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ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI  
”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, județul    

Bacău, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în  

mediul on-line” 

 
UAT – Orașul Comănești, județul Bacău, a semnat contractul de finanțare nr. 346/233t/08.09.2021 

pentru proiectul ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, județul    

Bacău, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line” , 

Cod SIMIS 2014 +144044, cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism 

Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 6.622.316,04 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 

este de 5.471.007,69 lei 

Data de începere a proiectului este de 16.09.2020, iar data estimată de finalizare este de 08.09.2022. 

Obiectivul general a proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educației pentru 

asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line în contextul pandemiei cu 

virusul SARS-CoV-2, la nivelul orașului Comănești din județul Bacău. 
 

Rezultatul previzionat al proiectului de investiții se referă la asigurarea capacității logistice necesare 

derulării procesului de învățare în mediul on-line în cadrul Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” 

Comănești, Școlii Gimnaziale „Ciprian Porumbescu” Comănești, Școlii Gimnaziale „Costachi S. 

Ciocan” Comănești, Colegiului tehnic „Dimitrie Ghika Comănești și școlilor arondate acestora, în 

vederea achiziționării următoarelor echipamente: 2.698 tablete școlare, 174 laptop-uri, 69 sisteme 

All-in-One, 41 camere web, 87 camere web pentru conferință, 99 de proiectoare, 15 ecrane de pro-

iecție cu trepied, 88 ecrane de proiecție pentru perete, 110 table interactive, 28 routere wireless,  4 

switch-uri (2 cu 24 de porturi si 2 cu 16 porturi). Echipamentele și dispozitivelor electronice sunt 

necesare desfășurării activităților didactice on-line pentru un număr de 2.698 elevi și 174 cadre  

didactice. 
 

Proiect cofinanțat din  Fondul  European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional de 

Competitivitate 2014-2020. 
 

Date de Contact: Orașul Comănești, str. Ciobănuș, nr.2, județul Bacău, telefon 0234.374.273, 

fax 0234.374.278,  e-mail: contact@primariacomanesti.ro, poșta electronică: 

www.primariacomanesti.ro. Manager de proiect:  Gură Alina. 
 


