
”Creşterea numărului de utilizatori de servicii şi aplicaţii digitale în vederea 

facilitării derulării cursurilor on-line” este un proiect finanțat prin Programul Operațional 

Competitivitate - POC/882/2/4/Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură; Componenta 1 

Acţiunea 2.3.3. apel 2; Axa Prioritară: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, (TIC) 

pentru o economie digitală competitivă; Operaţiunea: Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul educaţie, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură. 

Prezentul proiect contribuie integral la obiectivele programului deoarece vizează atât achiziţia 

de tablete cât şi achiziţia ”a altor echipamente /dispozitive electronice necesare desfăşurării 

activităţii didactice în mediul on-line”. 

Astfel, prin achiziţia tabletelor preconizate, se contribuie la respectarea prevederilor 

art. 1 alin 1 din OUG 144/2020 iar prin achiziţia de laptopuri, routere, camere web, table 

interactive, sisteme all -in -one se contribuie la respectarea art. 1^1 din OUG 144/2020. 

Aceste măsuri vizează interesul strategic naţional, acela de a asigura în bune condiţii 

desfăşurarea activităţilor didactice în anul şcolar 2020-2021, respectiv de a asigura 

desfăşurarea în bune condiţii a serviciului public de educaţie, în considerarea faptului că 

aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare. 

Aşadar, motivul pentru care beneficiarul doreşte implementarea acestui proiect constă în 

faptul că, doar prin această modalitate are capacitatea de a dotarea elevilor cu echipamente 

mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a altor 

echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor 

didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii 

şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-

CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor 

didactice necesare procesului de învăţământ. 

Prin implementarea proiectului dintr-un total de 1.692 elevi şi 140 cadre didactice: 

- Numărul de utilizatori activi ai unor aplicaţii digitale va fi de 1.692 elevi şi 140 cadre 

didactice. 

- Numărul de utilizatori de echipamente mobile IT tip tabletă: 1.512 elevi. 

- Numărul de utilizatori de echipamente tip laptop: 137 cadre didactice. 

- Numărul claselor dotate cu echipamente şi dispozitive necesare pentru cursurile online: 69 

clase 

Modul în care se va asigura accesul elevilor la procesul de învăţare în mediul on-line 

se va concretiza prin punerea în operă a procedurii operaţionale pentru desfăşurarea 

activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

 

Valoarea proiectului este de 3.752.952 lei. 


