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Stadiu implementare proiect  “Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor 

scolare in contextul SARS-COV-2 - SMIS 144153  

 luna septembrie 2021 

 

Obiectivul general al proiectului 

Achiziționarea de echipamente IT pentru instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Huși în 

vederea desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021, în 

contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV2. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Dotarea a 7 instituții de învățământ preuniversitar din Municipiul Huși în vederea desfășurării activităților 

didactice online prin achiziționarea a 5041 echipamente IT. 

Implementarea prezentului proiect va duce la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul 

on-line în conformitate cu OUG 144/2020. În acest sens, proiectul are în vedere dotarea elevilor cu 

echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare astfel încât orele de 

pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al 

elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-

CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare 

procesului de învățământ. 

Contract de finanțare semnat la data de 02.06.2021. 

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 7.793.474,70 lei. 

Rezultate așteptate: 

Dotarea a 7 instituții de învățământ preuniversitar din Municipiul Huși în vederea desfășurării activităților 

didactice online prin achiziționarea a 5041 echipamente IT: 

1. Achiziționarea a 4.269 tablete; 2. Achiziționarea a 101 laptop-uri; 3. Achiziționarea a 93 sisteme 

desktop/monitor; 4. Achiziționarea a 46 sisteme all in one; 5. Achiziționarea a 57 camere web 

6. Achiziționarea a 117 camere web video conferință; 7. Achiziționarea a 90 proiectoare; 8. Achiziționarea a 

98 ecrane proiecție; 9. Achiziționarea a 133 table interactive; 10. Achiziționarea a 37 routere wireless. 

Stadiul implementării proiectului 

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate) 

Grad de realizare  

Observații 

  Parţial % 

Management de proiect 

Consultanță și expertiză în managementul de 

proiect și consultanță tenică în evaluare oferte. 

 22,2% Contract încheiat 

Nr. 

16568/15.07.2021 

Măsuri de informare și publicitate  8,8% Contract încheiat 

Nr.16570/06.07.2021 

Achiziție echipamente IT   

- 

Licitația pentru 

achiziţie este postată 

în SEAP. Depunerea 

ofertelor este pe data 

de 27.10.2021. 
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