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Comunicat de presă
Lansarea proiectului ”ACHIZIȚIE DE TABLETE ȘCOLARE ȘI ALTE
ECHIPAMENTE NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII
DIDACTICE ON-LINE ÎN COMUNA BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL
VASLUI”!
Comuna Bogdănești, în calitate de beneficiar al proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte
echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Bogdănești, județul
Vaslui”, Cod SMIS 2014: 144604, conform contract de finanțare nr. 102/233t din 10.06.2021, anunță
lansarea acestui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa
prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune,
e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea
2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, proiect ce se va derula pe parcursul a 6
luni (dată început proiect 10.06.2021 – dată sfârșit proiect 10.12.2021).
Autoritatea de management pentru P.O.C. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate fiind Autoritatea pentru
Digitalizarea României.
Valoarea totală a proiectului este de 940.720,60 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
760.247,06 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 116.273,07 lei, cofinanțarea eligibilă a
beneficiarului: 17.888,17 lei, valoare neeligibilă: 46.312,30 lei.
AM POC/OIPSI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 876.520,13 LEI echivalentă cu
98 % din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectiv general al proiectului presupune limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de
grave ale acestuia asupra populației României, fiind realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor
de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, și prin limitarea prezenței
fizice la cursurile din cadrul unităților de învățământ, astfel încât comuna BOGDĂNEȘTI prin implementarea
proiectului va obține următorul rezultat: dotarea elevilor cu echipamente hardware TIC, respectiv tablete și
echipamente/dispozitive electronice pentru uz școlar cu acces la internet și sistem de management pentru

dispozitive necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line astfel încât să se asigure în bune
condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în
mediul on-line prin dotarea a 6 unități de învățământ preuniversitar cu echipamente hardware TIC, respectiv
tablete și echipamente/dispozitive electronice pentru uz solar. Orele de pregătire din timpul activităților
didactice ar trebui să se desfășoare on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți
elevi, pentru a diminua riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune in pericol
desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.
Rezultate: Dotarea a 6 unități de învățământ, aflate pe raza unității administrativ-teritoriale Comuna
BOGDĂNEȘTI, cu echipamente IT necesare desfășurării activităților didactice, în contextul epidemiei
COVID-19:
- Școala Gimnazială Horia Stamatin, cu structurile:
- Școala Primară - sat Buda,
- Școala Primară ,,Rășcanu C. Vasile”,
- Școala Primară sat Ulea,
- Școala Gimnazială sat Unțești,
- Școala Primară sat Horoiata.
Indicatorii tehnici ai proiectului:
- Tablete pentru uz școlar – 343 bucăți;
- Laptopuri pentru cadrele didactice – 31 bucăți;
- Camere web videoconferință – 21 bucăți;
- Routere wireless – 21 bucăți;
- Tablă interactivă – 21 bucăți;
- Sistem de management dispozitive IT.
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020.
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