
  
 

  

 

 

 

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin 

U.A.T. Judeţul Harghita Cod proiect 144721 

Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educaţie, eincluziune, e-sănătate si e-cultură 

Axa Prioritară: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă 

Operaţiunea: Îmbunatăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul eeducaţie, e-incluziune, e-sănătate si e - cultură 

Solicitantul: UAT Judetul Harghita 

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului elevilor din şcolile 

speciale amplasate pe raza teritorială a Judeţului Harghita la procesul de învăţare în 

mediul on-line, prin dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei 

informaţiei de tipul tabletelor şcolare şi a cadrelor didactice cu laptop-uri, astfel încât 

orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, fiind 

sprijinite astfel măsurile de prevenire şi combatere a infectării cu coronavirusul SARS-

CoV-2. De asemenea, proiectul contribuie la organizarea învăţământului special în 

mediul on-line, la creşterea performanţelor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, la 

creşterea atractivităţii actului educaţional în mediu online şi la prevenire abandonului 

şcolar în rândul elevilor CES.  

Obiectivele specifice ale proiectului 1. Dotarea unui număr de 87 de elevi cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES), înmatriculaţi în şcolile speciale amplasate pe raza teritorială 

a Judeţului Harghita cu tablete destinate sprijinirii procesului de învăţare în mediul on-

line şi conectate la internet 2. Dotarea unui număr de 42 de cadre didactice care predau 

în şcolile speciale amplasate pe raza teritorială a Judeţului Harghita, cu laptopuri 

destinate sprijinirii procesului de învăţare în mediul on-line 

87 de elevi CES care au acces la învăţământ online, 42 de cadre didactice care pot 

desfăşura activităţi didactice în mediul online pentru elevii CES 



  
 

  

 

 

1. Şcoala Profesională Speciala “Szent Anna” Miercurea Ciuc - România, Judeţul 

Harghita, Municipiul Miercurea-Ciuc, Strada Szek, nr. 150;  

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ocland - România, Judeţul Harghita, Comuna 

Ocland, Strada Principală, nr. 5 şi nr. 69;  

3. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor - România, Judeţul Harghita, Comuna 

Bilbor, Strada Principală, nr. 121. 

DURATA PROIECTULUI: 8 luni 

BUGETUL PROIECTULUI:  

 

Echipamente mobile I.T. de tip tablete pentru uz școlar, 

incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o 

perioadă de minimum 24 de luni 

87 buc. 

Laptop 42 buc.  

 

 

Valoarea totala al proiectului (val eligib+val neelig., cu TVA) 289.849,73 lei 

Valoarea totala  eligibila cu TVA al proiectului 284.851,73 lei 

  

Valoarea contrib CJHR 2% la eligibil 

  

5.697,04 lei 

  

Valoarea nerambursabila POC 

  

279.154,69 lei 

Valoarea totala  neeligibila cu TVA al proiectului 4.998,00 lei 


