octombrie 2021
Începere proiect: „Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii
TIC din cadrul Şcolii Gimnaziale Grigore Silaşi Beclean”

Şcoala Gimnazială "Grigore Silaşi" Beclean, în calitate de beneficiar, derulează, începând cu data 22.09.2021, proiectul
Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC din cadrul Şcolii Gimnaziale "Grigore Silaşi" Beclean, Cod
Cod SMIS 2014+ 144321, în baza contractului de finanţare nr.397/233t/22.09.2021, încheiat cu Autoritatea pentru
Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate. Proiectul
este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
2014-2020, Cod apel: POC/882/2/4/ Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC, Axa prioritară –
Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare în mediul on-line. În acest
sens se are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor
şcolare, la nivelul unităţii şcolare se are în vedere dotarea cu echipamente IT şi dispozitive complementare astfel încât
activitatea didactică 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.
Rezultate aşteptate: R1 - Achiziționarea a 125 tablete şcolare, cu conexiune la internet şi sistem de management al
dispozitivelor integrat pe perioada de 24 luni
R 2 - Achiziționarea a 38 laptop-uri pentru sălile de clasă din învăţământ primar şi gimnazial, 4 sisteme All-In-One, 10
camere web videoconferinţă, 2 ecrane proiecţie, 31 de table interactive pentru clase din învăţământ primar şi gimnazial
și 46 tablete grafice pentru cadrele didactice
R 3 – Achiziționarea a10 routere pentru dezvoltarea reţelei LAN pentru clasele de nivel gimnazial.
Valoarea totală a proiectului este de 715,758.69 lei din care: valoarea totală eligibilă a proiectului: 715,758.69 lei,
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 608,394.89 (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul
naţional: 107,363.80 lei (15%).
Proiectul se implementează de Şcoala Gimnazială "Grigore Silaşi" Beclean, reprezentată legal de către dl Vasile-Gabriel
Rus în calitate de director al unității de învățământ.
Perioada de implementare a proiectului: 9 luni.
Data începere proiect: 22.09.2021
Data finalizare proiect:30.06.2022
”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020”
Date de Contact: Şcoala Gimnazială "Grigore Silaşi" Beclean
str. Piața Libertății nr. 19, telefon 0263343129,
email: scoalagrigoresilasi@yahoo.com

