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Comunicat de presă privind demararea implementării proiectului  
„ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE MOBILE IT PENTRU UZ SCOLAR” cod SMIS 2014+ : 144524 

 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPRICANI, JUDEȚUL IAȘI în calitate de beneficiar, anunță lansarea  proiectul 
„ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE MOBILE IT PENTRU UZ SCOLAR”, cod SMIS 144524, proiect finanțat prin 
Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 
pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru 
e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului 
de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE  în baza 
contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate. 
 Obiectivul general al proiectului „ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE MOBILE IT PENTRU UZ SCOLAR” 
este de a asigura echipamentele , sustenabilitatea, mentenanța și suportul TIC necesare unității de 
învățământ în vederea desfășurării în condiții optime a procesului de învățământ on-line, în contextul crizei 
pandemice create de virusul SARS-CoV-2.  

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă achiziționarea de echipamente IT atât pentru 
profesori cât și pentru elevi. 

Valoarea totală a proiectului este de 437.728,66 lei din care: valoarea finanțării nerambusabile este 
428.448,66 lei (valoare FEDR 364.181,36 lei și valoare BS 64.267,30 lei), cofinantare eligibilă a beneficiarului 
0,00 lei si valoare neeligibila de 9.280,00 lei. 
  

Rezultatele proiectului 
-25 buc tableta pentru uz scolar cu acces la internet; 31 buc laptop; 26 buc sistem All-in-one; 26 buc 
camera web; 2 buc camera web conferinta; 2 buc proiector; 1 buc ecran proiectie; 1 buc ecran proiecție; 
sistem management dispozitive pentru 98 buc. dispozitive; 

Data începerii proiectului: 21.07.2021  
Data finalizării proiectului: 20.07.2022

 
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
„COMPETITIVI ÎMPREUNĂ” 

 
 
 
 
 
 
Datele de contact ale beneficiarului: 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPRICANI, JUDEȚUL IAȘI 
Sat Popricani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 149, comuna Popricani, județ Iași, cod poștal 707380 
Telefon: 0232 297 109 
Adresa de e-mail: scoalapopricani@yahoo.com 
Persoana de contact: VOINESCU SIMONA ELENA - DIRECTOR 


