
 
 

Informatii cu privire la contractele de achizitieincheiate in cadrul proiectului„Achiziție de tablete 
școlare și alte echipamente necesare desfășurăriiactivității didactice on-line în comuna Bivolari, 

județul Iași”, Cod SMIS 2014+ 144426 
 
 

Comuna Bivolari, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului : „Achiziție de tablete 
școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Bivolari, 
județul Iași”, Cod SMIS 2014+ 144426, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, 
axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitivă, 
acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație., doreste sa faca publice 
urmatoareleinformatii cu privire la contractele de achizitieincheiate in cadrul proiectuluimai sus 
mentionat. 
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în 
mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea școlilor din Comuna Bivolaricu 
echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, inclusiv 
abonament internet pe o perioada de 24 luni, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice 
necesare desfășurării activitații didactice în mediul on-line în bune condiții. 
 

Rezultatele finale în urma implementarii proiectului sunt: 
- 326 tablete scolare, inclusiv abonament internet pe o perioadă de 24 de luni, achiziționate pentru 
elevii dinînvățământul preuniversitar de stat din comuna Bivolari, prin contractul de furnizare Tableta 
Allview H1004LTE cu SC UNION CO SRL in valoare de 273.893,39lei. 
- 29 laptop-uri achiziționate pentru profesorii din învățământul preuniversitar de stat din Școala 
Gimnazială Bivolari(24 laptopuri), Școala Gimnazială Tabăra (2 laptopuri), Școala Primară Solonet (1 
laptop), Școala Primară Traian (1 laptop)și Școala Primară Buruienești (1 laptop), prin contractul de 
furnizare camere web conferintaWebcam USB, full HD, microfon incorporat, J1702Ccu SC ARLECHIN 
TOTAL DISTRIBUTION SRLin valoare de 9.424,8lei, 
- 355 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din comuna Bivolari să utilizeze instrumente 
OER 
- 20 clase din comuna Bivolari dotate cu echipamente/dispozitive IT (20 camere web conferinta), prin 
contractul de furnizare Laptop Allbook icu SC UNION CO SRL in valoare de 69.847,55lei. 


