
 

24.08.2022 

COMUNA POARTA ALBĂ ANUNȚĂ FINALIZAREA PROIECTULUI “ ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE IT-MOBILE PENTRU UZ SCOLAR ÎN COMUNA POARTA 

ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANŢA” 
 
COMUNA POARTA ALBĂ, cu sediul în comuna Poarta Albă, str. Calea Bucuresti, nr. 25, judeţul 

Constanţa, cod postal 907245, România, anunță finalizarea proiectul “ Achizitie echipamente IT-

mobile pentru uz scolar în Comuna Poarta Albă, județul Constantă”, COD MySMIS 2014: 144137, 

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu 

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Competitivitate. 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezinta facilitarea accesului la procesul de învatamânt în mediul 

on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școli Gimnaziale Nr.1 Poarta Albă si a 

Liceului Agricol Poarta Albă cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor 

școlare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăsurării activităţtii didactice 

în mediul on-line în bune conditii. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de functionare a procesului 

de învatamânt în situatia în care o parte din elevi sau toti au fost nevoiti sa urmărească desfăsurarea 

orelor de acasa. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.709.126,96 lei, din care valoare cofinantare U.E. 1.452.757,92 

lei (85%), restul finanţării fiind asigurata de la bugetul naţional 222.186,50 lei (13%) și din bugetul local 

34.182,54 lei (2%) . 

Rezultatele finale în urma implementării proiectului  rezultatul obţinut ca urmare a indeplinirii obiectivului 

specific este dotarea Școli Gimnaziale Nr.1 Poarta Albă cu 18 laptop-uri;18 camere web conferinta;18 

proiectoare;18 ecrane proiectie;18 table interactive;18 routere wireless;427 tablete pentru elevii inscrisi 

in cadrul institutiei de invatamant anterior mentionate. Dotarea Liceului Agricol Poarta Albă cu 19 laptop-

uri;19 camere web conferinta;19 proiectoare;19 ecrane proiectie;19 table interactive;19 routere 

wireless;463 tablete pentru elevii inscrisi in cadrul Liceului Agricol Poarta Albă. 

Data începere proiect: 28.07.2021 

Data finalizare proiect: 28.08.2022 
 

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

 
Date de contact: Comuna Poarta Alba, str. Calea Bucuresti ,nr 25, sector/judeţul Constanta România, cod 

poștal 907245, Reprezentant legal: Delicoti Vasile, Tel: 0241/853228, fax 0241/853228 e-mail: 
registratura@primariapoartaalba.ro 
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