
 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

 

 

„Competitivi împreună” 
 
 

 
 

Data: IULIE 2022 
 
 

Anunţ privind finalizarea proiectului cu titlul 

«ÎMBUNĂTĂȚIREA CONȚINUTULUI DIGITAL ȘI A INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE ÎN 
DOMENIUL E-EDUCAȚIE ÎN COMUNA ROMÂNAȘI» 

 

COMUNA ROMÂNAȘI, cu sediul administrativ în Loc. ROMÂNAȘI, nr. 39, judeţul Sălaj, Cod Fiscal 
4291557, reprezentată prin BUDA Ioan, cu funcţia de Primar în calitate de beneficiar, a încheiat cu 
Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Competitivitate contractul de finantare nr. 175/233-t/14.07.2021 aferent proiectului 
«ÎMBUNĂTĂȚIREA CONȚINUTULUI DIGITAL ȘI A INFRASTRUCTURII  TIC SISTEMICE ÎN 
DOMENIUL E-EDUCAȚIE ÎN COMUNA ROMÂNAȘI», proiect confinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate. 

Proiectul s-a inscris în Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei si 
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, denumită în continuare Axa prioritară 2 
– TIC, care contribuie direct la implementarea Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru România 
2014- 2020, 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, 
cod MySMIS 144856. 

Valoarea totală a proiectului este de 479.940,33 lei compusă din finanţare nerambursabilă în sumă de 
416.147,52 lei (din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 360.944,28 lei, valoare eligibilă 
nerambursabilă din bugetul national 55.203,24 lei), cofinanțare cheltuieli eligibile din partea 
beneficiarului în sumă de 8.492,81 lei și cheltuieli neeligibile inclusiv TVA 55.300,00 lei. 

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 12 luni - respectiv de la 14.07.2021 până la 07.07.2022. 
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Situația în care ne-am aflat în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-Cov-2 a 
impus schimbari radicale în ceea ce priveste procesul educațional prin regândirea utilizarii 
tehnologiei si implicit, a funcționarii scolii dar si restructurarea organizarii, structurii si culturii scolii. 

Aceste schimbari transformaționale au necesitat abordarea procesul didactic dintr-o alta perspectiva 
prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face a cadrelor didactice cu elevii cu întâlnirile 
mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura accesul elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 
1 ROMÂNAȘI la procesul de învațare în mediul on-line în contextul crizei pandemice create de 
coronavirusul SARS-Cov-2. 

 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Dotarea a 288 elevi, 28 cadre didactice si 6 clase din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 ROMÂNAȘI cu 
echipamente mobile IT necesare pentru procesul de învațare în mediul on-line 

2. Organizarea si derularea unei acțiuni pentru combaterea discriminarii si promovarea 
multiculturalismului prin implicarea activa a membrilor comunitații din ROMÂNAȘI. 

3. Informarea si publicitatea proiectului prin publicarea a doua anunțuri de începere respectiv 
finalizare proiect, realizare 322 etichete autocolante si 1 link catre site-ul web al Instrumentelor 
Structurale în România www.fonduri-ue.ro. 

 
 

Proiectul se implementează de către beneficiarul COMUNA ROMÂNAȘI, reprezentată legal de BUDA 
IOAN în calitate de Primar. 

 
 
 

 

Beneficiar: UAT COMUNA ROMÂNAȘI 

Adresa / sediu COMUNA ROMÂNAȘI, NR 39, 

JUD SĂLAJ, COD POȘTAL 457075, CIF 4291557 

E-mail   primariaromanasi@yahoo.com 

http://www.fonduri-ue.ro/
mailto:primariaromanasi@yahoo.com

