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Comunicat de presă privind demararea implementării proiectului  

„IMBUNATATIREA CONTINUTULUI DIGITAL SI A INFRASTRUCTURII TIC IN DOMENIUL E-EDUCATIE LA NIVELUL 
USAMV IASI” cod SMIS 2014+ : 150048 

 
 
 

UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI în calitate de beneficiar, anunță 
lansarea proiectul „IMBUNATATIREA CONTINUTULUI DIGITAL SI A INFRASTRUCTURII TIC IN DOMENIUL E-EDUCATIE LA 
NIVELUL USAMV IASI”, cod SMIS 150048, proiect finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 
- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - 
Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 
2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE  în 
baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operațional Competitivitate. 
 Obiectivul general al proiectului „IMBUNATATIREA CONTINUTULUI DIGITAL SI A INFRASTRUCTURII TIC IN 
DOMENIUL E-EDUCATIE LA NIVELUL USAMV IASI” este de a asigura echipamentele, sustenabilitatea, mentenanța si 
suportul TIC necesar de la nivelul UNIVERSITĂȚII PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI în vederea 
desfasurarii în condiții optime a procesului de învațamânt on-line, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul 
SARS-CoV-2.  

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă achiziționarea de echipamente IT pentru studenții care 
îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale si burse sociale ocazionale. Acestia vor fi sprijiniți cu 
echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor scolare, precum si a altor 
echipamente/dispozitive electronice, împreuna cu dotarea cadrelor didactice universitare cu echipamente TIC, astfel 
încât orele de pregatire din timpul activităților didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct 
al studenților cu profesorii si cu ceilalți studenți, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-
CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfasurarea în condiții normale a tuturor activitaților didactice. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.165.666,93 lei din care: valoarea finanțării nerambusabile este 
1.124.966,93 lei (valoare FEDR 956.221,89 lei și valoare BS 146.245,70 lei), cofinantare eligibilă a beneficiarului 
22.499,34 lei si valoare neeligibila de 40.700,00 lei. 
  

Rezultatele proiectului 
- tableta pentru uz scolar cu acces la internet - 516 buc; laptop - 20 buc; sistem All-in-one - 27 buc; proiector - 5 buc; 
ecran proiectie - 5 buc; router wireless - 10 buc; tabla interactiva - 15 buc; sistem management dispozitive pentru 578 
buc. dispozitive; 

Data începerii proiectului: 28.07.2021  
Data finalizării proiectului: 27.07.2022 

 
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020 
 
Datele de contact ale beneficiarului: 
UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI 
Municipiul Iași , Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, județul Iași 
Telefon: 0232 407.407 
Adresa de e-mail: rectorat@uaiasi.ro 
 
Persoana de contact: Asist. univ. dr. Oana COCA – Director proiect 
Adresa de e-mail: proiectemajore@uaiasi.ro  
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