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Comunicat de presă privind lansarea proiectului „ACHIZIȚII DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” cod 

SMIS 2014+ 145112 
 

COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului 
„ACHIZIȚII DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN 
COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA”, cod SMIS 145112, proiect finanțat prin Programul 
Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru 
o economie digitală competitivă, 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  în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea 
României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.  
 Obiectivul general al proiectului „ACHIZIȚII DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA BOROAIA, JUDETUL SUCEAVA” este de a asigura 
echipamentele, sustenabilitatea, mentenanța și suportul TIC necesare unităților de învățământ de la 
nivelul unității administrativ teritoriale în vederea desfășurării în condiții optime a procesului de 
învățământ on-line, în contextul crizei pandemice create de virusul SARS-CoV-2.  

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă achiziționarea de echipamente IT atât pentru 
profesori cât și pentru elevi. 

Valoarea totală a proiectului este de 842,720.81 lei din care: valoare finanțării 
nerambusabile este de 753,502.52 lei (valoare FEDR este de 653,548.11 lei si valoare BS este de 
99,954.41 lei), co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15,377.60 lei și valoarea ne-eligibilă a 
proiectului este de 73,840.69 lei. 
 
Rezultatele proiectului:
-360 buc tablete pentru uz scolar cu acces la internet; 30 buc laptop;  14 buc camera web; 8 buc 
camera web conferinta; 15 buc proiector; 10 buc ecran proiectie; 3 buc tabla interactiva; 420 buc 
sistem management dispozitive; 30 buc tableta grafica.
 
Data începerii proiectului: 15.07.2021  
Data finalizării proiectului: 15.11.2021 
 

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

 
Datele de contact ale beneficiarului: 
COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA 
Sat Boroaia, comuna Boroaia, județ Suceava, cod poștal 727040 
Telefon: 0230 548 015   /   0722 803 450 
Adresa de e-mail: primariaboroaia@yahoo.com  
Persoana de contact: VASILE BERARIU – PRIMAR  
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