
 
 

 
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 

”Competitivi împreună” 
 

"Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație în Comuna Borod, județul Bihor” 

COMUNA BOROD a semnat contractul de finanțare nr. 15/233t la data de 26.04.2021 cu Autoritatea pentru 

Digitalizarea României, obiect: "Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație în Comuna Borod, județul Bihor", COD MySMIS 2014: 144275 on-line: 36 înscris în cadrul 

AXEI PRIORITARE 2, Actiunea 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, instituită prin OUG 

144/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare 

cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, respectiv 26.04.2021 – 26.04.2022. 

Obiectivul general al proiectului  

Obiectivul general al proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație în Comuna Borod, județul Bihor” este buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a 

situației generate de pandemia de COVID-19, precum și asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare 

în mediul on-line. Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri 

necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele 

didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă 

a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice. 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului, respectiv OS 2.4 Creşterea gradului de 

utilizare a Internetului, prin asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, respectiv 

dotarea elevilor, a cadrelor didactice și a claselor din unitățile de învățământ preuniversitar cu echipamente 

mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor 

echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se 

poată desfășura on-line.   

Prin Proiect se va asigura accesul elevilor la procesul de învățare în mediul on-line în conformitate cu OUG 

144/2020 și se vor respecta următoarele principii care guvernează procesul didactic prin activităţi-suport 

pentru învăţarea în mediul online: 

a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; 

b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi 

la bune practici naţionale şi internaţionale; 

c) principiul asigurării egalităţii de şanse; 

d) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

e) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. 
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Obiectivele specifice ale proiectului: 

- dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, cu abonament lunar la 

internet pe o perioadă de minim 24 luni;  

- dotarea elevilor și a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitățile de învățământ preuniversitar, 

cu echipamente/dispozitive electronice. 

Se are în vedere dotarea elevilor și a cadrelor didactice cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei 

informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât 

orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul 

direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul 

SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice 

necesare procesului de învățământ. De asemenea, se are în vedere şi dotarea claselor din unitățile de 

învățământ preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line. 

Rezultate așteptate: 

Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, cu abonament lunar la internet pe 

o perioadă de minim 24 luni: 

Vor fi dotați prin proiect elevii înscriși la Liceul Teoretic ”Gabriel Țepelea” Borod, Școala Primară nr. 2 Borozel, 

Școala Primară nr. 1 Valea Mare de Criș și Școala Gimnazială nr. 1 Șerani din Comuna Borod. În anul școlar 

2020-2021 sunt înscriși 410 elevi la Liceul Teoretic ”Gabriel Țepelea” Borod, 16 elevi la Școala Primară nr. 2 

Borozel, 21 elevi la Școala Primară nr. 1 Valea Mare de Criș și 11 elevi la Școala Gimnazială nr. 1 Șerani, 

rezultând un total de 458 elevi pentru care se vor achiziționa tablete pentru uz școlar. 

Dotarea elevilor și a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitățile de învățământ preuniversitar, cu 

echipamente/dispozitive electronice: 

Vor fi dotați prin proiect, elevii, cadrele didactice și clasele din unitățile de învățământ preuniversitar de la 

Liceul Teoretic ”Gabriel Țepelea” Borod, Școala Primară nr. 2 Borozel, Școala Primară nr. 1 Valea Mare de Criș 

și Școala Gimnazială nr. 1 Șerani din Comuna Borod, cu echipamente/dispozitive electronice necesare 

desfășurării activității didactice în mediul on-line: laptop – 36 bucăți, sistem all-in-one – 6 bucăți, cameră web 

conferință – 26 bucăți, tablă interactivă – 22 bucăți, router wireless – 6 bucăți. 

Valoarea totală a proiectului este 1.180.666,79 lei din care: 1.100.366,79 lei valoarea totală eligibilă, 

935.311,77 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 143.047,68 lei valoarea eligibilă nerambursabilă 

din bugetul naţional, 22.007,34 lei valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului și 80.300,00 lei valoarea 

neeligibilă inclusiv TVA. 

Proiect cofinanţat din Fondul Europeam de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 

2014 – 2020. 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitați www.fonduri-ue.ro 

http://www.fonduri-ue.ro/

