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Data: 08.2021 
 

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT „Îmbunătățirea conținutu-
lui digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul E-Educație în 

Comuna Poiana Stampei, județul Suceava” 
 

Proiectul „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice 
în domeniul E-Educație în Comuna Poiana Stampei, județul Suceava”, cod MySMIS 
145301, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este im-
plementat de către Comuna Poiana Stampei și are o valoare totală de 689.821,69 
lei, din care 571.067,25 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel 
național de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de orga-
nism intermediar pentru promovarea societății informaționale.  

Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioadă de 7 luni, în intervalul 
01.08.2021 – 31.03.2022.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea conținutului di-
gital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul E-EDUCATIE în comuna Poiana 
Stampei, județul Suceava prin dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeni-
ul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamen-
te/ dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-
line astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în 
anul școlar 2020-2021. 

Rezultatele prevăzute Rezultatele proiectului vor fi atinse prin îndeplinirea 
obiectivelor generale și specifice, astfel: 

1. Obiectivul specific 1 (ce vizează dotarea elevilor cu echipamente mobile 
din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor 
echipamente/ dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în 
mediu on-line astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților 
didactice în anul școlar 2020-2021) va avea ca rezultat achiziționarea următoarelor: 
1. Laptop - 28,00 buc 
2. Sistem all in one - 6,00 buc 
3. Camera web - 14,00 buc 
4. Camera web conferință - 14,00 buc 
5. Proiector - 14,00 buc 
6. Ecran proiecție-perete - 14,00 buc 
7. Tabla interactiva - 14,00 buc 
8. Tablete pentru uz școlar - 159,00 buc (cu abonament inclus pentru 24 de luni) 
9. Router wireless - 1,00 buc 
10. Sistem management 1 euro / 6 luni / 264 dispozitive  
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2. Obiectivul specific 2 va fi caracterizat de următoarele rezultate: 
Servicii contractate: 
- servicii de consultanta pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depu-
nerii proiectului 
- servicii de consultanță pentru managementul proiectului 
- servicii de informare și publicitate 
- servicii de auditare finală proiect. 
 

Grupul țintă este reprezentat de elevii și cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar din următoarele unități de învățământ din comuna Poiana Stampei: 
1. Școala primară DORNISOARA 
2. Școala cu clasele I-VIII Poiana Stampei (Corp A, Corp B, Corp C, Vestiare Bază 
Sportivă) 

De asemenea, se are în vedere și dotarea claselor și a laboratoarelor din uni-
tățile de învățământ preuniversitar menționate mai sus cu echipamente/dispozitive 
IT pentru a participa la cursuri on-line. 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Pro-
gramul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
 

Competitivi împreună! 

 

Date de Contact 
COMUNA POIANA STAMPEI 
nr. 228, județul Suceava, România 
Tel. 0230.575.177, fax 0230.575.177 


