
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                    

“COMPETITIVI IMPREUNA!” 
 
 

 

 

Data: 19.08.2021 
IN CEPERE PROIECT  

 

"ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOLILE DIN  

COMUNA HILISEU-HORIA JUDETUL BOTOSANI" 

 cod SMIS: 144698 
 

COMUNA HILISEU-HORIA, CIF 4524938, cu sediul in localitatea Hiliseu-Horia, str. Principala, nr. F.N., judetul Botosani, cod 

postal 717200, telefon: 0231-621052, fax: 0231-621152, e-mail: primariahiliseu@yahoo.com , urmeaza sa implementeze 

proiectul "ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOLILE DIN COMUNA HILISEU-HORIA JUDETUL BOTOSANI"  - cod SMIS: 

144698. Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-

2020, in baza contractului de finantare nr. 334/233t/10.08.2021. 

Proiectul este finantat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, 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. 

Valoarea totala a proiectului: 1.195.213,39 LEI, din care valoarea cofinantarii UE : 984.574,88 LEI 

Organismul Intermediar: Autoritatea pentru Digitalizarea României 

Proiectul va fi derulat in comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani,  pe o perioada de 11 luni, de la data de 10.08.2021 

avand ca data maxima de finalizare 10.07.2022. 

Obiectivul general al proiectului face referire la consolidarea aplicatiilor TIC pentru pentru e-guvernare, e-învatare, e-

incluziune, e-cultura, e-sanatate pentru a raspunde într-o maniera flexibila la nevoile aparute în contextul pandemiei. 

Desfasurarea de activitati didactice presupune o serie de masuri necesare pentru desfasurarea în bune conditii a procesului 

educational atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS - 

COV - 2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu acest virus in comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani. 
 

Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de cresterea gradului de utilizare a Internetului. Proiectul va contribui la 

indeplinirea obiectivului prin utilizarea masurii adoptata prin ”ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 24 august 2020 privind 

unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii în condiii de preventie a activitatilor 

didactice aferente anului scolar 2020/2021 în contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2”, care se refera la 

asigurarea accesului elevilor la procesul de învatare în mediul on-line.  
 

Rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului:  

In vederea atingerii rezultatelor este vizata dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de 

tipul tabletelor scolare cu SIM si internet 24 luni inclus precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare 

desfasurarii activitatii didactice în mediu on-line astfel încât sa se asigure în bune conditii desfasurarea activitatilor 

didactice. Prin intermediul implementarii proiectului se va asigura accesul elevilor la procesul de invatare in mediul online. 

Achizitia sistemelor de management dispozitive vor permite: instalarea/dezinstalarea aplicatiilor, restrictionarea accesului 

la anumite aplicatii, configurarea aplicatiilor instalate, localizarea dispozitivelor, blocarea acestora în cazul unor evenimente 

neprevazute, posibilitatea blocarii functiilor de sistem (conexiune date, wi-fi, bluetooth, gps, resetare, etc.), posibilitatea 

încarcarii de documente pe tableta de la distana vor asigura evitarea sustragerii/degradarii acestora înainte de data 

expirarii duratei normale de utilizare. 
 

Detalii suplimentare se pot obtine de la: COMUNA HILISEU-HORIA, adresa: localitatea Hiliseu-Horia, str. Principala, nr. F.N., 

judetul Botosani, cod postal 717200, persoana de contact: Padurariu Alina – responsabil tehnic, comunicare si publicitate 

Telefon: 0231-621052, fax: 0231-621152, E-mail: primariahiliseu@yahoo.com, website: https://www.hiliseu-horia.ro/ . 
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