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COMUNICAT DEMARARE PROIECT  
 "Achizitie tablete scolare si echipamente electronice 

pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din 
comuna Ceplenita, judetul Iasi" 

 
 
Proiectul "Achizitie tablete scolare si echipamente electronice pentru 

unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ceplenita, judetul Iasi", 
cod MySMIS 144084, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-
2020, este demarat de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ceplenița și 
are o valoare totală de 770,099.30 lei, din care 696.622,51 lei reprezintă finanțare 
nerambursabilă primită din Programul Operaţional Competitivitate.   
 
 
Benefiar: Comuna Ceplenița 
 
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului elevilor 
din comuna Ceplenita, judetul Iasi la procesul de învațare în mediul on-line pentru 
a evita contactul direct al acestora cu profesorii si cu ceilalți elevi, precum si 
pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 cu scopul de a 
promova desfasurarea în condiții normale a tuturor activitaților didactice necesare 
procesului de învațamânt, în contextul Obiectivului specific OS 2.4 - Cresterea 
gradului de utilizare a Internetului. 
 
 
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

Proiectul va avea ca rezultat sprijinirea a 240 utilizatori de servicii si 
aplicatii digitale (215 elevi si 25 profesori) din comuna Ceplenita care utilizeaza 
instrumente OER in vederea asigurarii sustenabilitatii sistemului de educatie al 
regiunii vizate de proiect. 

Proiectul va oferi conditii tehnice si functionale de desfasurare a 
activitatilor didactice si a invatamantului on-line in contextul pandemic in care ne 
aflam. 
Totodata, proiectul are ca rezultat dezvoltarea sistemelor de invatamant si a 
desfasurariii procesului didactic, sisteme care sa devina mai flexibile, complet 
dedicate tuturor elevilor, sisteme care educa printr-o varietate de metode si 
tehnologii care sa fie mai bine echipate pentru a face fata situatiei actuale. 



 

Comuna Ceplenita din judetul Iasi va realiza infrastructura tehnica si 
informationala necesara pentru desfasurarea procesului de invatare in mediul on-
line pentru 215 elevi si 25 de profesori, repartizati in cadrul a 3 unitati de 
invatamant, astfel: 

 
SC. GIMNAZIALA „NICOLAE IORGA” BUHALNITA: 80 elevi,13 profesori, 
SC. GIMNAZIALA „GRIGORE URECHE” CEPLENITA: 106 elevi, 9 profesori, 
SC. PRIMARA POIANA MARULUI: 29 elevi, 3 profesori. 
 
Data inceperii proiectului: 21.09.2021 
Data finalizarii proiectului: 21.09.2022 
 
 
 

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

 
 
Date de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ceplenița, Judetul 
Iasi, cod poștal 707070, Judeţul Iasi, Tel.:+4 0232730110, Fax: +4 0232730840; E-
mail: contact@primariaceplenita.ro;  Reprezentant legal – Primar – Dumitru LAIU 


