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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679         
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.  25 
 

 Privind:   aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, 
judeţul  Vâlcea pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-
2026. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară, convocată de îndată din data de 16.03.2023 la care participă un 
număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
940/14.03.2023, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
941/14.03.2023, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
942/14.03.2023 privind necesitatea rectificării bugetului local având în vedere 
necesitatea efectuarii unor cheltuieli  de functioanre, efectuarea unor investitii 
cat si fondul de salarii; prin HCL nr. 3/31.01.2023 s-a aprobat bugetul local pe 
anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026;  
 Văzând avizele înregistrate la nr. 25/16.03.2023 al comisiilor de  
specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre;  
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe 
anul 2023, art. 2 pct. 47, art. 14,  art. 19 alin. 2), art. 20 alin. (1) lit. c), h)-i), 
art. 25, art. 44 alin. (40), art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, OAP nr. 3818/2019 privind 
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia, O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si 
completare a unor acte normative, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din 
Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/


 - 2 - 

 În temeiul art. 87 alin. (5), art. 88, art. 129, alin. (4) lit. a), art. 133 alin. 
(1), art. 134 alin. (4), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140, art. 196 
alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 
 

H O T Ă R Â R E  
 

 
 Art.  1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea pentru anul 2023 și estimările pe anii  2024-2026, cu o valoare totală de 
5304.00 mii lei la partea de venituri și 5304.00 mii lei la partea de cheltuieli, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2. Se aprobă actualizarea listei de investiții pe anul 2023 care va avea 
conținutul conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite prin compartimentele de specialitate. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile 
pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin grija 
secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roșiile, 16.03.2023 

       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                          Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Roşiile, judeţul  Vâlcea  

la venituri și cheltuieli pe anul 2023 si estimările pe 2024-2026 
 
 

 Sursa A 

N/C DENUMIRE  INDICATORI Clasificatie 
economica 

ANUL 
2023 

ANUL 
2024 

ANUL 
2025 

ANUL 
2026 

A TOTAL VENITURI din care ;  +5.304.00    

 1. Sume de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru programul de 
investitii Anghel Saligny 

42.87 +5.248.00 
   

 2. Alte amenzi 35.50 50.00    

 3. Subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea sanatatii 

42.41 +6.00 
   

 4. Varsaminte din functionare in dezvoltare 37.02.03 -50.00    

 5. Varsaminte din functionare 37.02.04 +50.00    

B TOTAL  CHELTUIELI  DIN  CARE ;  +5.304.00    

 CAPITOLUL  Sanatate 66.02 +6.00    

 1. Salarii de baza 10.01.01 +6.00    

 CAPITOLUL Drumuri si poduri 84.02.03.01 +5.298.00    

 1. Constructii  71.01.01 +5.108.00    

 2. Alte active fixe 71.01.30 +190.00    

 
 

Roșiile,  16.03.2023 

                  Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează pentru legalitate,  
                    IOANA BOGDAN                                    Secretar general UAT Roșiile,  
           AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr. 25/ 16.03.2023  
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LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023 

CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL 

 Sursa A  

 

DENUMIRE OBIECTIV 
CLASIFICATIA 
FUNCTIONALA 

VALOARE 
TOTALA 

VALOARE 
TOTALA 

ACTUALIZATA 

CHELTUIELI 
DIN 

TOTAL 
SURSE 

DE 
FINANTARE 

SURSE 
PROPRII  

ALTE 
SURSE 

CONSTITUITE 
POTRIVIT 

LEGII 

TOTAL 
ALOCATII 
BUGETARE 

TERMEN 
PIF 

TOTAL DIN CARE:   8.423,00 8.423,00 8.423,00 2.175,00 6.248,00 8.423,00   

A.      LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL   6.665,00 6.665,00 6.665,00 417,00 6.248,00 6.665,00   

B.       LUCRARI NOI TOTAL   1.471,00 1.471,00 1.471,00 1.471,00 0,00 1.471,00   

C.     ALTE CHELTUIELI  DE INVESTITII 
TOTAL   287,00 287,00 287,00 287,00 0,00 287,00   

Capitolul 51 Autoritati executive 51.01.03 247,00 247,00 247,00 247,00 0,00 247,00   

C.           Alte cheltuieli de investitii   192,00 192,00 192,00 192,00 0,00 192,00   

   1. Achizitionare sistem de supravechere si 
monitorizare trafic 71.01.30 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00   

   2. Elaborare si actualizare de planuri 
urbanistice genreale UAT Rosiile 71.01.30 97,00 97,00 97,00 97,00 0,00 97,00   

   3. Amenajare parcare auto la sediul 
Primariei Rosiile, comuna Rosiile, judetul 
Valcea  

71.01.01 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00   

Amenajare cale acces alee la Targul 
comunal si platforma betonata 71.01.01 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00   

4. Achizitioanre statii de autobuz  71.01.30 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00   

B.       LUCRARI NOI din care:   55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 55,00   

Anexa nr. 2 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr. 25 / 16.03.2023  
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   4. Lucrari de anvelopare Dispensar Uman, 
comuna Rosiile, judetul Valcea din care:   55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 55,00 2023 

3.1 Constructii 71.01.01 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00   

3.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

71.01.30 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00   

Capitolul 65.50.00 Alte cheltuieli in 
domeniul invatamantului 65.50.00 374,00 374,00 374,00 374,00 0,00 374,00   

A.     LUCRARI IN CONTINUARE   53,00 53,00 53,00 53,00 0,00 53,00   

   2. Lucrari de reparatii Gradinita Zgubea si 
constructii amenajare grup sanitar la 
gradinita Zgubea, sat Zgubea, comuna 
Rosiile  

71.01.01 53,00 53,00 53,00 53,00 0,00 53,00 2023 

B.       LUCRARI NOI din care:   271,00 271,00 271,00 271,00 0,00 271,00   

     1.Lucrari de modernizare si refacere 
acoperis si fatada Scoala Rosiile, comuna 
Rosiilem judetul Valcea din care: 

71.01.01 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 2023 

    2.Lucrari de reparatii si inlocuire 
invelitoare, refacere fatada si asteriala la 
Scoala Romanesti, comuna Rosiile, judetul 
Valcea din care: 

  160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 2023 

1.1 Constructii 71.01.01 157,00 157,00 157,00 157,00 0,00 157,00   

1.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

71.01.30 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00   

     3. Consultanta privind intocmire si 
depundere cerere de finantare privind  
dotarea cu mobilier si echipamente digitale, 
ale unitatiilor de invatamant preuniversitar 
si a unitatiilor conexe – PNRR C15 

71.01.30 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 2023 
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3. Amenajare parc de joaca pentru copii la 
gradinita Rosiile, comuna Rosiile, judetul 
Valcea din care: 

  36,00 36,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 

3.1 Constructii 71.01.01 34,00 34,00 34,00 34,00 0,00 34,00   

3.2 Documentatie tehnico-
economica, avize, taxe si autorizatii  

71.01.30 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00   

C.           Alte cheltuieli de investitii   50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00   

     1.Achizitionare centrala termica pentru 
Scoala cu clasele I-VIII Rosiile 71.01.30 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 2023 

                  
CAPITOLUL 67.03.07 CAMINE CULTURALE 

67.03.07 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00   

A.     LUCRARI IN CONTINUARE   65,00 65,00 65,00 65,00 0,00 65,00   

1. Reabilitare, modernizare, dotare si 
extindere Camin Cultural in sat Rosiile, 
comuna Rosiile, judetul Valcea, Punctul 
Camin Cultural din care: 

  55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 55,00 2023 

1. Alte active fixe - Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii, utilitati si 
certificat energetic 

71.01.30 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 55,00   

2. Constructii - Lucrari de finisaje Camin 
Cultural Zgubea, sat Zgubea, comuna 
Rosiile 

71.01.01 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 2023 

C.           Alte cheltuieli de investitii   15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 2023 

Montare pardoseala din palci 
ceramice camin Romanesti, sat Romanesti, 
judetul Valcea 

71.01.30 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 2023 

CAPITOLUL 67.05.01 SPORT 67.02.05.01 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00   

B.       LUCRARI NOI   50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00   



4 

 

1.Construire si dotare sala de sport, punctul 
Scoala cu clasele I-VIII Rosiile, judetul 
Valcea.) 

  50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 2023 

1.1 Alte active fixe - Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii 

71.01.30 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00   

C.           Alte cheltuieli de investitii   30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00   

Container modular vestiare 71.01.30 30,00 30,00 30,00 30,00   30,00   

CAPITOLUL  70020501 ALIMENTARE   APA 
70.02.05.01 445,00 445,00 445,00 445,00 0,00 445,00 0,00 

B.       LUCRARI NOI din care:   445,00 445,00 445,00 445,00 0,00 445,00   

1. „Extindere Rețea de alimentare cu apă în 
satul Hotăroaia, Cherăști Ratalesti și satul 
Romanesti, comuna Roșiile, județul Vâlcea”   165,00 165,00 165,00 165,00 0,00 165,00 2023 

Constructii 71.01.01 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00   

2. Alte active fixe -întocmirea 
Studiului de Fezabilitate, studiul topografic 
și studiul geotehnic 

71.01.30 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00   

2. Bransamente la reteaua de alimentare cu 
apa   80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00   

1. Constructii (lucrari de 
bransare la reteaua de alimentare cu apa si 
materiale necesare lucrarilor de bransare la 
reteaua de alimentare cu apa) 

71.01.01 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00   

Foraj put de adancime apa potabila, in satul 
Balaciu, comuna Rosiile din care   200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00   

1. Constructii   195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 195,00   

2. Alte active fixe -
Documentatie tehnico -economica Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii 

  5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00   
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CAPITOLUL 70.02.06 Iluminat public 70.02.06 1.284,00 1.284,00 1.284,00 284,00 1.000,00 1.284,00   
A.     LUCRARI IN CONTINUARE   1.134,00 1.134,00 1.134,00 134,00 1.000,00 1.134,00   
1.Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal  in comuna Rosiile  din care: 

  
1.134,00 1.134,00 1.134,00 134,00 1.000,00 1.134,00   

1. Constructii 71.01.01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00   

2. Alte active fixe -
Documentatie tehnico -economica Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii 

71.01.30 134,00 134,00 134,00 134,00 0,00 134,00   

B.       LUCRARI NOI din care:   150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00   

Parc fotovoltaic la gospodaria de apa 
Balaciu, comuna Rosiile din care   110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 110,00   

1. Constructii 71.01.01 100,00 100,00 100,00 100,00   100,00   

2. Alte active fixe -
Documentatie tehnico -economica Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii 

71.01.30 10,00 10,00 10,00 10,00   10,00   

Documentatie avize si proiect infiintare parc 
fotovoltaic in comuna Rosiile    40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 

2. Alte active fixe -
Documentatie tehnico -economica Taxe, 
avize, acorduri si autorizatii 

71.01.30 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00   

CAPITOLUL  74.02.06 CANALIZARE 74.02.06 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 85,00   

A.     LUCRARI IN CONTINUARE   85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 85,00   

2. Racordari la reteaua de canalizare   80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00   

1. Constructii (lucrari de racordare la 
reteaua de canalizare si materiale necesare 
lucrarilor de racordare la reteaua de 
canalizare) 

71.01.01 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00   

2. Infiintarea  retea de canalizare in satul 
Zgubea, comuna Rosiile cu statie de 
epurare proprie din care 

  5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00   
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3.1Alte active fixe ( studiu de 
fezabiltiate, taxe, avize, autorizatii si 
documentatii tehnico- economice) 71.01.30 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00   

CAPITOLUL 84.03.01 DRUMURI SI PODURI   5.828,00 5.828,00 5.828,00 580,00 5.248,00 5.828,00   

B.       LUCRARI NOI   500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00   

1. Lucrari de punere in siguranta a 
circulatiei pe drumurile locale prin reparatii 
platforma si impermeabilizare in Comuna 
Rosiile, judetul Valcea 

  500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 2023 

Constructii 71.01.01 485,00 485,00 485,00 485,00 0,00 485,00   

1. Alte active fixe ( Studiu de 
Fezabilitate, Studiu Geo-Tehnic, expertiza 
tehnica, asistenta, consultanta, avize si 
autorizatii) 

71.01.30 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00   

A.     LUCRARI IN CONTINUARE   5.328,00 5.328,00 5.328,00 80,00 5.248,00 5.328,00   

2. Modernizare drumuri de interes local, 
comuna Roșiile, județul Valcea - ''Anghel 
Saligny'' 

  5.328,00 5.328,00 5.328,00 80,00 5.248,00 5.328,00   

1. Constructii 71.01.01 5.108,00 5.108,00 5.108,00 0,00 5.108,00 5.108,00   

2. Alte active fixe (proiect 
tehnic, verificare proiect tehnic, DATC) 71.01.30 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00   

3. Alte active fixe ( asistenta 
tehnica proiectant, consultanta, dirigentie, 
taxe ISC  avize si autorizatii) 

71.01.30 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00   

 
 

 
Roșiile, 16.03.2023 

            Preşedinte de şedinţă,              Contrasemnează pentru legalitate,  
               IOANA BOGDAN                                                     Secretar general UAT Roșiile,  
                                    AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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HOTĂRÂREA  NR. 26 

 
Privitor la: aprobarea depunerii proiectului de finanțare „Dotarea cu 

mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii 
Gimnaziale, comuna Rosiile cu structurile aferente” de către 
comuna Rosiile, în vederea finanțării acestuia prin PNRR, 
Pilonul VI, Componenta C15: Educație. 

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară, convocată de îndată, din data de 16.03.2023 la care participă un 
număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
940/14.03.2023, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 
941/14.03.2023, referatul secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 
942/14.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului de finanțare „Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale, comuna 
Rosiile cu structurile aferente” de către comuna Rosiile, în vederea finanțării acestuia 
prin PNRR, Pilonul VI, Componenta C15: Educație; documentația a fost elaborată de 
către persoană autorizată DOC VISION SRL, Craiova. 
 Avizul favorabil al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea nr. 927/01.03.2023; 
 Văzând avizele înregistrate la nr. 26/16.03.2023 al comisiilor de  specialitate 
din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;  
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 
de secretarul general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu Ordinul ministrului educației nr. 6423/2022 - Ghidul 
Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru 
Redresare și Reziliență al României, prevederile Pilonul VI, Componenta C15: 
Educație, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./ 
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar și a unităților conexe gestionat de Ministerul Educației; 
art.20, alin. 1,lit.h, i, j, art. 41, art. 44 din Legea 273/2006, privind finanţele publice 
locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 129 
alin (1), alin (2) lit. b), alin. (4) lit. a), d), alin.(7), lit. a) din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 7 din HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
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decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din 
Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (4), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. 
(3) lit a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, cu 11 voturi 
pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 Art.1. Se aprobă depunerea proiectului de finanțare „Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale, comuna Rosiile cu 
structurile aferente” de către comuna Rosiile, în vederea finanțării acestuia prin 
PNRR, Pilonul VI, Componenta C15: Educație, în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 
gestionat de Ministerul Educației. 
 Art. 2. Se aprobă Analiza de nevoi ale unităților de învățământ aflate în 
adminstrarea comunei Rosiile aferente proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale 
didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale, comuna Rosiile cu structurile 

aferente” - anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.  
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale, comuna Rosiile cu structurile 
aferente”  în cuantum de 1.000.738,08 lei cu TVA inclus, din care valoarea aferentă 
cheltuielilor eligibile din PNRR în cuantum de 811.956,37 lei și valoarea TVA eligibilă 
aferentă acestor tipuri de cheltuieli în cuantum de 154.271,71 lei, iar cheltuielile 
neeligibile sunt in cuantum de 34.510 lei cu TVA inclus, conform devizului - anexa nr. 

2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.  
Art. 4. Comuna Rosiile se angajează să finanțeze toate sumele, reprezentând 

cheltuielile neeligibile și neprevăzute care pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii 

Gimnaziale, comuna Rosiile cu structurile aferente”. 
Art. 5. Pentru toate bunurile si echipamentele achizitionate prin proiect, UAT 

Comuna Rosiile va incheia contract de custodie cu fiecare unitate de invatamant/ 
unitate de invatamant conexa eligibila, care este beneficiar real al investitiilor 
finantate prin prezentul apel de proiecte. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roşiile în 
vederea aducerii la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
 

Roșiile, 16.03.2023 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
          IOANA BOGDAN                              Secretar general UAT Roșiile,  
          AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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ANALIZĂ DE NEVOI  

 

privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a ȘCOLII GIMNAZIALE, COMUNA 

ROȘIILE, CU STRUCTURILE AFERENTE: G.P.N. ROȘIILE, G.P.N. ROMANEȘTI ȘI G.P.N. ZGUBEA 

 

 

1. Descrierea pe scurt a situației actuale din unitatea de învățământ în ceea ce privește dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și echipamente.  

Clădirea în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială Comuna Roșiile are în componență 9 
săli de clasă și un laborator de informatică. La aceeași locație, într-o clădire adiacentă funcționează 2 grupe 
de preșcolari în cadrul Grădiniței cu program normal Roșiile și un cabinet de consiliere și asistență 
psihopedagogică, nou înființat. Școala noastră cu personalitate juridică mai are în componența sa 2 
Grădinițe cu program normal, în locații diferite, și anume G.P.N. Romanești și G.P.N. Zgubea.  

Numărul de elevi care învață în școala noastră este de 50 preșcolari, 70 elevi în învățământul 
primar și 80 elevi în învățământul gimnazial, având în total 200 de copii, potrivit anexei din SIIIR. 
În școala noastră în ultimii cinci ani, adică în perioada 2018-2022 nu au fost făcute investiții în 
echipamente tic și un mobilier. Mobilierul cu care este dotată unitatea noastră școlară se află într-o stare 
avansată de degradare, iar echipamentele TIC din unitate sunt învechite, funcționează anevoios și 
îngreunează procesul instructiv-educativ, nefiind în concordanță cu nevoile actuale ale elevilor. 

În vederea asigurării condițiilor care să permită desfășurarea optima a activității în cadrul școlii 
din perspectiva specializării inteligente, pot fi definite o serie de priorități strategice acolo implementare să 
conducă la îndeplinirea obiectivului general al strategiei, și anume acela de a asigura un cadru optim de 
dezvoltare și implementare a acțiunilor și a activităților inovatoare la nivel regional prin crearea pre 
condițiilor care să determine sustenabilitatea acestora pe termen mediu și lung, cu efecte pozitive asupra 
dezvoltării durabile a regiunii în care școala noastră își desfășoară activitatea. 

Ceea ce ne dorim prin acest proiect este: dotarea unui laboratorul de informatică cu echipamente 
TIC (o tablă interactivă de minim 65 inch cu suport, un sistem desktop cu monitor sau sistem all in one cu 
laptop, un sistem de sunet, o imprimantă multifuncțională, o cameră video conferință, un router WiFi + alte 
dispozitive necesare desfășurării activității (I9) și cu mobilier (I11); dotarea cu mobilier, materiale didactice 
(I11) și echipamente TIC (I9) a celor 11 săli de clasă (4 grupe de grădiniță, 5 săli de clasă pentru 
învățământul primar și 2 săli de clasă pentru învățământul gimnazial) cu câte: o tablă interactivă + un 
suport, un laptop, un sistem sunet, o cameră video conferință, o imprimantă multifuncțională și alte 
echipamente (I9). În ceea ce privește grupele de preșcolari de la grădiniță, se dorește dotarea acestora cu 
mobilier specific (I11) și cu echipamente TIC (I9). Pe lângă acestea se vor înființa un Laborator de Științe 
+ Cabinet Multidisciplinar. 

În momentul de față, cu resursele avut la dispoziție, putem oferii un nivel limitat de educație, în 
special în ceea ce privește educația timpurie și intenționăm prin investiții susținute de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii 
esențiale privind oferta educațională. 
 

Anexa nr. 1 

la H.C.L. Roşiile, județul Vâlcea  
nr. 25/ 16.03.2023  
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ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

 personal didactic calificat, majoritatea cu gradul didactic 1; 

 proiectarea şi desfăşurarea activităţii în acord cu curriculum–ul național; 
 consultarea elevilor şi familiilor pentru realizarea ofertei şcolii; 
 utilizarea metodelor moderne, activ-participative la majoritatea disciplinelor în vederea atingerii 

competențelor cheie; 
 activități extrașcolare multiple (existența unui cor la nivelul școlii); 
 număr mic de cadre didactice debutante (un singur cadru); 
 există parteneriate cu alte școli sau instituții; 
 elevi cu o promovabilitate ridicată. 

 
PUNCTE SLABE: 

 motivație redusă pentru învățare din partea elevilor: 
 comunicarea cu părinții este uneori deficitară; 
 dotare insuficientă cu mijloace și materiale didactice moderne care să-i atragă pe elevi și să le faciliteze 

progresul școlar; 
 mijloace didactice vechi (100%); 

 mobilier vechi, aflat într-o stare avansată de degradare (90%). 
 

OPORTUNITĂȚI: 
 accesul tuturor cadrelor şi elevilor la laboratorul multimedia; 
 posibilităţi de diseminare a unor cursuri de formare 
 o mai bună organizare a activităţii pe comisii (analiza rezultatelor testelor şi stabilirea măsurilor de 

ameliorare, măsuri pentru modernizarea demersului educativ); 
 sprijinirea  tuturor iniţiativelor cadrelor didactice şi   elevilor   pentru îmbunătăţirea activităţii din şcoală; 
 munca în echipă a cadrelor didactice; 
 colaborare cu ONG-uri și instituții culturale locale; 
 oferta școlii se vrea atrăgătoare pentru elevi ca aceștia să fie motivați în a învăța și a frecventa cursurile; 
 posibilitatea de accesare fonduri nerambursabile. 

 
AMENINȚĂRI: 

 mediul local de afaceri este slab dezvoltat; 
 distanța relativ mare față de reședința de județ (70 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Justificarea nevoii privind achiziția de noi produse de mobilier, materiale didactice și echipamente 
digitale. 

 

Pentru fiecare școală dotată, se vor furniza următoarele tipuri de informații: 
 

Nr. total 
de elevi 

Nr. de cicluri de 
învățământ 

Nr. de 
clase/ciclu 
de 
învățământ 

Evoluția efectivelor de elevi în 
ultimii/următorii 5 ani, pentru 
justificarea analizei de nevoi 

Școala provine din 
zonă defavorizată: 
DA/NU 

50 Preșcolar  4 An școlar 2018-2019: 49 copii 
An școlar 2019-2020: 50 copii 
An școlar 2020-2021: 40 copii 
An școlar 2021-2022: 47 copii 
An școlar 2022-2023: 50 copii 

NU 

70 Primar 5 An școlar 2018-2019: 83 elevi 
An școlar 2019-2020: 72 elevi 
An școlar 2020-2021: 61 elevi 
An școlar 2021-2022: 64 elevi 
An școlar 2022-2023: 70 elevi  

NU 

80 Gimnaziu 4 An școlar 2018-2019: 78 elevi 
An școlar 2019-2020: 78 elevi 
An școlar 2020-2021: 84 elevi 
An școlar 2021-2022: 78 elevi 
An școlar 2022-2023: 80 elevi 

NU 



 

 

 
3. I9 si I13 Laboratoare de informatică (descrierea echipamentelor care se vor achiziționa: echipamentele obligatorii conf. OM 6416/2022): 

 

Investiția 

Dotare 

spațiu 
nou 

înființa
t 

DA/NU 

Nr. 

laboratoare 

Display 

interactiv 

(tablă 
interactivă) 

(1) 

Suport 

pentru 

display 

interactiv 

(2) 

(3) pentru fiecare 

elev + cadru didactic (unul 

dintre cele 3 de mai jos) 
 
 

Sistem 

sunet (4) 

*Multifuncţional
ă (5) 

Cameră 
videoconferinţă 

(6) 

Route

r Wi 

Fi (7) 

Observații 

*Sistem 

desktop 

+ 

monito

r 

Sistem 

All-In-

One 

 

Lapto

p 

  

I9 și I13 
laboratoare 

informatică 

 
NU 

 
1 

 
1 

 
1 

 
17 

 
- 
 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

17 sisteme 
desktop pt. 
Elevi și 1 
laptop pt. 
cadrele 
didactice 
care 
utilizează 
laboratorul 

TOTAL 1 1 
1 17 - 1 1 1 1 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I9 si I13 Laboratoare de informatică (alte echipamente opționale în funcție de nevoile identificate în unitatea de învățământ + materiale didactice) 

 

Denumire echipament Număr 

 

Observații 

Mese pentru desktop + monitor 17  

Scaune 18  

Catedră profesor 1  

Dulap depozitare materiale didactice  2  

Cuier 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I9 Echipamente TIC pentru săli de clasă  (echipamentele obligatorii conf. OM 6416/2022): 

 

Investiția 

Dotar

e 

spațiu 
nou 

înființ
at 

DA/N

U 

Nr. 

săli 
dotate 

Display 

interactiv 

(tablă 
interactivă) 

(1) 

Suport 

pentru 

display 

interactiv 

(2) 

(3) pentru 

cadrul didactic 

Sistem 

sunet 

(4) 

*Multifuncţional
ă (5) 

Cameră 
videoconferinţă 

(6) 

*Scaner 

documente 

portabil 

(7) 

Observații 
 

Sistem 

All-In-

One 

 

 

Lapto

p 

 

(I9) 
echipamente 

TIC pentru săli 
clasă 

 

  

        

Sala 1  
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 -  

Sala 2 
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 -  

Sala 3 
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 -  

Sala 4 
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 -  

Sala 5 
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 -  

Sala 6 
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 -  

Sala 7  
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 -  

Sala 8  
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 1  

Sala 9  
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 1  

Sala 10 
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 1  



 

 

Investiția 

Dotar

e 

spațiu 
nou 

înființ
at 

DA/N

U 

Nr. 

săli 
dotate 

Display 

interactiv 

(tablă 
interactivă) 

(1) 

Suport 

pentru 

display 

interactiv 

(2) 

(3) pentru 

cadrul didactic 

Sistem 

sunet 

(4) 

*Multifuncţional
ă (5) 

Cameră 
videoconferinţă 

(6) 

*Scaner 

documente 

portabil 

(7) 

Observații 
 

Sistem 

All-In-

One 

 

 

Lapto

p 

 

Sala 11 
NU 

1 1 
1 - 1 1 1 1 1  

TOTAL 
 

11 11 
11  11 11 11 11 4  

 

 

 

 

 

I9 Echipamente TIC pentru săli de clasă (alte echipamente opționale în funcție de nevoile identificate în unitatea de învățământ + materiale didactice) 
 

Denumire echipament TIC Număr 
Observații 

Atlase (digitale):  

- botanice; 

- zoologice;  

- de anatomie umană. 

 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Scanner planetar de carte 
2 Pentru evaluări standardizate – scanare 

față-verso, minim 240 dpi 

Server de stocare 
2 Pentru documentele scanate, cu sistem 

de securitate 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

I11 Dotarea cu mobilier pentru sălile de clasă pentru învățământul primar și gimnazial din Școala Gimnazială, Comuna Roșiile. 

 

I11 
mobilier 
săli clasă 

Nr. total de săli de 
clasă dotate cu 

mobilier/unitate 
de învățământ 

Denumire tip de mobilier (ex.: bănci, scaune, dulapuri etc.) Nr. bucăți 

 
 

Observații 

 
7 

 
 
 

Bănci 120 
 

Scaune  120 
 

Catedră profesor + scaun 7 
 

Dulap depozitare materiale didactice  21 
Câte 3 pentru fiecare 
clasă 

 
Cuier 7 

Câte unul pentru 
fiecare clasă 

Suport mobil pentru prezentare planșe / hărți  3  

 

 

I11 Dotarea cu mobilier pentru sălile de clasă, preșcolar: Grădinița cu Program Normal Roșiile. 

 

I11 
mobilier 
săli clasă 

Nr. total de săli de 
clasă dotate cu 

mobilier/unitate 
de învățământ 

Denumire tip de mobilier (ex.: bănci, scaune, dulapuri etc.) Nr. bucăți 

 
 

Observații 

 
 
 
 

1 

Bănci 15 
Adaptate vârstei 
preșcolarilor. 

Scaune  15 
Adaptate vârstei 
preșcolarilor. 

Catedră profesor + scaun 1 
 

Dulap depozitare materiale didactice 2 
 



 

 

Cuier 1  

Tablă magnetică activități (mobilă) 1 
Dimensiuni: 70x100 
cm. 

 

 

Masă luminoasă 1 

Dimensiuni 55x47 cm 
Material: plexiglas 
satinat, anti-zgâriere, 
sistem cu led cu 
telecomandă 

  Trusă LOGI (forme geometrice) 1  

  Set 25 accesorii de joacă pentru exterior 1  

  Set 57 accesorii pentru activități sportive 1  

  Pachet mape cu anotimpuri pentru preșcolari 1  

  Pachet mape cu alimente pentru preșcolari  1  

 

 Materiale jocuri de rol: 
- Marionete; 
- Figurine; 
- Truse medicale; 
- Kit meserii (unelte) 

1 
1 
1 
1 

 

 
 

Tavă activități multiple 1 
Material: plastic 
Dimensiuni: 
100x100x7 cm 

 
 Roată interactivă din lemn cu stativ 1 

Înălțime: 1 m 
Diametru: 60 cm 

  Set instrumente muzicale cu sunete 1  

  Set semne de circulație 1  

  Tavă activități artă și creație 15  

  Set instrumente modelaj 1  

 

 Puzzle: 
- Cifre 
- Litere 
- Animale 
- Plante 
- Mijloace de transport 

1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 

Set unelte pentru activități în nisip 5 
Să cuprindă: lopățică, 
greblă, găletușă, forme 
de nisip. 

  Cuburi de construcție din plastic 3  

 



 

 

 

I11 Dotarea cu mobilier pentru sălile de clasă, preșcolar: Grădinița cu Program Normal Roșiile. 

 

I11 
mobilier 
săli clasă 

Nr. total de săli de 
clasă dotate cu 

mobilier/unitate 
de învățământ 

Denumire tip de mobilier (ex.: bănci, scaune, dulapuri etc.) Nr. bucăți 

 
 

Observații 

 
 
 
 

1 

Bănci 10 
Adaptate vârstei 
preșcolarilor. 

Scaune  10 
Adaptate vârstei 
preșcolarilor. 

Catedră profesor + scaun 1 
 

Dulap depozitare materiale didactice 2 
 

Cuier 1  

Tablă magnetică activități (mobilă) 1 
Dimensiuni: 70x100 
cm. 

 

 

Masă luminoasă 1 

Dimensiuni 55x47 cm 
Material: plexiglas 
satinat, anti-zgâriere, 
sistem cu led cu 
telecomandă 

  Trusă LOGI (forme geometrice) 1  

  Set 25 accesorii de joacă pentru exterior 1  

  Set 57 accesorii pentru activități sportive 1  

  Pachet mape cu anotimpuri pentru preșcolari 1  

  Pachet mape cu alimente pentru preșcolari  1  

 

 Materiale jocuri de rol: 
- Marionete; 
- Figurine; 
- Truse medicale; 
- Kit meserii (unelte) 

1 
1 
1 
1 

 

 
 

Tavă activități multiple 1 
Material: plastic 
Dimensiuni: 
100x100x7 cm 



 

 

 
 Roată interactivă din lemn cu stativ 1 

Înălțime: 1 m 
Diametru: 60 cm 

  Set instrumente muzicale cu sunete 1  

  Set semne de circulație 1  

  Tavă activități artă și creație 15  

  Set instrumente modelaj 1  

 

 Puzzle: 
- Cifre 
- Litere 
- Animale 
- Plante 
- Mijloace de transport 

1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 

Set unelte pentru activități în nisip 5 
Să cuprindă: lopățică, 
greblă, găletușă, forme 
de nisip. 

  Cuburi de construcție din plastic 3  

 

 

I11 Dotarea cu mobilier pentru sălile de clasă, preșcolar: Grădinița cu Program Normal Romanești. 

 

 

I11 
mobilier 
săli clasă 

Nr. total de săli de 
clasă dotate cu 

mobilier/unitate 
de învățământ 

Denumire tip de mobilier (ex.: bănci, scaune, dulapuri etc.) Nr. bucăți 

 
 

Observații 

 
 
 
 

1 

Bănci 15 
Adaptate vârstei 
preșcolarilor. 

Scaune  15 
Adaptate vârstei 
preșcolarilor. 

Catedră profesor + scaun 1 
 

Dulap depozitare materiale didactice 2 
 

Cuier 1  

Tablă magnetică activități (mobilă) 1 Dimensiuni: 70x100 



 

 

cm. 

 

 

Masă luminoasă 1 

Dimensiuni 55x47 cm 
Material: plexiglas 
satinat, anti-zgâriere, 
sistem cu led cu 
telecomandă 

  Trusă LOGI (forme geometrice) 1  

  Set 25 accesorii de joacă pentru exterior 1  

  Set 57 accesorii pentru activități sportive 1  

  Pachet mape cu anotimpuri pentru preșcolari 1  

  Pachet mape cu alimente pentru preșcolari  1  

 

 Materiale jocuri de rol: 
- Marionete; 
- Figurine; 
- Truse medicale; 
- Kit meserii (unelte) 

1 
1 
1 
1 

 

 
 

Tavă activități multiple 1 
Material: plastic 
Dimensiuni: 
100x100x7 cm 

 
 Roată interactivă din lemn cu stativ 1 

Înălțime: 1 m 
Diametru: 60 cm 

  Set instrumente muzicale cu sunete 1  

  Set semne de circulație 1  

  Tavă activități artă și creație 15  

  Set instrumente modelaj 1  

 

 Puzzle: 
- Cifre 
- Litere 
- Animale 
- Plante 
- Mijloace de transport 

1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 

Set unelte pentru activități în nisip 5 
Să cuprindă: lopățică, 
greblă, găletușă, forme 
de nisip. 

  Cuburi de construcție din plastic 3  

 

 

 

 

I11 Dotarea cu mobilier pentru sălile de clasă, preșcolar: Grădinița cu Program Normal Zgubea. 



 

 

 

I11 
mobilier 
săli clasă 

Nr. total de săli de 
clasă dotate cu 

mobilier/unitate 
de învățământ 

Denumire tip de mobilier (ex.: bănci, scaune, dulapuri etc.) Nr. bucăți 

 
 

Observații 

 
 
 
 

1 

Bănci 10 
Adaptate vârstei 
preșcolarilor. 

Scaune  10 
Adaptate vârstei 
preșcolarilor. 

Catedră profesor + scaun 1 
 

Dulap depozitare materiale didactice 2 
 

Cuier 1  

Tablă magnetică activități (mobilă) 1 
Dimensiuni: 70x100 
cm. 

 

 

Masă luminoasă 1 

Dimensiuni 55x47 cm 
Material: plexiglas 
satinat, anti-zgâriere, 
sistem cu led cu 
telecomandă 

  Trusă LOGI (forme geometrice) 1  

  Set 25 accesorii de joacă pentru exterior 1  

  Set 57 accesorii pentru activități sportive 1  

  Pachet mape cu anotimpuri pentru preșcolari 1  

  Pachet mape cu alimente pentru preșcolari  1  

 

 Materiale jocuri de rol: 
- Marionete; 
- Figurine; 
- Truse medicale; 
- Kit meserii (unelte) 

1 
1 
1 
1 

 

 
 

Tavă activități multiple 1 
Material: plastic 
Dimensiuni: 
100x100x7 cm 

 
 Roată interactivă din lemn cu stativ 1 

Înălțime: 1 m 
Diametru: 60 cm 

  Set instrumente muzicale cu sunete 1  

  Set semne de circulație 1  



 

 

  Tavă activități artă și creație 15  

  Set instrumente modelaj 1  

 

 Puzzle: 
- Cifre 
- Litere 
- Animale 
- Plante 
- Mijloace de transport 

1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 

Set unelte pentru activități în nisip 5 
Să cuprindă: lopățică, 
greblă, găletușă, forme 
de nisip. 

  Cuburi de construcție din plastic 3  

 

 

 

I11 Dotarea cu mobilier + materiale didactice a laboratoarelor, altele decât cele informatice (pentru științe/robotică/matematică etc.): 
 

Nr. de 

laboratoare 

dotate/unitate 

de învățământ 

 

 

Tip de laborator 
Denumire tip de mobilier / materiale didactice Număr Observații 

 
 

1 

LABORATOR ȘTIINȚE Bănci  15  
 Scaune  15  
Mobilier  Catedră profesor + scaun  1  
 Dulap depozitare materiale didactice 3  
 Cuier 1  

  Suport mobil pentru prezentare hărți / planșe 1  
 Materiale didactice    
  Trusă: Modul de mecanică și fenomene mecanice:  

- linie cu pernă de aer cu accesorii; 

- cronometric electronic; 

- echipament pentru studiul dinamicii fluidelor; 

- micrometru; 

- șubler digital;  

2  



 

 

Nr. de 

laboratoare 

dotate/unitate 

de învățământ 

 

 

Tip de laborator 
Denumire tip de mobilier / materiale didactice Număr Observații 

- ruletă; 

- riglă metalică 100 cm; 

- cântar digital;  

- set scripeți; 

- pendulul lui Newton; 

- resort cilindric lung – 3 m;  

- tubul lui Newton; 

- tubul lui Pascal. 
  Trusă: Modul de fizică moleculară, calorimetrie și fenomene termice:  

- calorimetru cu accesorii; 

- tipuri de termometre cu lichid; 

- termometru electronic; 

- higrometru; 

- set 3 cilindri (cupru, aluminiu și oțel); 

- cilindru gradat din sticlă; 

-pahar Berzelius 250 ml. 

2  

  Trusă: Modul de electricitate și magnetism:  

- generator Van de Graaf/generator Wimshurst; 

- baghete de diferite materiale; 

2  



 

 

Nr. de 

laboratoare 

dotate/unitate 

de învățământ 

 

 

Tip de laborator 
Denumire tip de mobilier / materiale didactice Număr Observații 

- pendul electrostatic; 

- electroscop 

- bobine de diferite dimensiuni cu miez mobil;  

- ampermetru;  

- voltmetru;  

- electromagneți; 

- magneți de diferite dimensiuni. 
  Trusă modul de optică: 

- banc optic; 

- oglinzi; 

- plăci; 

- diodă laser cu adaptor; 

- ecran; 

- planșe; 

- lentile; 

- prismă; 

- 2 diode laser cu fascicul plan; 

- model de lentilă convergentă și divergentă; 

- hârtie cu axă optică și cu obiect desenat. 

2  



 

 

Nr. de 

laboratoare 

dotate/unitate 

de învățământ 

 

 

Tip de laborator 
Denumire tip de mobilier / materiale didactice Număr Observații 

  
Lupe simple  

5 Pentru elevi, observații 
individuale 

  Microscoape optice școlare 3  
  

Lupe binoculare 
5 Pentru elevi, observații 

individuale 
  

Microscoape portabile  
3 Pentru investigații ecologice 

pe teren, ore în aer liber 
  Lame de sticlă pentru microscop 10  
  Lamele 10  
  Trusă mobilă pentru determinarea calității aerului 1  
  Trusă mobilă pentru determinarea calității apei 1  
  Trusă mobilă pentru determinarea calității solului 1  
  Pahar Erlenmeyer gradat de 500 ml 2  
  Sistemul periodic al elementelor chimice  1 Din acril, cu elemente reale 
  Busolă 2  
  Instrumente pentru măsurători fiziologice:  

- Stetoscop 
- Aparat pentru măsurarea tensiunii sangvine 
- Spirometru  
- pulsoximetru 

 
 

2 
2 
2 
2 

 

  Mulaje: 
• Organismul unei plante angiosperme 
• Rădăcina 
• Tulpina 
• Frunza 
• Floarea la angiosperme 
• Sămânța 
• Scheletul uman 
• Sistemul muscular uman 
• Pielea 
• Capul/Organele cefalice umane 
• Cavitatea toracică/Organele toracice umane 
• Cavitatea abdominală/Organele abdominale umane 
• Cavitatea pelviană/Organele pelviene umane 
• Celule/Genetică 
• Organe cefalice/toracice/abdominale/pelviene 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 



 

 

Nr. de 

laboratoare 

dotate/unitate 

de învățământ 

 

 

Tip de laborator 
Denumire tip de mobilier / materiale didactice Număr Observații 

  Planșe: 

- Evoluția omului  
- Dovezi ale evoluției  
- Originea speciilor 
- Glande endocrine 

 
 
 

1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

I11 Dotarea digitală a laboratoarelor, altele decât cele informatice (pentru științe/robotică/matematică etc.): LABORATOR ȘTIINȚE 

 

Nr. de 

laboratoare 

dotate/unitate 

de învățământ 

 

Tip de laborator 
Denumire echipament TIC Număr Observații 

 
 

1 

LABORATOR ȘTIINȚE Display interactiv (tablă interactivă) de minim 65 inchi 1  
 Suport pentru display interactiv 1  
 Laptop pentru profesor  1  
 Sistem sunet  1  

  Imprimantă multifuncțională 1  
  Cameră videoconferință 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I11 Dotarea cu mobilier + materiale didactice a cabinetelor/atelierelor școlare – CABINET MULTIDISCIPLINAR: 

 



 

 

Nr. 

cabinete/ateliere 

școlare 
dotate/unitate de 

învățământ 

Denumire echipament/materiale didactice Număr 

 

 

Observații 

 
1 
 

Mobilier  
 
 

 
 
 
 

 Materiale 

didactice 

Bănci   
15 

 

Scaune 15  
Catedră profesor + scaun 1  
Dulap depozitare materiale didactice  3  
Cuier  1  
Suport mobil pentru prezentare hărți / planșe 1  

   
Planșe Limba și literatura română: 

- Fonetică  
- Vocabular  
- Gramatică  
- Ortografie și ortoepie 

 
1 set 
1 set  

2 seturi 
2 seturi  

Adaptate conform DOM 3 
 
 
Pentru Gramatică: 1 set morfologie și 
1 set sintaxă. 

Portrete scriitor reprezentativi ai literaturii române: 
- Pașoptiști 
- Interbelici  
- Clasici  
- Contemporani 

 
1 set 
1 set   
1 set 
1 set 

Format A3 

DEX - Dictionarul Explicativ al limbii romane 
1 Editura Univers Enciclopedic 

DOOM3 – Dicționarul Ortografic, Otoepic și Morfologic al Limbii Române 1 Editura Univers Enciclopedic 
 Pachet Dicționare: Sinonime, Antonime, Omonime, Paronime 1  
 Istoria literaturii române de la origini până în prezent  1 Autor – G. Călinescu  
 Trusă corpuri geometrice transparente (matematică) 1  
 Set de 20 portrete – matematicieni celebri 1 Format A3 
 Flipchart magnetic  1  
 Set corpuri geometrice din sârmă – schelete din muchii 1  
 Colecții naturale de roci, minerale, soluri 1  
 Atlas geografic al României  1  
 Atlas geografic al lumii  1  
 Binoclu cu ecran 1  
 Harta fizică  a României 1  
 Harta politică a României 1  
 Harta economică a României 1  
 Harta hidrografică a României 1  
 Harta lumii interactivă 1  
 Glob pământesc  1 Atlantis – 30 cm, iluminat cu baza de 



 

 

Nr. 

cabinete/ateliere 

școlare 
dotate/unitate de 

învățământ 

Denumire echipament/materiale didactice Număr 

 

 

Observații 

lemn 
 Set hărți fizice continente (Europa, Africa, Asia, Australia, America de Nord, America de Sud și 

Oceania) 
1  

 Hartă – Europa în Primului Război Mondial 1914-1918  1  
 Hartă – Europa în Perioada interbelică  1  
 Hartă – Europa în Al doilea Război Mondial (1939-1945) 1  
 Hartă – Imperiul Roman sec I î. Hr. – sec I d. Hr. 1  
 Hartă – Dacia Romană – Etnogeneza poporului român   1  
 Hartă – Imperiul Otoman sec. XII-XVII 1  
 Hartă – Hartă Orientul antic mileniul III-I î. Hr. 1  
 Hartă – Marile descoperiri geografice sec XV-XVII 1  
 Hartă – Tările Române în timpul lui Mihai Viteazul 1  
 Hartă – Războaiele din Grecia Antică și Imperiul lui Alexandru Macedon 1  
 Hartă – Europa după Congresul de la Viena  1  
 Hartă – Europa după anul 1989 – Uniunea Europeană 1  
 Set 35 planșe cu domnitori și suverani români  1 Format A3 
 Constituția României 1  
 Set forme geometrice spațiale: cub, con, sferă, piramidă, cilindru 1  
 Trusă: unelte specifice operațiilor tehnologice pentru prelucrarea lemnului (truse de traforaj, 

pirogravură, sculptură), materialelor textile, lutului — ceramicii, pielii. 
1  

 Trusă: scule, dispozitive și verificatoare pentru prelucrarea manuală a diferitelor semifabricate 
metalice  

1  

 Trusă: unelte de grădinărit, unelte specifice cultivării plantelor 1  
 Trusă: scule utilizate în domeniul electric: sonerie, lampă de control, întrerupătoare, cabluri  1  
 Instrumente și materiale specifice prelucrării manuale a lutului — ceramicii: instrumente necesare 

pentru înfrumusețarea vaselor din ceramică, lut, figurine din polistiren expandat, ipsos, roata olarului, 
materiale de prelucrat — pungi cu lut 

1  

 Pistol de lipit cu silicon  1  
 

 

 

 

 

 

 

I11 Dotarea cu echipamente TIC a cabinetelor/atelierelor școlare – CABINET MULTIDISCIPLINAR: 

 



 

 

Nr. 

cabinete/ateliere 

școlare 
dotate/unitate de 

învățământ 

Denumire echipament TIC Număr 

 

 

Observații 

 
1 

Display interactiv (tablă interactivă) de minim 65 inchi 1  
Suport pentru display interactiv 1  
Laptop pentru profesor  1  
Sistem sunet  1  

 Imprimantă multifuncțională 1  
 Cameră videoconferință 1  

I11 Dotare spațiu cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive: 

 

Nr. sală / spațiu  

dotate/unitate 

de învățământ 
Denumire echipament/materiale didactice Număr 

 

Observații 

 

1 

Bancă de gimnastică 2  

Saltea de gimnastică 5  

 Capră de sărituri  1  

 Ladă de gimnastică 1  

 Trambulină pentru sărituri  1  

 Masă de tenis 1  

 Fileu tenis de masă 2  

 Palete tenis de masă 10  

 Mingi fotbal  10 Mărimea 5 

 Mingi handbal 10 Mărimea 2 

 Mingi volei  10  

 Mingi medicinale 4 Greutate 1-2 kg 



 

 

Nr. sală / spațiu  

dotate/unitate 

de învățământ 
Denumire echipament/materiale didactice Număr 

 

Observații 

 Minipoartă pentru fotbal  4  

 Fileu pentru volei  1  

 Stâlpi pentru fileu volei 2  

 Scară fixă 2  

 Joc de șah 10  

 Jaloane  30  

 Copete  30 Două seturi de câte 50  

 Gărdulețe pentru sărituri  10  

 Bețe de ștafetă 20  

 Scăriță pentru coordonare 10  

 Coardă de sărit  20  

 

Gantere  
6 1 set 2,5 kg + 1 set 5 kg + 1 set 8 

kg+1 set 10 kg + 1 set 12 kg + 1 set 
15 kg 

 Popice  5 4 Seturi 

 
Set rachete badminton + fluturași 5 5 Seturi complete (rachete + 

fluturași) 

 Cronometru 2  

 Ruletă 2  

 

 

I11 Dotarea cu echipamente specifice/mobilier a cabinetelor de consiliere și asistență psihopedagogică/multifuncționale (de sprijin, logopedice și alte terapii specifice - 

din cadrul CJRAE/CMBRAE) – CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 



 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

I MOBILIER   

  

   

1 Dulap securizat din lemn, cu 2 uși 
(L 800 X l 400 X H 1800 mm) 

Buc   1x1=1 

2 Etajeră cu 2 uși și 4 nișe (L 800 X l 400 X H 1800 mm) Buc   2x1=2 

3 Masă individuală (trapez/ dreptunghiulară) Buc   6x1=6 

4 Scaune stivuibile din material textil (l 50 X ad.50 X H 75 cm) Buc   6x1=6 

5 Cuier birou Buc   1 x1=1 

6 Tablă școlară magnetică (120 X 80 cm ) Buc   1x1=1 

7 Panouri de plută pentru afișaj (90 X 60 cm) Buc   3x1=3 

8 Birou cu sertare Buc   1x1=1 



 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

9 Scaun ergonomic birou Buc   1x1=1 

10 Fotoliu cu suprafața ușor de igienizat Buc   2x1=2 

11  Fotoliu minge / gonflabil piele eco umplut cu perle polistiren Buc   2x1=2 

12  Flipchart  Buc   1x1=1 

II ECHIPAMENTE ȘI MIJLOACE IT – cf OME 3497/2022       

1 Display interactiv (tablă interactivă) 
Diagonala: minimum 65“, unghi vizibilitate 178 de grade; 

Tip Display: 4k UHD, Anti Glare, luminozitate minimum 350 cd; 

Touchscreen în 20 de puncte cu cel puțin 2 stylus incluse; 
Funcții: browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv, capturi de 
ecran adnotate; 

Boxe integrate; 

Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă față de ultima 
lansată, cu suport tehnic oferit de producător pentru o perioadă de cel puțin 
4 ani, respectiv un ciclu de învățământ, care să asigure compatibilitatea cu 
sistemele de operare existente/utilizate în unitatea de învățământ 

Buc   1x1=1 

2.  Suport pentru display interactiv 

– de tip fix sau mobil 

Buc   1x1=1 



 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

3 Sistem Desktop + Monitor/Sistem AII-In-One/Laptop - pentru fiecare 

cabinet de asistență psihopedagogică 

Sistem Desktop + Monitor 
Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată de producător, 
scor de minimum 10.000 de puncte pe site-ul cpubenchmark.net; 

Memorie RAM: minimum 16 GB, DDR4; 

Monitor: FHD, IPS, 27“; 

Stocare: SSD minimum 512 GB; 

Porturi: VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, audio pentru sistem 5.1, 

HDMI; 

Periferice: tastatură și mouse; 
Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al unității de 
învățământ 
Sistem AII-In-One 

Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată de producător, 
scor de minimum 5.500 de puncte pe site-ul cpubenchmark.net.; 

Display: FHD, 24“, 1.920 x 1.080 pixeli, Anti-Glare; 

Webcam: integrat, rezoluție 1.280 x 720 pixeli; 
Microfon: integrat; 

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4; 

Stocare: SSD 250 GB; 

Sunet: boxe încorporate; 

Porturi: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0; 

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1.000, bluetooth 5; 

Periferice: tastatură + mouse; 
Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al unității de 
învățământ 
Laptop 
Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată de producător, 
scor de minimum 5.000 de puncte pe site-ul cpubenchmark.net; 

Display: minimum 14“; 

Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4; 

Stocare: tip SSD minimum 256 GB; 

Conectivitate: wireless 802.11 ac, bluetooth 5; 

Buc   1X1=1 



 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

Webcam integrat, rezoluție 1.280 x 720 p 

Porturi: HDMI, USB 3.0, audio jack combo; 

Greutate: mai mică de 2 kg; 

Sistem de operare: în funcție de necesarul de licențiere al unității de 
învățământ 

4. Sistem sunet 

Putere RMS (W): 80; 

Amplificare: integrată; 
Conectivitate Bluetooth 4.1; 

Conectivitate Jack 3.5 mm și/sau RCA 

Buc   1x1=1 

5. Multifuncțională 

Imprimare, copiere, scanare; 

Viteza de imprimare: minimum 12 ppm 

Volum lunar recomandat: 3.000 de pagini; 

Duplex imprimare și scanare 

Buc   1x1=1 

6 Cameră videoconferință 

Sunet: difuzor integrat, full duplex cu anulare zgomot și ecou; 
Codare H.264; 

Alte funcționalități: telecomandă, pan, tilt, zoom, volume +-, audio mute, 

răspuns/închis 

Buc   1x1=1 



 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

7 Scanner documente portabil Aplatizare automată; OCR, scanare duplex; 
Rezoluție (lpi): minimum 5.080;Corectarea înclinării; Înregistrare video 

Buc   1x1=1 

8 Router Wi Fi 

Procesor: 1 GHz; 

Porturi LAN: 4 x LAN; 

Porturi WAN: 1 x WAN; 

Porturi LAN/WAN: 10/100/1.000 Mbps; 

Standarde: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 

Dual band, 4×4 MU-MIMO 

Buc   1x1=1 

9 Boxă portabilă Buc   1x1=1 

10 Hard extern pentru arhivare electronică - 1 TB Buc   1x1=1 

11 

Videoproiector Acer X138WHP, HD, 4000 Lumeni, Negru 

Buc  1x1=1 

12 

Aparat de fotografiat digital 

Buc  1x1=1 

III MATERIAL GRAFIC       

1 Carduri metaforice de asociere/terapeutice și altele set  Carduri de intelepciune 
https://www.emag.ro/carduri-de-intelepciune-

louise-l-hay-9786068420127/pd/EW4RW0BBM/ 

 

1x1=1 
  

https://www.emag.ro/carduri-de-intelepciune-louise-l-hay-9786068420127/pd/EW4RW0BBM/
https://www.emag.ro/carduri-de-intelepciune-louise-l-hay-9786068420127/pd/EW4RW0BBM/


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

   Carduri metaforice RESILIO 
https://www.emag.ro/carduri-metaforice-resilio-

oh-

103rsl/pd/D1F9DHBBM/?utm_campaign=share

_product&utm_source=mobile_dynamic_share

&utm_medium=android 

1x1=1 

2 Cartonase motivaționale/cu emoții și altele Buc Carduri educative inspirationale 
https://www.7toys.ro/cum-sa-te-simti-bine-in-

fiecare-zi-cartonase-inspirationale-ro/ 

1x1=1 

   Game of Masks 
https://www.elefant.ro/game-of-masks-joc-de-

relationare-conectare-autocunoastere-si-

dezvoltare-personala_5c863cb8-6586-4524-

9e14-fa3f52b58969 

1x60=60 

3 Set planșe și panouri didactice pe diverse problematici (bullying, stil de 
viață sănătos, meserii, piramida lui Maslow și altele) 

Set  1 

IV MIJLOACE AUDIO-VIZUALE       

1 Softuri educaționale cu programe de intervenție pentru copii agresivi,  cu 
ADHD, TSI, TSA, tulburări de comportament și altele 

Buc  Program de interventie pentru copiii agresivi 

(+CD) 
https://www.librarie.net/p/128303/program-de-

interventie-pentru-copiii-agresivi-cd 

 1x1=1 

2 Audio book-uri sau e-books pentru dezvoltare personală și autocunoaștere, 
dezvoltare socio-emoțională / povești metaforice motivaționale 

Buc  Kit educațional - Învață, socializează și 
dezvoltă-te emoțional alături de robotul 
Photon™ 
https://www.edituradiana.ro/robotica-si-

aplicatii-digitale/kit-educational-invata-

socializeaza-si-dezvolta-te-emotional-alaturi-de-

robotul-photon-11237.html 

1x1=1 

https://www.emag.ro/carduri-metaforice-resilio-oh-103rsl/pd/D1F9DHBBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
https://www.emag.ro/carduri-metaforice-resilio-oh-103rsl/pd/D1F9DHBBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
https://www.emag.ro/carduri-metaforice-resilio-oh-103rsl/pd/D1F9DHBBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
https://www.emag.ro/carduri-metaforice-resilio-oh-103rsl/pd/D1F9DHBBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
https://www.emag.ro/carduri-metaforice-resilio-oh-103rsl/pd/D1F9DHBBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
https://www.7toys.ro/cum-sa-te-simti-bine-in-fiecare-zi-cartonase-inspirationale-ro/
https://www.7toys.ro/cum-sa-te-simti-bine-in-fiecare-zi-cartonase-inspirationale-ro/
https://www.elefant.ro/game-of-masks-joc-de-relationare-conectare-autocunoastere-si-dezvoltare-personala_5c863cb8-6586-4524-9e14-fa3f52b58969
https://www.elefant.ro/game-of-masks-joc-de-relationare-conectare-autocunoastere-si-dezvoltare-personala_5c863cb8-6586-4524-9e14-fa3f52b58969
https://www.elefant.ro/game-of-masks-joc-de-relationare-conectare-autocunoastere-si-dezvoltare-personala_5c863cb8-6586-4524-9e14-fa3f52b58969
https://www.elefant.ro/game-of-masks-joc-de-relationare-conectare-autocunoastere-si-dezvoltare-personala_5c863cb8-6586-4524-9e14-fa3f52b58969
https://www.librarie.net/p/128303/program-de-interventie-pentru-copiii-agresivi-cd
https://www.librarie.net/p/128303/program-de-interventie-pentru-copiii-agresivi-cd
https://www.edituradiana.ro/robotica-si-aplicatii-digitale/kit-educational-invata-socializeaza-si-dezvolta-te-emotional-alaturi-de-robotul-photon-11237.html
https://www.edituradiana.ro/robotica-si-aplicatii-digitale/kit-educational-invata-socializeaza-si-dezvolta-te-emotional-alaturi-de-robotul-photon-11237.html
https://www.edituradiana.ro/robotica-si-aplicatii-digitale/kit-educational-invata-socializeaza-si-dezvolta-te-emotional-alaturi-de-robotul-photon-11237.html
https://www.edituradiana.ro/robotica-si-aplicatii-digitale/kit-educational-invata-socializeaza-si-dezvolta-te-emotional-alaturi-de-robotul-photon-11237.html


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

V CĂRȚI       

1  Publicații pentru domeniul socio-emoțional   

  

Educaţia emoţional-afectivă 
https://polirom.ro/stiintele-educatiei/7441-

educa%C5%A3ia-emo%C5%A3ional-

afectiv%C4%83.html 

1x1=1 

   Da, poţi! 4-7 ani 
https://rtscluj.ro/content/view/92/25/ 

1x1=1 

   Terapia schemelor pentru copii și adolescenți 
https://www.edituratrei.ro/carte/gerhard-

zarbock-terapia-schemelor-pentru-copii-si-

adolescenti/4269/ 

1x1=1 

   Consilierea copiilor Ed.2 
https://www.libris.ro/consilierea-copiilor-ed-2-

david-geldard-kathryn-POL978-973-46-7865-5-

-p11031504.html?gclid=CjwKCAiAwc-

dBhA7EiwAxPRylCQQfhRjWZKhr1iW6SDe-

sYXVVUswuh2rOuSO8QECQzJ2GwkxoUk-

RoCmFcQAvD_BwE 

1x1=1 

   Fii asertiv! 
https://philobia.com/produs/fii-asertiv 

1x1=1 

   Ia-o de la capăt! 
https://philobia.com/produs/ia-o-de-la-capat 

1x1=1 

2 Publicații pentru domeniul auto- și intercunoașterii  Pasaport pentru succes - clasele IX-XII 
https://www.librarie.net/p/128312/pasaport-

pentru-succes-clasele-ix-xii 

1x1=1 

https://polirom.ro/stiintele-educatiei/7441-educa%C5%A3ia-emo%C5%A3ional-afectiv%C4%83.html
https://polirom.ro/stiintele-educatiei/7441-educa%C5%A3ia-emo%C5%A3ional-afectiv%C4%83.html
https://polirom.ro/stiintele-educatiei/7441-educa%C5%A3ia-emo%C5%A3ional-afectiv%C4%83.html
https://rtscluj.ro/content/view/92/25/
https://www.edituratrei.ro/carte/gerhard-zarbock-terapia-schemelor-pentru-copii-si-adolescenti/4269/
https://www.edituratrei.ro/carte/gerhard-zarbock-terapia-schemelor-pentru-copii-si-adolescenti/4269/
https://www.edituratrei.ro/carte/gerhard-zarbock-terapia-schemelor-pentru-copii-si-adolescenti/4269/
https://www.libris.ro/consilierea-copiilor-ed-2-david-geldard-kathryn-POL978-973-46-7865-5--p11031504.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylCQQfhRjWZKhr1iW6SDe-sYXVVUswuh2rOuSO8QECQzJ2GwkxoUk-RoCmFcQAvD_BwE
https://www.libris.ro/consilierea-copiilor-ed-2-david-geldard-kathryn-POL978-973-46-7865-5--p11031504.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylCQQfhRjWZKhr1iW6SDe-sYXVVUswuh2rOuSO8QECQzJ2GwkxoUk-RoCmFcQAvD_BwE
https://www.libris.ro/consilierea-copiilor-ed-2-david-geldard-kathryn-POL978-973-46-7865-5--p11031504.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylCQQfhRjWZKhr1iW6SDe-sYXVVUswuh2rOuSO8QECQzJ2GwkxoUk-RoCmFcQAvD_BwE
https://www.libris.ro/consilierea-copiilor-ed-2-david-geldard-kathryn-POL978-973-46-7865-5--p11031504.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylCQQfhRjWZKhr1iW6SDe-sYXVVUswuh2rOuSO8QECQzJ2GwkxoUk-RoCmFcQAvD_BwE
https://www.libris.ro/consilierea-copiilor-ed-2-david-geldard-kathryn-POL978-973-46-7865-5--p11031504.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylCQQfhRjWZKhr1iW6SDe-sYXVVUswuh2rOuSO8QECQzJ2GwkxoUk-RoCmFcQAvD_BwE
https://www.libris.ro/consilierea-copiilor-ed-2-david-geldard-kathryn-POL978-973-46-7865-5--p11031504.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylCQQfhRjWZKhr1iW6SDe-sYXVVUswuh2rOuSO8QECQzJ2GwkxoUk-RoCmFcQAvD_BwE
https://philobia.com/produs/fii-asertiv
https://philobia.com/produs/ia-o-de-la-capat
https://www.librarie.net/p/128312/pasaport-pentru-succes-clasele-ix-xii
https://www.librarie.net/p/128312/pasaport-pentru-succes-clasele-ix-xii


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

   Instrumentar de tehnici terapeutice creative. 

Cum lucrăm cu adolescenții și copiii cu traumă 
de dezvoltare 
https://www.edituratrei.ro/carte/karen-treisman-

instrumentar-de-tehnici-terapeutice-creative-

cum-lucram-cu-adolescentii-si-copiii-cu-

trauma-de-dezvoltare/3537/ 

1x1=1 

3 Publicații pentru domeniul orientării școlare și profesionale  Consiliere și orientare. Ghid de educație pentru 
carieră 
https://ascred.ro/products/consiliere-%C8%99i-

orientare-ghid-de-educa%C8%9Bie-pentru-

cariera 

1x1=1 

   Intervenții în dezvoltarea carierei în secolul 
XXI 
https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-

in-dezvoltarea-carierei-in-secolul-xxi 

1x1=1 

4 Publicații pentru domeniul managementului învățării/ motivației școlare  Metode si tehnici de invatare eficienta 
https://www.libris.ro/metode-si-tehnici-de-

invatare-eficienta-ioan-pol978-973-46-5146-

7.html?gclid=CjwKCAiAwc-

dBhA7EiwAxPRylM2yi6VbJv18NRrdqXcBI8K0

LLPQoIGkW_aLap-

4DxpAb6ckTdvsYBoCukMQAvD_BwE 

1x1=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Învață să înveți 
https://ascred.ro/products/invata-sa-inveti 

1x1=1 

https://www.edituratrei.ro/carte/karen-treisman-instrumentar-de-tehnici-terapeutice-creative-cum-lucram-cu-adolescentii-si-copiii-cu-trauma-de-dezvoltare/3537/
https://www.edituratrei.ro/carte/karen-treisman-instrumentar-de-tehnici-terapeutice-creative-cum-lucram-cu-adolescentii-si-copiii-cu-trauma-de-dezvoltare/3537/
https://www.edituratrei.ro/carte/karen-treisman-instrumentar-de-tehnici-terapeutice-creative-cum-lucram-cu-adolescentii-si-copiii-cu-trauma-de-dezvoltare/3537/
https://www.edituratrei.ro/carte/karen-treisman-instrumentar-de-tehnici-terapeutice-creative-cum-lucram-cu-adolescentii-si-copiii-cu-trauma-de-dezvoltare/3537/
https://ascred.ro/products/consiliere-%C8%99i-orientare-ghid-de-educa%C8%9Bie-pentru-cariera
https://ascred.ro/products/consiliere-%C8%99i-orientare-ghid-de-educa%C8%9Bie-pentru-cariera
https://ascred.ro/products/consiliere-%C8%99i-orientare-ghid-de-educa%C8%9Bie-pentru-cariera
https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-in-dezvoltarea-carierei-in-secolul-xxi
https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-in-dezvoltarea-carierei-in-secolul-xxi
https://www.libris.ro/metode-si-tehnici-de-invatare-eficienta-ioan-pol978-973-46-5146-7.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylM2yi6VbJv18NRrdqXcBI8K0LLPQoIGkW_aLap-4DxpAb6ckTdvsYBoCukMQAvD_BwE
https://www.libris.ro/metode-si-tehnici-de-invatare-eficienta-ioan-pol978-973-46-5146-7.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylM2yi6VbJv18NRrdqXcBI8K0LLPQoIGkW_aLap-4DxpAb6ckTdvsYBoCukMQAvD_BwE
https://www.libris.ro/metode-si-tehnici-de-invatare-eficienta-ioan-pol978-973-46-5146-7.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylM2yi6VbJv18NRrdqXcBI8K0LLPQoIGkW_aLap-4DxpAb6ckTdvsYBoCukMQAvD_BwE
https://www.libris.ro/metode-si-tehnici-de-invatare-eficienta-ioan-pol978-973-46-5146-7.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylM2yi6VbJv18NRrdqXcBI8K0LLPQoIGkW_aLap-4DxpAb6ckTdvsYBoCukMQAvD_BwE
https://www.libris.ro/metode-si-tehnici-de-invatare-eficienta-ioan-pol978-973-46-5146-7.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylM2yi6VbJv18NRrdqXcBI8K0LLPQoIGkW_aLap-4DxpAb6ckTdvsYBoCukMQAvD_BwE
https://www.libris.ro/metode-si-tehnici-de-invatare-eficienta-ioan-pol978-973-46-5146-7.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylM2yi6VbJv18NRrdqXcBI8K0LLPQoIGkW_aLap-4DxpAb6ckTdvsYBoCukMQAvD_BwE
https://ascred.ro/products/invata-sa-inveti


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

   Managementul comportamentelor și 
optimizarea motivației pentru învățare 
https://ascred.ro/products/managementul-
comportamentelor-%C8%99i-optimizarea-
motiva%C8%9Biei-pentru-inva%C8%9Bare 

1x1=1 

   Marea carte motivationala 
https://jucarii-vorbarete.ro/product/marea-

carte-motivationala/ 

1x1=1 

5 Publicații pentru domeniul managementului clasei  Managementul clasei de elevi 
https://www.emag.ro/managementul-clasei-de-

elevi-romita-b-iucu-

9789734602353/pd/DXTFM7BBM/?recid=rec_

3_rec_3_7ddf5b4c2c73cd3db06fb632713cea74_

1512607722 

1x1=1 

   Activitățile de consiliere 
https://ascred.ro/products/activita%C8%9Bile-

de-consiliere 

1x1=1 

6 Publicații pentru domeniul consilierii copiilor/ adolescenților care prezintă 
probleme de: comportament, anxietate, învățare și altele 

 Managementul comportamentelor și 
optimizarea motivației pentru învățare 
https://www.libris.ro/managementul-

comportamentelor-si-optimizarea-ASR978-606-

8244-90-7--

p20737835.html?gclid=CjwKCAiAwc-

dBhA7EiwAxPRylBI_87II3CFe_XSsNJXOfNSL4

MW978wkPcqh5nUahmcA7mTNxcNPLRoCixU

QAvD_BwE 

1x1=1 

   Terapia centrată pe scheme cognitive 
https://ascred.ro/products/terapia-centrata-pe-

1x1=1 

https://ascred.ro/products/managementul-comportamentelor-%C8%99i-optimizarea-motiva%C8%9Biei-pentru-inva%C8%9Bare
https://ascred.ro/products/managementul-comportamentelor-%C8%99i-optimizarea-motiva%C8%9Biei-pentru-inva%C8%9Bare
https://ascred.ro/products/managementul-comportamentelor-%C8%99i-optimizarea-motiva%C8%9Biei-pentru-inva%C8%9Bare
https://jucarii-vorbarete.ro/product/marea-carte-motivationala/
https://jucarii-vorbarete.ro/product/marea-carte-motivationala/
https://www.emag.ro/managementul-clasei-de-elevi-romita-b-iucu-9789734602353/pd/DXTFM7BBM/?recid=rec_3_rec_3_7ddf5b4c2c73cd3db06fb632713cea74_1512607722
https://www.emag.ro/managementul-clasei-de-elevi-romita-b-iucu-9789734602353/pd/DXTFM7BBM/?recid=rec_3_rec_3_7ddf5b4c2c73cd3db06fb632713cea74_1512607722
https://www.emag.ro/managementul-clasei-de-elevi-romita-b-iucu-9789734602353/pd/DXTFM7BBM/?recid=rec_3_rec_3_7ddf5b4c2c73cd3db06fb632713cea74_1512607722
https://www.emag.ro/managementul-clasei-de-elevi-romita-b-iucu-9789734602353/pd/DXTFM7BBM/?recid=rec_3_rec_3_7ddf5b4c2c73cd3db06fb632713cea74_1512607722
https://www.emag.ro/managementul-clasei-de-elevi-romita-b-iucu-9789734602353/pd/DXTFM7BBM/?recid=rec_3_rec_3_7ddf5b4c2c73cd3db06fb632713cea74_1512607722
https://ascred.ro/products/activita%C8%9Bile-de-consiliere
https://ascred.ro/products/activita%C8%9Bile-de-consiliere
https://www.libris.ro/managementul-comportamentelor-si-optimizarea-ASR978-606-8244-90-7--p20737835.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylBI_87II3CFe_XSsNJXOfNSL4MW978wkPcqh5nUahmcA7mTNxcNPLRoCixUQAvD_BwE
https://www.libris.ro/managementul-comportamentelor-si-optimizarea-ASR978-606-8244-90-7--p20737835.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylBI_87II3CFe_XSsNJXOfNSL4MW978wkPcqh5nUahmcA7mTNxcNPLRoCixUQAvD_BwE
https://www.libris.ro/managementul-comportamentelor-si-optimizarea-ASR978-606-8244-90-7--p20737835.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylBI_87II3CFe_XSsNJXOfNSL4MW978wkPcqh5nUahmcA7mTNxcNPLRoCixUQAvD_BwE
https://www.libris.ro/managementul-comportamentelor-si-optimizarea-ASR978-606-8244-90-7--p20737835.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylBI_87II3CFe_XSsNJXOfNSL4MW978wkPcqh5nUahmcA7mTNxcNPLRoCixUQAvD_BwE
https://www.libris.ro/managementul-comportamentelor-si-optimizarea-ASR978-606-8244-90-7--p20737835.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylBI_87II3CFe_XSsNJXOfNSL4MW978wkPcqh5nUahmcA7mTNxcNPLRoCixUQAvD_BwE
https://www.libris.ro/managementul-comportamentelor-si-optimizarea-ASR978-606-8244-90-7--p20737835.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylBI_87II3CFe_XSsNJXOfNSL4MW978wkPcqh5nUahmcA7mTNxcNPLRoCixUQAvD_BwE
https://www.libris.ro/managementul-comportamentelor-si-optimizarea-ASR978-606-8244-90-7--p20737835.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylBI_87II3CFe_XSsNJXOfNSL4MW978wkPcqh5nUahmcA7mTNxcNPLRoCixUQAvD_BwE
https://ascred.ro/products/terapia-centrata-pe-scheme-cognitive


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

scheme-cognitive 

   Tehnici de terapie cognitivă pentru copii și 
adolescenți 
https://ascred.ro/products/tehnici-de-terapie-

cognitiva-pentru-copii-%C8%99i-

adolescen%C8%9Bi 

1x1=1 

   Anxios 
https://ascred.ro/products/anxios 

1x1=1 

   Tulburări de comportament antisocial-agresiv. 

Manual de psihoterapie pentru copii si 

adolescenti 
https://rtscluj.ro/content/view/102/25/ 

1x1=1 

   Program de intervenţie pentru copiii agresivi 
https://rtscluj.ro/content/view/30/13/ 

1x1=1 

   Terapia prin joc 
https://ascred.ro/products/terapia-prin-joc 

1x1=1 

   Pierdut si regasit. Cum sa ii ajutam pe elevii cu 

probleme comportamentale (si, astfel, pe toti 

ceilalti) 
https://www.librariadelfin.ro/carte/pierdut-si-

regasit-cum-sa-ii-ajutam-pe-elevii-cu-probleme-

comportamentale-si-astfel-pe-toti-ceilalti-ross-

w-greene--i35673 

1x1=1 

   Strategii de prevenție a problemelor de 
comportament 
https://ascred.ro/products/strategii-de-

preven%C8%9Bie-a-problemelor-de-

comportament 

1x1=1 

https://ascred.ro/products/terapia-centrata-pe-scheme-cognitive
https://ascred.ro/products/tehnici-de-terapie-cognitiva-pentru-copii-%C8%99i-adolescen%C8%9Bi
https://ascred.ro/products/tehnici-de-terapie-cognitiva-pentru-copii-%C8%99i-adolescen%C8%9Bi
https://ascred.ro/products/tehnici-de-terapie-cognitiva-pentru-copii-%C8%99i-adolescen%C8%9Bi
https://ascred.ro/products/anxios
https://rtscluj.ro/content/view/102/25/
https://rtscluj.ro/content/view/30/13/
https://ascred.ro/products/terapia-prin-joc
https://www.librariadelfin.ro/carte/pierdut-si-regasit-cum-sa-ii-ajutam-pe-elevii-cu-probleme-comportamentale-si-astfel-pe-toti-ceilalti-ross-w-greene--i35673
https://www.librariadelfin.ro/carte/pierdut-si-regasit-cum-sa-ii-ajutam-pe-elevii-cu-probleme-comportamentale-si-astfel-pe-toti-ceilalti-ross-w-greene--i35673
https://www.librariadelfin.ro/carte/pierdut-si-regasit-cum-sa-ii-ajutam-pe-elevii-cu-probleme-comportamentale-si-astfel-pe-toti-ceilalti-ross-w-greene--i35673
https://www.librariadelfin.ro/carte/pierdut-si-regasit-cum-sa-ii-ajutam-pe-elevii-cu-probleme-comportamentale-si-astfel-pe-toti-ceilalti-ross-w-greene--i35673
https://ascred.ro/products/strategii-de-preven%C8%9Bie-a-problemelor-de-comportament
https://ascred.ro/products/strategii-de-preven%C8%9Bie-a-problemelor-de-comportament
https://ascred.ro/products/strategii-de-preven%C8%9Bie-a-problemelor-de-comportament


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

   Intervenții cognitiv-comportamentale în 

educație 
https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-

cognitiv-comportamentale-in-educa%C8%9Bie 

1x1=1 

   Copilul hiperactiv şi încăpăţânat 
https://rtscluj.ro/content/view/33/14/ 

1x1=1 

7 Publicații pentru abordarea copiilor cu CES/ educație incluzivă  Interventia psihopedagogica in autism. 

Instrumente de lucru 
https://portokal.ro/interventia-psihopedagogica-

in-autism-instrumente-de-lucru-raluca-mihaela-

bulimar.html 

1x1=1 

   Ajutorul strategic pentru elevii cu dificultăți 
școlare 
https://ascred.ro/products/ajutorul-strategic-

pentru-elevii-cu-dificulta%C8%9Bi-

%C8%99colare 

1x1=1 

8 Publicații pentru îmbunătățirea relației familie-școală/ educației parentale  Intervenții bazate pe colaborarea familie-

școală 
https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-
bazate-pe-colaborarea-familie-%C8%99coala 

 

1x1=1 

  Basme terapeutice pentru copii, adolescenți și 
părinți 
https://ascred.ro/products/basme-terapeutice-
pentru-copii-adolescen%C8%9Bi-%C8%99i-
parin%C8%9Bi 

1x1=1 

https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-cognitiv-comportamentale-in-educa%C8%9Bie
https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-cognitiv-comportamentale-in-educa%C8%9Bie
https://rtscluj.ro/content/view/33/14/
https://portokal.ro/interventia-psihopedagogica-in-autism-instrumente-de-lucru-raluca-mihaela-bulimar.html
https://portokal.ro/interventia-psihopedagogica-in-autism-instrumente-de-lucru-raluca-mihaela-bulimar.html
https://portokal.ro/interventia-psihopedagogica-in-autism-instrumente-de-lucru-raluca-mihaela-bulimar.html
https://ascred.ro/products/ajutorul-strategic-pentru-elevii-cu-dificulta%C8%9Bi-%C8%99colare
https://ascred.ro/products/ajutorul-strategic-pentru-elevii-cu-dificulta%C8%9Bi-%C8%99colare
https://ascred.ro/products/ajutorul-strategic-pentru-elevii-cu-dificulta%C8%9Bi-%C8%99colare
https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-bazate-pe-colaborarea-familie-%C8%99coala
https://ascred.ro/products/interven%C8%9Bii-bazate-pe-colaborarea-familie-%C8%99coala
https://ascred.ro/products/basme-terapeutice-pentru-copii-adolescen%C8%9Bi-%C8%99i-parin%C8%9Bi
https://ascred.ro/products/basme-terapeutice-pentru-copii-adolescen%C8%9Bi-%C8%99i-parin%C8%9Bi
https://ascred.ro/products/basme-terapeutice-pentru-copii-adolescen%C8%9Bi-%C8%99i-parin%C8%9Bi


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

  

Copii mai puternici decat bullyingul. Cum sa 

cresti un copil increzator, echilibrat si 

puternic 
https://jucarii-vorbarete.ro/product/copii-mai-
puternici-decat-bullyingul-cum-sa-cresti-un-
copil-increzator-echilibrat-si-puternic/ 

1x1=1 

   Cum sa fii un parinte bun pentru adolescentul 

de azi 
https://jucarii-vorbarete.ro/product/cum-sa-fii-
un-parinte-bun-pentru-adolescentul-de-azi/ 

1x1=1 

   Cum să fii un părinte eficient pentru copilul 
dificil 
https://ascred.ro/products/cum-sa-fii-un-parinte-
eficient-pentru-copilul-dificil 

1x1=1 

9 Publicații pentru domeniul stilului de viață sănătos  Frica si anxietatea copilului. Solutii practice 

pentru a-l ajuta sa le depaseasca 
https://jucarii-vorbarete.ro/product/frica-si-

anxietatea-copilului-solutii-practice-pentru-a-l-

ajuta-sa-le-depaseasca/ 

1x1=1 

   Terapia cognitiv-comportamentală și 
tulburările de comportament alimentar 
https://ascred.ro/products/terapia-cognitiv-

comportamentala-%C8%99i-tulburarile-de-

comportament-alimentar-1 

1x1=1 

   Ghidul de viata al optimistului inteligent. Cum 1x1=1 

https://jucarii-vorbarete.ro/product/copii-mai-puternici-decat-bullyingul-cum-sa-cresti-un-copil-increzator-echilibrat-si-puternic/
https://jucarii-vorbarete.ro/product/copii-mai-puternici-decat-bullyingul-cum-sa-cresti-un-copil-increzator-echilibrat-si-puternic/
https://jucarii-vorbarete.ro/product/copii-mai-puternici-decat-bullyingul-cum-sa-cresti-un-copil-increzator-echilibrat-si-puternic/
https://jucarii-vorbarete.ro/product/cum-sa-fii-un-parinte-bun-pentru-adolescentul-de-azi/
https://jucarii-vorbarete.ro/product/cum-sa-fii-un-parinte-bun-pentru-adolescentul-de-azi/
https://ascred.ro/products/cum-sa-fii-un-parinte-eficient-pentru-copilul-dificil
https://ascred.ro/products/cum-sa-fii-un-parinte-eficient-pentru-copilul-dificil
https://jucarii-vorbarete.ro/product/frica-si-anxietatea-copilului-solutii-practice-pentru-a-l-ajuta-sa-le-depaseasca/
https://jucarii-vorbarete.ro/product/frica-si-anxietatea-copilului-solutii-practice-pentru-a-l-ajuta-sa-le-depaseasca/
https://jucarii-vorbarete.ro/product/frica-si-anxietatea-copilului-solutii-practice-pentru-a-l-ajuta-sa-le-depaseasca/
https://ascred.ro/products/terapia-cognitiv-comportamentala-%C8%99i-tulburarile-de-comportament-alimentar-1
https://ascred.ro/products/terapia-cognitiv-comportamentala-%C8%99i-tulburarile-de-comportament-alimentar-1
https://ascred.ro/products/terapia-cognitiv-comportamentala-%C8%99i-tulburarile-de-comportament-alimentar-1


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

sa-ti mentii sanatatea si sa ai succes intr-o 

lume care este un loc mai bun decat crezi, 

Jurriaan Kamp 
https://www.emag.ro/ghidul-de-viata-al-

optimistului-inteligent-cum-sa-ti-mentii-

sanatatea-si-sa-ai-succes-intr-o-lume-care-este-

un-loc-mai-bun-decat-crezi-jurriaan-kamp-

9786069130339/pd/DR8C2WBBM/ 

   Emotii in povesti. Cum sa-i ajutam pe copii sa 

accepte si sa gestioneze propria lor sfera 

emotiva 
https://www.librariadelfin.ro/carte/emotii-in-

povesti-cum-sa-i-ajutam-pe-copii-sa-accepte-si-

sa-gestioneze-propria-lor-sfera-emotiva-

veronica-arlati--i32841?gclid=CjwKCAiAwc-

dBhA7EiwAxPRylLuP3lFQ-

N5pVrhxst7fXWXSiEJDiIGWZRQTC7FjMv-

D7dGRVvocGBoCte0QAvD_BwE 

1x1=1 

10 Povești raționale / metaforice  Basme terapeutice pentru copii, adolescenți și 
părinți 
https://www.pitic.ro/Librarie/Online/?carte=Bas

me-terapeutice-pentru-copii-adolescenti-si-

parinti-Sempronia-Filipoi-Editura-ASCR 

1x1=1 

   Basme terapeutice pentru copii, adolescenți și 
părinți 
https://ascred.ro/products/basme-terapeutice-

pentru-copii-adolescen%C8%9Bi-%C8%99i-

parin%C8%9Bi 

1x1=1 

   Lumea poveștilor 
https://ascred.ro/products/lumea-

1x1=1 

https://www.emag.ro/ghidul-de-viata-al-optimistului-inteligent-cum-sa-ti-mentii-sanatatea-si-sa-ai-succes-intr-o-lume-care-este-un-loc-mai-bun-decat-crezi-jurriaan-kamp-9786069130339/pd/DR8C2WBBM/
https://www.emag.ro/ghidul-de-viata-al-optimistului-inteligent-cum-sa-ti-mentii-sanatatea-si-sa-ai-succes-intr-o-lume-care-este-un-loc-mai-bun-decat-crezi-jurriaan-kamp-9786069130339/pd/DR8C2WBBM/
https://www.emag.ro/ghidul-de-viata-al-optimistului-inteligent-cum-sa-ti-mentii-sanatatea-si-sa-ai-succes-intr-o-lume-care-este-un-loc-mai-bun-decat-crezi-jurriaan-kamp-9786069130339/pd/DR8C2WBBM/
https://www.emag.ro/ghidul-de-viata-al-optimistului-inteligent-cum-sa-ti-mentii-sanatatea-si-sa-ai-succes-intr-o-lume-care-este-un-loc-mai-bun-decat-crezi-jurriaan-kamp-9786069130339/pd/DR8C2WBBM/
https://www.emag.ro/ghidul-de-viata-al-optimistului-inteligent-cum-sa-ti-mentii-sanatatea-si-sa-ai-succes-intr-o-lume-care-este-un-loc-mai-bun-decat-crezi-jurriaan-kamp-9786069130339/pd/DR8C2WBBM/
https://www.librariadelfin.ro/carte/emotii-in-povesti-cum-sa-i-ajutam-pe-copii-sa-accepte-si-sa-gestioneze-propria-lor-sfera-emotiva-veronica-arlati--i32841?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLuP3lFQ-N5pVrhxst7fXWXSiEJDiIGWZRQTC7FjMv-D7dGRVvocGBoCte0QAvD_BwE
https://www.librariadelfin.ro/carte/emotii-in-povesti-cum-sa-i-ajutam-pe-copii-sa-accepte-si-sa-gestioneze-propria-lor-sfera-emotiva-veronica-arlati--i32841?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLuP3lFQ-N5pVrhxst7fXWXSiEJDiIGWZRQTC7FjMv-D7dGRVvocGBoCte0QAvD_BwE
https://www.librariadelfin.ro/carte/emotii-in-povesti-cum-sa-i-ajutam-pe-copii-sa-accepte-si-sa-gestioneze-propria-lor-sfera-emotiva-veronica-arlati--i32841?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLuP3lFQ-N5pVrhxst7fXWXSiEJDiIGWZRQTC7FjMv-D7dGRVvocGBoCte0QAvD_BwE
https://www.librariadelfin.ro/carte/emotii-in-povesti-cum-sa-i-ajutam-pe-copii-sa-accepte-si-sa-gestioneze-propria-lor-sfera-emotiva-veronica-arlati--i32841?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLuP3lFQ-N5pVrhxst7fXWXSiEJDiIGWZRQTC7FjMv-D7dGRVvocGBoCte0QAvD_BwE
https://www.librariadelfin.ro/carte/emotii-in-povesti-cum-sa-i-ajutam-pe-copii-sa-accepte-si-sa-gestioneze-propria-lor-sfera-emotiva-veronica-arlati--i32841?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLuP3lFQ-N5pVrhxst7fXWXSiEJDiIGWZRQTC7FjMv-D7dGRVvocGBoCte0QAvD_BwE
https://www.librariadelfin.ro/carte/emotii-in-povesti-cum-sa-i-ajutam-pe-copii-sa-accepte-si-sa-gestioneze-propria-lor-sfera-emotiva-veronica-arlati--i32841?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLuP3lFQ-N5pVrhxst7fXWXSiEJDiIGWZRQTC7FjMv-D7dGRVvocGBoCte0QAvD_BwE
https://www.librariadelfin.ro/carte/emotii-in-povesti-cum-sa-i-ajutam-pe-copii-sa-accepte-si-sa-gestioneze-propria-lor-sfera-emotiva-veronica-arlati--i32841?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLuP3lFQ-N5pVrhxst7fXWXSiEJDiIGWZRQTC7FjMv-D7dGRVvocGBoCte0QAvD_BwE
https://www.pitic.ro/Librarie/Online/?carte=Basme-terapeutice-pentru-copii-adolescenti-si-parinti-Sempronia-Filipoi-Editura-ASCR
https://www.pitic.ro/Librarie/Online/?carte=Basme-terapeutice-pentru-copii-adolescenti-si-parinti-Sempronia-Filipoi-Editura-ASCR
https://www.pitic.ro/Librarie/Online/?carte=Basme-terapeutice-pentru-copii-adolescenti-si-parinti-Sempronia-Filipoi-Editura-ASCR
https://ascred.ro/products/basme-terapeutice-pentru-copii-adolescen%C8%9Bi-%C8%99i-parin%C8%9Bi
https://ascred.ro/products/basme-terapeutice-pentru-copii-adolescen%C8%9Bi-%C8%99i-parin%C8%9Bi
https://ascred.ro/products/basme-terapeutice-pentru-copii-adolescen%C8%9Bi-%C8%99i-parin%C8%9Bi
https://ascred.ro/products/lumea-pove%C8%99tilor


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

pove%C8%99tilor 

   Ghid de povestiri terapeutice 
https://www.libris.ro/ghid-de-povestiri-

terapeutice-stefan-hammel-TRE978-606-401-

412-2--p28032788.html?gclid=CjwKCAiAwc-

dBhA7EiwAxPRylLSMx2k6tMCw-

rV3XCGJ9s2vu1NoPCkD4p62KK5sxdh4ffCWA

g3JnhoCOZQQAvD_BwE 

1x1=1 

VI JOCURI       

 1 Jocuri logice   

 

LogicalGame, joc didactic ce stimulează 
gândirea logică, rezolvarea problemelor și 
imaginația spațială 
https://netscroll.ro/magazin/coltul-

copiilor/logicalgame/ 

1x1=1 

   Copiii și Banii 
https://www.thefunnybrand.com/jocuri-

educative/copiii-%C8%99i-banii.html 

1x1=1 

2 Jocuri pentru dezvoltarea socio-emoțională  Cuburi pentru conversatii - Descoperim 

emotiile  
https://www.educlass.ro/jucarii-

lingvistice/learning-resources/cuburi-pentru-

conversatii-descoperim-emotiile/?img=305325 

1x1=1 

   100 de activitati pentru intelegerea emotiilor 
copilului tau 
https://jucarii-vorbarete.ro/product/100-de-
activitati-pentru-intelegerea-emotiilor-copilului-
tau/?gclid=EAIaIQobChMI5oHA6KGt_AIVSo

1x1=1 

https://ascred.ro/products/lumea-pove%C8%99tilor
https://www.libris.ro/ghid-de-povestiri-terapeutice-stefan-hammel-TRE978-606-401-412-2--p28032788.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLSMx2k6tMCw-rV3XCGJ9s2vu1NoPCkD4p62KK5sxdh4ffCWAg3JnhoCOZQQAvD_BwE
https://www.libris.ro/ghid-de-povestiri-terapeutice-stefan-hammel-TRE978-606-401-412-2--p28032788.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLSMx2k6tMCw-rV3XCGJ9s2vu1NoPCkD4p62KK5sxdh4ffCWAg3JnhoCOZQQAvD_BwE
https://www.libris.ro/ghid-de-povestiri-terapeutice-stefan-hammel-TRE978-606-401-412-2--p28032788.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLSMx2k6tMCw-rV3XCGJ9s2vu1NoPCkD4p62KK5sxdh4ffCWAg3JnhoCOZQQAvD_BwE
https://www.libris.ro/ghid-de-povestiri-terapeutice-stefan-hammel-TRE978-606-401-412-2--p28032788.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLSMx2k6tMCw-rV3XCGJ9s2vu1NoPCkD4p62KK5sxdh4ffCWAg3JnhoCOZQQAvD_BwE
https://www.libris.ro/ghid-de-povestiri-terapeutice-stefan-hammel-TRE978-606-401-412-2--p28032788.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLSMx2k6tMCw-rV3XCGJ9s2vu1NoPCkD4p62KK5sxdh4ffCWAg3JnhoCOZQQAvD_BwE
https://www.libris.ro/ghid-de-povestiri-terapeutice-stefan-hammel-TRE978-606-401-412-2--p28032788.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylLSMx2k6tMCw-rV3XCGJ9s2vu1NoPCkD4p62KK5sxdh4ffCWAg3JnhoCOZQQAvD_BwE
https://netscroll.ro/magazin/coltul-copiilor/logicalgame/
https://netscroll.ro/magazin/coltul-copiilor/logicalgame/
https://www.thefunnybrand.com/jocuri-educative/copiii-%C8%99i-banii.html
https://www.thefunnybrand.com/jocuri-educative/copiii-%C8%99i-banii.html
https://www.educlass.ro/jucarii-lingvistice/learning-resources/cuburi-pentru-conversatii-descoperim-emotiile/?img=305325
https://www.educlass.ro/jucarii-lingvistice/learning-resources/cuburi-pentru-conversatii-descoperim-emotiile/?img=305325
https://www.educlass.ro/jucarii-lingvistice/learning-resources/cuburi-pentru-conversatii-descoperim-emotiile/?img=305325
https://jucarii-vorbarete.ro/product/100-de-activitati-pentru-intelegerea-emotiilor-copilului-tau/?gclid=EAIaIQobChMI5oHA6KGt_AIVSoKDBx3DuwAoEAQYBiABEgK-7vD_BwE
https://jucarii-vorbarete.ro/product/100-de-activitati-pentru-intelegerea-emotiilor-copilului-tau/?gclid=EAIaIQobChMI5oHA6KGt_AIVSoKDBx3DuwAoEAQYBiABEgK-7vD_BwE
https://jucarii-vorbarete.ro/product/100-de-activitati-pentru-intelegerea-emotiilor-copilului-tau/?gclid=EAIaIQobChMI5oHA6KGt_AIVSoKDBx3DuwAoEAQYBiABEgK-7vD_BwE


 

 

Nr. 

crt. 

Mobilier, materiale și echipamente didactice  U.M. Titluri Cantitate/ 

Titlu 

KDBx3DuwAoEAQYBiABEgK-7vD_BwE 

   Jocuri terapeutice 
https://www.librariadelfin.ro/carte/jocuri-
terapeutice-oana-benga--i52992 

1x1=1 

   Copiii și Corpul Uman 
https://www.thefunnybrand.com/jocuri-
educative/copiii-%C8%99i-corpul-uman.html 

1x1=1 

3 Jocuri pentru dezvoltarea atenției, gândirii, creativității, memoriei și altele  Kit terapie ABA 
https://helpautism.ro/shop/produs/kit-aba-full/ 

1x1=1 

   Kit pentru dezvoltarea atentiei si a memoriei 
https://jucarii-vorbarete.ro/product/kit-pentru-

dezvoltarea-atentiei-si-a-

memoriei/?gclid=EAIaIQobChMI5f2ts6Ot_AIVi

ACLCh16awOeEAQYCiABEgKl7_D_BwE 

1x1=1 

4 Jocuri pentru dezvoltarea psihomotricității  Set de margele si carduri 
https://www.educlass.ro/jucarii-de-

logica/learning-resources/set-de-margele-si-

carduri/?img=317717 

1x1=1 

5 Jocuri de orientare spațio-temporală  Jetoane pozitii spatiale 
https://www.omfal.ro/materiale-

didactice/matematica-logica/orientare-in-

spatiu/jetoane-pozitii-spatiale-

482061.html?gclid=CjwKCAiAwc-

dBhA7EiwAxPRylD4tcT83hCca0SHPN1abl6Ov

NImOqcs7TwRo9aeV6jXHlQuAZmpyMhoCJzsQ

AvD_BwE 

1x1=1 

https://jucarii-vorbarete.ro/product/100-de-activitati-pentru-intelegerea-emotiilor-copilului-tau/?gclid=EAIaIQobChMI5oHA6KGt_AIVSoKDBx3DuwAoEAQYBiABEgK-7vD_BwE
https://www.librariadelfin.ro/carte/jocuri-terapeutice-oana-benga--i52992
https://www.librariadelfin.ro/carte/jocuri-terapeutice-oana-benga--i52992
https://www.thefunnybrand.com/jocuri-educative/copiii-%C8%99i-corpul-uman.html
https://www.thefunnybrand.com/jocuri-educative/copiii-%C8%99i-corpul-uman.html
https://helpautism.ro/shop/produs/kit-aba-full/
https://jucarii-vorbarete.ro/product/kit-pentru-dezvoltarea-atentiei-si-a-memoriei/?gclid=EAIaIQobChMI5f2ts6Ot_AIViACLCh16awOeEAQYCiABEgKl7_D_BwE
https://jucarii-vorbarete.ro/product/kit-pentru-dezvoltarea-atentiei-si-a-memoriei/?gclid=EAIaIQobChMI5f2ts6Ot_AIViACLCh16awOeEAQYCiABEgKl7_D_BwE
https://jucarii-vorbarete.ro/product/kit-pentru-dezvoltarea-atentiei-si-a-memoriei/?gclid=EAIaIQobChMI5f2ts6Ot_AIViACLCh16awOeEAQYCiABEgKl7_D_BwE
https://jucarii-vorbarete.ro/product/kit-pentru-dezvoltarea-atentiei-si-a-memoriei/?gclid=EAIaIQobChMI5f2ts6Ot_AIViACLCh16awOeEAQYCiABEgKl7_D_BwE
https://www.educlass.ro/jucarii-de-logica/learning-resources/set-de-margele-si-carduri/?img=317717
https://www.educlass.ro/jucarii-de-logica/learning-resources/set-de-margele-si-carduri/?img=317717
https://www.educlass.ro/jucarii-de-logica/learning-resources/set-de-margele-si-carduri/?img=317717
https://www.omfal.ro/materiale-didactice/matematica-logica/orientare-in-spatiu/jetoane-pozitii-spatiale-482061.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylD4tcT83hCca0SHPN1abl6OvNImOqcs7TwRo9aeV6jXHlQuAZmpyMhoCJzsQAvD_BwE
https://www.omfal.ro/materiale-didactice/matematica-logica/orientare-in-spatiu/jetoane-pozitii-spatiale-482061.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylD4tcT83hCca0SHPN1abl6OvNImOqcs7TwRo9aeV6jXHlQuAZmpyMhoCJzsQAvD_BwE
https://www.omfal.ro/materiale-didactice/matematica-logica/orientare-in-spatiu/jetoane-pozitii-spatiale-482061.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylD4tcT83hCca0SHPN1abl6OvNImOqcs7TwRo9aeV6jXHlQuAZmpyMhoCJzsQAvD_BwE
https://www.omfal.ro/materiale-didactice/matematica-logica/orientare-in-spatiu/jetoane-pozitii-spatiale-482061.html?gclid=CjwKCAiAwc-dBhA7EiwAxPRylD4tcT83hCca0SHPN1abl6OvNImOqcs7TwRo9aeV6jXHlQuAZmpyMhoCJzsQAvD_BwE
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6 Jocuri senzoriale  Carte senzorială All-in-One Preșcolar 
https://mukibooks.com/product/cadouri-copii-2-
ani-carte-senzoriala-all-in-one/ 

1x1=1 

7 Marionete, nisip kinetic  CRAZE 

Set Craze Magic Sand - Nisip Kinetic 
https://www.elefant.ro/set-craze-magic-sand-

nisip-kinetic_227364c7-fad6-4119-82a4-

90e62bb99729?gclid=CjwKCAiAwc-

dBhA7EiwAxPRylD6TA3nfNqTEjEw1nHtlwjxW

SQKV2YzxskC5U1SvEaEX_BMFST3H2RoCgfg

QAvD_BwE 

1x1=1 

   Set de 12 marionete pentru degete – animale 

https://www.drool.ro/cumpara/set-de-12-

marionete-pentru-degete-animale-

28218?gclid=CjwKCAiAwc-

dBhA7EiwAxPRylNaSduaOs5d-

2oT9eZ61QZhZqTuXrvVfingi1Uwat89SZYM-

jhXMaRoCYE8QAvD_BwE 

1x1=1 

    

DIRECTOR, 

Prof. Boboc Constantin-Denis-Danut 

Roșiile,  16.03.2023 

                  Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează pentru legalitate,  
                    IOANA BOGDAN                                                         Secretar general UAT Roșiile,  
                               AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL                        

  

 
H O T Ă R Â R E A  NR. 27 

 
 Privind:   aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 

1000 lei doamnei Garamia Cristina-Marieta din satul 
Romanești persoană care s-a ocupat și a suportat 
cheltuielile de înmormântare ale mamei acesteia 
Ciocotoiu Sofica 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară, convocată de îndată, din data de 16.03.2023 la care participă un 
număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
940/14.03.2023, raportul compartimentului de specialitate, referatul 
secretarului general UAT Roșiile înregistrat sub nr. 942/14.03.2023, ancheta 
socială efectuată de compartimentul asistență socială înregistrată sub nr. 
814/6.03.2023 prin care se propune  prevederea unei sume de lei în vederea 
acordării unui sprijin financiar doamnei Garamia Cristina-Marieta din satul 
Romanești persoană care s-a ocupat și a suportat cheltuielile de înmormântare 
ale mamei acesteia Ciocotoiu Sofica, având în vedere că are dificultăți 
financiare, decedata fiind beneficiară de ajutor social; Cererea doamnei 
Garamia Cristina-Marieta înregistrată la nr. 769/1.03.2023 prin care solicită 
sprijin financiar;   
 Văzând avizele înregistrate la nr. 27/16.03.2023 al comisiilor de  
specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre;  
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul UAT Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 4, art. 5, art. 19-20 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, art. 28, alin. (2) din L. nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat; art. 38, art. 381, art.41-44 din H.G. nr. 50/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; art. 9, art. 11 lit c), art.15 alin. 3, art.129 şi ale art.132 din Legea 
nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 
privind transparența decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/
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121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea 
Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 
 În temeiul art. 129, alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 133 
alin. (1), art. 134 alin. (4), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit a), art. 140, 
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi 
pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 
 

H O T Ă R Â R E  
 
 Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1000 lei 
doamnei Garamia Cristina-Marieta din satul Romanești persoană care s-a 
ocupat și a suportat cheltuielile de înmormântare ale mamei dânsei Ciocotoiu 
Sofica, act deces nr. 4/1.03.2023, Comuna Roșiile.  
 Art. 2. Se aprobă ca situație deosebită acordare sprijinului financiar la 
care se referă art. 1 din prezenta. 
  Art. 3. Suma prevăzută la art. 1 se va suporta din bugetul local al 
comunei Roșiile, județul Vâlcea și va fi ridicată de la casieria Primăriei Comunei 
Roșiile, personal sau prin împuternicit cu procură specială.   
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de 
credite şi compartimentul financiar – contabil al primăriei comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile 
pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, doamnei 
Garamia Cristina-Marieta şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului general al UATC Roșiile, judeţul Vâlcea. 
 

Roșiile, 16.03.2023 
       Președinte de ședință,     Contrasemnează pentru legalitate,  
            IOANA BOGDAN                 Secretar general UAT Roșiile,  
        AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
    VRAM CĂTĂLIN
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