
UAT Comuna Dumbrava Roșie din Județul Neamț, în calitate de beneficiar al contractului de 

finanțare nr. 149/233t/12.07.2021, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Digitalizarea 

României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 

2014-2020, a derulat proiectul “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comuna 

Dumbrava Roșie, județul Neamț, cu echipamente TIC necesare pentru derularea 

activităților didactice în mediul on-line”, COD SMIS 144080.  

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2: 

Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă, Prioritatea 

de investiții 2c: Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-

cultură, e-sănătate, Acțiunea 2.3.3: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație.  

 

Scopul proiectului a fost îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educației pentru 

asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line în contextul pandemiei cu 

virusul SARS-CoV-2 la nivelul comunei Dumbrava Roșie din județul Neamț.  

 

Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea accesului la procesul de învățare în mediul on-

line începând cu anul 2020-2021 la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din comuna 

Dumbrava Roșie, prin dotarea acestora cu echipamente din domeniul tehnologiei informației, 

indispensabile în contextul determinat de pandemia de COVID-19. 

 

Rezultatul obținut al proiectului de investiții: asigurarea capacității logistice necesară derulării 

procesului de învățare în mediul on-line în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 și a celor două unități de 

învățământ arondate acesteia, respectiv Școala Gimnazială nr. 3 sat Cut și Școala Primară nr. 2 sat 

Izvoare prin achiziționarea următoarelor echipamente: 350 tablete   școlare cu acces inclus la 

internet minim 24 de luni, 34 laptop-uri, 34 proiectoare, 34 ecrane de pro-iecție pentru perete, 34 

table interactive și 8 routere wireless. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.184.583,59 lei inclusiv TVA din care, contribuția Uniunii 

Europene este de 922.571,30 lei inclusiv TVA, iar contribuția națională este de 262.012,29 lei 

inclusiv TVA. 

 

Locul de desfășurare al proiectului: Comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț.  

Durata proiectului: 14 luni. Data început proiect: 12.07.2021. 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 

(https://www.facebook.com/inforegio.ro).  
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Derulare proiect “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din comuna Dumbrava 

Roșie, județul Neamț, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice 

în mediul on-line” 
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