești, Judetul Galați” 

 
 
 Primarul orașului Berești, județul Galați, validat prin Încheierea civilă nr. 43/14.10.2020 a 
Judecătoriei orașului Tg. Bujor;    
         Având în vedere Referatul nr.  4676/02.11.2020 al domnului Vasile Nicu având funcția de 
referent în cadrul Compartimentului de licitații și achiziții publice din Aparatul de specialitate al 
Primarului Orașului Berești prin care  propune înființarea Unității de Management a Proiectului (UIP) 
cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și 
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Orașul 
Berești, Judetul Galați”;  
 Având în vedere art. 3 alin. (7) din Hotărârea Consiliului Local al orașului Berești nr. 38 din 31 octombrie 2020 
privind aprobarea obiectivului de investitii si  implementării proiectului cu tema ”Achizitia de echipamente din 
domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice 
pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Orașul Berești, Judetul Galați” ;  
 Având în vedere prevederile: 
 art. 155 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile conform Axei prioritare 2 - 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 
2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv 
Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3.– Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b”, art. 197 alin. (4)  și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

D I S P U N E: 
 

Art.1  Se inființează Unitatea de Management a Proiectului (UIP) ce are ca obiect  ”Achizitia 
de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și 
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar, Orașul Berești, Judetul Galați” în vederea implementarii proiectului finantat prin 



fonduri europene din FEDR şi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, 
Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, 
e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a 
Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

 
Art.2.  Persoanele desemnate ca membri ai Unitatii de Management a Proiectului (UIP) cu 

tema: ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar, Orașul Berești, Judetul Galați”, sunt: 

 Domnul Radu Traian Mihai, in calitate de MANAGER al proiectului 
 Doamna Călin Viorica, in calitate de RESPONSABIL FINANCIAR  
 Domnul Vasile Nicu, in calitate de RESPONSABIL DE ACHIZITII 

 
Art.3. Membrii Unitatii de management a Proiectului (UIP) sunt numiti pentru toata perioada 

derularii si implementarii proiectului cu titlul ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT 
mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar , Orașul Berești, Judetul Galați”.  

 
Art. 4.  Prezenta dispoziție se comunică:  

- Persoanelor în cauză 
- Instituției Prefectului judeţului Galaţi în vederea controlului sub aspectul legalităţii. 

         
Art. 5 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

Consiliului Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi și prin publicare pe site-ul  http://orasulberesti.ro.  
 

 
 

PRIMAR, 
Bejan Mihai Lucian 

         
 
 
 
 
 
 

                  
Contrasemnează pentru legalitate, 

                           SECRETAR GENERAL 
                          Donciu Ana Cristina 
 
 
 
 
 


