
 

 

 

 
 
 
 

Data publicării: IUNIE 2021 
 

COMUNICAT DEMARARE PROIECT „Achiziționare Tablete școlare pentru 
dotarea școlilor de pe raza comunei Sântămăria-Orlea” 

 
Proiectul „Achiziționare Tablete școlare pentru dotarea școlilor de pe raza comunei 

Sântămăria-Orlea”, cod SMIS 144303, finanțat prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, având contract de finanțare nr. 70/233t/02.06.2021, este 

demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sântămăria-Orlea și are o 

valoare totală de 185.410,16 lei, din care 164.444,15 lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă primită din Programul Operațional Competitivitate.   

 
Beneficiar: Comuna Sântămăria-Orlea 

 
Dată start proiect:   02.06.2021 
Dată încheiere proiect: 02.06.2022 

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în 
mediul on-line și creșterea gradului de participare la procesul educațional a populației de vârstă școlară 

din comuna Sântămăria-Orlea. 

 
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 
1. Două unități de infrastructură educațională care asigură accesul elevilor la procesul de învățare în 

mediul on-line, care urmează cursurile primare si gimnaziale. 
2. Achiziționarea de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare 
pentru desfășurarea activităților educaționale în mediul online, pentru a preveni riscul de infectare cu 

coronavirusul SARS-CoV-2: 126  tablete școlare. 
3. Minimizarea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 prin evitarea contactului direct al 

elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, fiind asigurata infrastructura necesară pentru desfășurarea 
procesului de învățământ în mediul online pentru 126 de elevi. 

4. Realizarea materialelor de informare și  publicitate pentru promovarea rezultatelor obținute cu 
sprijinul fondurilor Uniunii Europene, ca acestea sa fie aduse în atenția publicului larg și  cetățenii să 

cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii Europene: 1 comunicat de presă 
privind demararea proiectului, 1 comunicat de presă privind finalizarea proiectului, 138 autocolante 

pentru echipamentele achiziționate. 

 

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

 

Date de contact: 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA SÂNTĂMĂRIA ORLEA 

Sântămăria Orlea, Str.Principală, Nr.130, Tel. 0254/770630, Tel./Fax. 0254/777310  

E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com 
Reprezentant legal-Primar- Oprean Dumitru Ioan 
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