
 

 
 

 
 
 
 

Data: 03.08.2021 
 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT 
” Achiziție de echipamente IT pentru instituțiile de învățământ preuniversitar din  

Orașul Ianca în vederea desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice în 
contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV2.” Cod Proiect SMIS 144130 

 
 
 Unitatea Administrativ Teritorială Orașul lanca, în calitate de Beneficiar, implementează 
proiectul ”Investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-COV-2 prin achiziționarea de 
echipamente IT  în vederea desfășurării activităților școlare” finanțat prin Programul Operațional 
Competitivitate, Axa prioritară 2  - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă, Obiectiv specific 4. Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Operațiune 
POC - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, cod SMIS 144130  

 
Obiectivul general al proiectului este Achiziționarea de echipamente IT pentru instituțiile de 

învățământ preuniversitar din Orașul Ianca în vederea desfășurării în condiții de prevenție a activită-
ților didactice, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV2. 

 
Obiectivul specific este: Dotarea a 2 instituții de învățământ preuniversitar din Orașul Ianca 

în vederea desfășurării activităților didactice online prin achiziționarea a 1605 echipamente IT. 
 
În cadrul proiectului se are în vedere achiziționarea următoarelor echipamente  IT: 1.183 buc. 

tablete,  112  buc. laptop-uri,  61 buc. sisteme all in one,  67 buc. camere web video confe-
rință,  9  buc. proiectoare, 9 buc. ecrane de proiecție de perete,  59 buc. table interactive,  50  buc. 
router wireless și  55 buc. tablete grafice, necesare desfășurării cursurilor on – line. 

 
Competitivi împreună! 

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

 
Valoarea totala a proiectului:   3.201.749,57 Lei 
Valoarea totala eligibila:   3.151.749,57 Lei 
Finanțare nerambursabila AM POC/OIPSI: 3.088.714,58 Lei 
Data Începerii proiectului:    02.06.2021 
Data Finalizării Proiectului:    02.03.2022 
Programul POC/882/2-4 Digitalizare TIC - Cod SMIS 144130 
 
Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, com-

plet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100125598 
 
 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la: manager proiect Teiș Gheorghe 
0239 668 178, mail: primaria.ianca@yahoo.com 


