
 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

Data: 14.11.2022 

Finalizare proiect 

“Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul învățământului 
preuniversitar la nivelul comunei Slatina, Județul Suceava” 

U.A.T. COMUNA SLATINA anunță finalizarea activităților proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul învățământului preuniversitar la nivelul comunei Slatina, Județul Suceava” cod SMIS 144032. Proiectul a 
fost finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale si reziliente a 
economiei, cu finanțare din REACT-EU, Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line, în baza contractului de finanțare 
nr. 200/233t/15.07.2021 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional Competitivitate, fiind implementat in perioada: 15.07.2021 – 15.11.2022. 

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de: 
Asigurarea unei capacități adecvate 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 în sistemul public de educație preuniversitară la nivelul Comunei Slatina. 

Obiectivul specific al proiectului a vizat: 
1. Dotarea elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din Comuna Slatina cu echipamente mobile de tipul 

tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice care să permită desfășurarea on-line a 
activităților didactice aferente anului școlar și prevenirea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-COV-2. 

Rezultatele obținute ca urmare a implementării/finalizării proiectului: 
❖ 704 copii dotați cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare; 
❖ 3 unități de învățământ, respectiv 36 de clase și 45 de cadre didactice dotate cu echipamente/dispozitive electronice:  

• 51 laptopuri;  

• 32 camere web conferință;  

• 36 proiectoare;  

• 36 ecrane de proiecție;  

• 36 table interactive;  

• 19 routere wireless; 

• retea LAN. 

Valoarea totală a proiectului: 1.797.424,90 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 1.777.384,90 lei (respectiv 1.510.777,17 
lei din fonduri FEDR – REACT-EU, 231.060,03 lei din Bugetul Național și 35.547,70 lei Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului) și 
valoarea totală neeligibilă este de 20.040,00 lei. 

Date de contact: 
U.A.T. Comuna Slatina, sat Slatina, str. Principală, cod poștal 727490, Județul Suceava  
Telefon / Fax: 0761905582 / 0230545981; Email: primariaslatina@yahoo.com 
Manager de proiect: Gașpărel Lăcrămioara Elena 
Primar: Gherman Vasile Vlăduț 
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