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FIȘĂ DE PROIECT  
 

”Asigurarea echipamentelor IT necesare activităţilor 
educaţionale online, în contextul pandemiei provocate de 

virusul SARS-CoV-2”, cod SMIS 144667 
- proiect în evaluare – 

 
 
 

1. Încadrare în program / axă prioritară / prioritatea de investiție  
 
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 
 
Proiect în evaluare la Autoritatea pentru Digitalizarea României -  Organismul Intermediar pentru 
Promovarea Societăţii Informaţionale 
 
Proiectul a fost depus în data de 06.01.2021. 
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2. Amplasamentul proiectului 
 
U.A.T. Județul Timiș cu sediul în Municipiul Timișoara, România, Str. Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, 
județul Timiș. 
 

1. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, str. 
Titu Maiorescu nr.2-6  

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” din Timişoara, str. Bucegi 
nr.2 

3. Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” din Timişoara, str. C 
Brediceanu nr.37 

4. Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Dumitru Ciumăgeanu” din Timişoara, str. 
General Dragalina nr.2 

5. Liceul Teoretic Special „IRIS” din Timișoara, str. Cosminului nr.40 
6. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu ” din Recaş, str. Mihail 

Sadoveanu nr, 5  
7. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” din Lugoj, str. Făgetului 

nr.158 
8. Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” din Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.16 
9. Şcoala Profesională Specială din Buziaş, str. Florilor nr. 14 

 
 
3. Obiectivul general și specific ale proiectului 
 
Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea, îmbunătățirea și eficientizarea  
procesului educațional,  în contextul pandemiei cu coronavirusul  SARS – Cov - 2, cu scopul 
asigurării accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate a elevilor  prin 
achiziționarea  de echipamente mobile IT de tipul tabletelor pentru uz școlar, cu abonamente 
lunare de acces la internet și prin dotarea cadrelor didactice și a claselor cu alte 
echipamente/dispozitive IT care sunt necesare desfășurării  activității didactice, pentru nouă 
unități de învățământ special preuniversitar de stat de pe raza Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Timiș. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

 Dotarea cu echipamente mobile din domeniul IT de tipul tabletelor pentru uz școlar cu 
abonament lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni a elevilor celor nouă 
Unități de Învățământ Preuniversitar de Stat necesare pentru asigurarea accesului la 
procesul de învățare în mediul on-line.   

 Dotarea celor nouă Unități de Învățământ Preuniversitar de Stat cu 
echipamente/dispozitive IT necesare cadrelor didactice pentru asigurarea desfășurării 
activității didactice în mediul on-line evitându-se astfel contactul direct al elevilor cu 
profesorii. 
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4. Indicatorii proiectului  

INDICATORI 
 

Denumire indicatori Valoare țintă 

Număr de elevi din învăţământul 
preuniversitar de stat sprijiniţi cu 
echipamente mobile IT pentru a participa 
la cursuri on-line 

437 

Număr de clase din unităţile de 
învăţământ preuniversitar sprijinite cu 
echipamente/dispozitive IT pentru a 
participa la cursuri on-line 

172 

Număr de profesori din unităţile de 
învăţământ preuniversitar sprijiniţi cu 
echipamente/dispozitive IT pentru a 
participa la cursuri on-line 

282 

 
 
5. Bugetul estimativ al proiectului: 
Valoarea totală proiectului este de  3.042.905,66 lei TVA inclus constând în: 

 Finanțare nerambursabilă FEDR (85%) 2.586.469,81 lei 

 Cofinanțare de la bugetul de stat (13%) 395.577,74 lei 

 Contribuția proprie de 2% aferentă bugetului de proiect al CJT în valoare de 60.858,11 lei . 
 
Activitățile proiectului presupun: 

 Dotarea celor 9 Unităţi speciale de învățământ de stat de pe raza judeţului Timiş cu 
echipamente şi dispozitive IT necesare desfăşurării cursurilor on-line. 

 Informarea și promovarea proiectului “Asigurarea echipamentelor IT necesare activităţilor 
educaţionale online, în contextul pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2”, cod SMIS 
144667 
 

6. Beneficiarii proiectului 
Grupul țintă este reprezentat de elevii și personalul didactic din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza UAT Județul Timiș finanțate prin Consiliului Județean Timiș. 
 
 
7. Perioada de referință/implementare a proiectului  
01.02.2020 - 31.12.2021 
 
 
 
   


