
 

 

 

 
 
 

 
„Competitivi împreună” 

 
          Data: 29.06.2021 
 
 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI  

„Sprijinirea elevilor din comuna Gornet, județul Prahova în procesul 
educațional”,  

Cod SMIS 2014+ 144191 
 

În data de 10.06.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 98/233t/10.06.2021, 
încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și U.A.T. COMUNA 
GORNET, în calitate de Beneficiar al proiectului „Sprijinirea elevilor din comuna 
Gornet, județul Prahova în procesul educațional”, Cod SMIS 2014+ 144191, proiect 
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin Programul 
Operațional Competitivitate, Axa prioritara 2, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea 
conținutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultura – SECTIUNEA E-EDUCATIE – apel 2. 
 
Obiectivul general al proiectului: Desfășurarea în bune condiții a procesului 
educațional atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice în contextul crizei 
pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a 
infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării 
activităților didactice. 
 
Obiectivele specifice: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul 
tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, dotarea cadrelor didactice cu 
echipamente/dispozitive electronice și dotarea sălilor de clasa cu 
echipamente/dispozitive electronice, toate aceste dotări conlucrează pentru 
desfășurarea în bune condiții a activităților didactice în noul context pandemic. 

 
Rezultate așteptate: După implementarea proiectului, elevii vor putea să participe 
la cursurile on-line continuând astfel procesul educațional. Totodată se va reduce 
riscul de infectare și răspândire a SARS-CoV-2.  
 
Beneficiar: U.A.T. COMUNA GORNET, județul Prahova. 
 
Valoarea totală a proiectului: 482.616,16 lei, din care 395.858,74 lei valoare 
eligibilă nerambursabilă din FEDR, 60.543,10 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul național, 9.314,32 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului și 
16.900,00 lei valoarea neeligibilă susținută de Beneficiar. 



 

 

Perioada de implementare a proiectului: 7 luni, respectiv iunie 2021 - decembrie 
2021. 
 
Date contact beneficiar: cod de identificare fiscală 2845320, înregistrată la Registrul 
Autorităților Publice sub nr. 32197, cu sediul în comuna Gornet str. Principală nr. 77, 
județul Prahova, România, telefon 0244-419251, fax 0244-419251, poștă electronică 
primariagornet@yahoo.com. 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020 

 
  

 


