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COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul depus spre finanțare, în vederea decontării cheltuielilor pentru tabletele achiziționate 
în perioada pandemiei din bugetul local, a trecut de prima etapă, verificarea administrativă şi a 

eligibilităţii

Proiectul ”Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția 
de echipamente IT mobile/tablete școlare” a intrat în etapa a II-a de evaluare, și anume evaluarea tehnică 
și financiară.

Programul de finanțare: Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 - Apel: 
POC/882/2/4/ Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii T.I.C. sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultură/4/ Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii T.I.C. sistemice în 
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură. 
Cod proiect: 149172.

Pentru a se asigura procesul de învățământ online, impus în condițiile pandemiei generate de SARS-
CoV-2, la inițiativa primarului Victor Drăgușin au fost achiziționate, din BUGETUL LOCAL, 1054 de tablete 
care au fost predate directorilor unităților de învățământ, gimnazial și liceal de pe raza municipiului Alexandria 
în data de 17.11.2020.

Prin urmare, elevii din 12 unități de învățământ preuniversitar la nivelul Municipiului Alexandria au 
beneficiat de 1054 tablete pentru uz școlar, după cum urmează: 

1. Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” – 158 tablete; 

2. Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” – 52 tablete;

3. Școala Gimnazială “Alexandru Colfescu” – 49 tablete; 

4. Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” – 192 tablete;

5. Școala Gimnazială nr. 7 – 110 tablete; 

6. Colegiul Național “Al. I. Cuza” – 80 tablete;

7. Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” – 60 tablete;
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8. Liceul Teoretic “Alexandru Ghica” – 120 tablete;

9. Liceul Teoretic “Constantin Noica” – 80 tablete;

10. Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” – 88 tablete;

11. Liceul Tehnologic nr.1 – 55 tablete;

12. Școala Postliceală Sanitară – 10 tablete.

Vă reamintim faptul că proiectul a fost depus spre finanțare prin P.O.C. 2014-2020, în data de 
14.01.2021, în vederea decontării cheltuielilor în valoare de 1.014.953,74 lei (TVA inclus), ca urmare a 
achiziţionării de către municipalitate, din bugetul local, a unui număr de 1054 de tablete de uz școlar cu 
abonament lunar inclus la internet cu trafic nelimitat pentru o perioadă de minim 24 de luni, dar și asigurarea 
mentenanței echipamentelor în perioada de garanție. 
Având în vedere faptul că după depunerea proiectului nu a fost emisă nicio notificare cu privire la stadiul 
proiectului depus, în luna octombrie 2021, Primăria Municipiului Alexandria a solicitat Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene un răspuns privind stadiul proiectului depus, răspunsul ministerului fiind 
în anul 2021, următorul: ”(…) Cererea de finanțare cod SMIS 149172, cu titlul << Asigurarea accesului 
elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare>>, 
depusă de către Primăria Municipiului Alexandria (…), nu a intrat în cadrul etapei de evaluare, BUGETUL 
ALOCAT FIIND EPUIZAT”.

La data de 30.03.2022 proiectul depus spre finanțare a fost admis în cea de-a doua etapă, evaluarea 
tehnică și financiară, în urma verificării administrative şi a eligibilităţii, etapa I. 

Întocmit,
Vîrban Liliana


