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ANUNȚ ÎNCEPERE PROIET
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII TIC IN DOMENIUL E-EDUCATIE, COMUNA PORUMBACU DE
JOS, JUDETUL SIBIU
COMUNA PORUMBACU DE JOS anunță lansarea proiectului cu titlu "Îmbunătățirea Infrastructurii TIC în Domeniul Eeducație, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu", COD MySMIS: 145376, finanțat în cadrul Programului Operațional
Competitivtate 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Actiunea 2.3.3- Îmbunătățirea onținutului digital și a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA EEDUCAŢIE, 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 01.10.2021 – 01.10.2022.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si modernizarea sistemului educațional preuniversitar prin crearea de
competente digitale, de utilizare a tehnologiei informatiei, pentru cunoasterea si rezolvarea de probleme, inclusiv
competente axiologice sau de valorizare, necesare pentru participarea activa si responsabila a grupului de beneficiari
vizați, pe toata perioada de pandemie, perioada determinata de virusul SARS-COV-2.
Prin proiect se propune dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor
scolare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregatire din timpul activitaților
didactice sa se poata desfasura online, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum
si pentru a prevenii riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfasurarea în condiții
normale a tuturor activitaților didactice necesare procesului de învațamânt;dezvoltarea si implementarea de aplicații
software educationale pentru desfasurarea orelor virtuale colaborative destinate elevilor de scoala gimnaziala si
primara din invatamant, în funcție de cerințele programei si aliniate la standardele internaționale de curriculum si
calitate; cresterea nivelului de utilizare a tehnologiei informației în procesul de predare învațare- evaluare si sporirea
competentelor TIC a grupului de beneficiari; dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din invatamantul
preuniversitar pentru utilizarea TIC ca resursa de predare si integrarea acesteia în educație Asigurarea egalitatii de sanse
in sistemul educational romanesc avand in vedere contextul epidemiologic actual este impetuos necesar.
De asemenea se doreste asigurarea unui cadru de politici educationale si practici care sa impiedice raspândirea virusului
SARS - COV – 2, pentru a nu pune în pericol sanatatea elevilor, a familiei.
Rezultatele prevăzute:
Intervențiile legate de TIC în educație vizeaza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei
informației de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii
activitații didactice în mediu on-line astfel încât sa se asigure în bune condiții desfasurarea activitaților didactice în anul
scolar 2021-2022.
Valoarea totală a proiectului este 814.860,91 lei din care: 726.445,91 lei valoarea totală eligibilă, 617.479,03 lei
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%), 94.438,13 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
(13%), 14.528,75 lei valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului (2%) și 88.415 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.
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