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14 iulie.2021 
LICEUL SILVIC GURGHIU anunță demararea proiectului “Achizitie de tablete scolare si 
alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, 

judetul Mures” 
 
LICEUL SILVIC GURGHIU, cu sediul în comuna Gurghiu, România, Str. Republicii nr. 4, judetul Mures, 

cod postal 547295, România, derulează proiectul “Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 

necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures”, COD MySMIS 2014: 

144107, 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 îl reprezinta facilitarea accesului la procesul de învatamânt în mediul 

on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Liceul Silvic Gurghiu cu echipamente mobile 

din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente/dispozitive 

electronice necesare desfasurarii activitatii didactice în mediul on-line în bune conditii în anul scolar 2020-

2021. Proiectul vizeaza crearea premiselor tehnice de functionare a procesului de învatamânt în situatia 

în care o parte din elevi sau toti trebuie sa urmareasca desfasurarea orelor de acasa. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 1.413.118,59 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 

1.408.118,59 (din care 1.196.900,80 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din FEDR si 

211.217,79 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din BS).   
 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

1. Unitatea de invatamant Liceul Silvic Gurghiu dotata cu echipamente/ dispozitive IT: 

- 607 tablete achizitionate pentru uz scolar; 

- 63 laptopuri pentru cadre didactice; 

- 34 clase dotate cu echipamente (34 camere web, 34 table interactive, 34 routere pentru sali). 

2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in 

contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2. 

 

Data începere proiect: 10.06.2021 

Data finalizare proiect: 08.03.2022 
 

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