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Sectorul 3 al Municipiului București implementează proiectul 
„Creșterea gradului de utilizare al internetului în unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din sectorul 3”, cod MySMIS 

144039 

 
Începând cu data de 16.06.2021, Sectorul 3 al Municipiului București, în 

calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Creșterea gradului de 
utilizare al internetului în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 
3”, cod MySMIS 144039. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar al Programului 
Operational Competitivitate. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 83.022.775,84 lei, din care 
66.418.220,67 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, finanțarea din bugetul național de stat este de 14.944.099,65 
lei, iar contribuția beneficiarului este de 1.660.455,52 lei prin Programul Operațional 
Competitivitate (POC) 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 
2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-
cultură, e-sănătate, Obiectivul Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a 
Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 
TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE în cadrul apelului de Proiecte POC/882/2/4/. 

 
Durata de implementare a proiectului este de 5 luni, începând cu data de 16 

iunie 2021 la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a 



 

activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității Primăriei 
Sectorului 3 de a gestiona criza educațională provocată de către pandemia SARS Cov-
2, pandemie fără precendent în timpurile moderne, luând pe toți pe nepregătite. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
- Asigurarea accesului la resurse și servicii digitale pentru cele 45 instiuții 

de invatamânt de stat preuniversitar de pe raza Sectorului 3; 
- Creșterea gradului de utilizare a internetului a elevilor și profesorilor 

din cele 45 instituții de învățământ de stat preuniversitar de pe raza 
Sectorului 3; 

- Îmbunatățirea eficienței si eficacității procesului educațional în cadrul 
celor 45 instituții de învățământ de stat preuniversitar de pe raza 
Sectorului 3; 

 
În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește 

atingerea următoarelor rezultate: 
1. Sprijinirea a 39.458 elevi din cadrul celor 45 de instituții de învațământ 

preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea de 
hardware TIC - tablete - în vederea asigurarii participarii acestora la 
cursurile online; 

2. Sprijinirea a 2500 profesori din cadrul celor 45 de instituții de învațamânt 
preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea 
dispozitivelor electronice tip laptop în vederea asigurarii participarii 
acestora la cursuri online (numarul de laptopuri a fost stabilit conform 
situatiei raportate de fiecare institutie de invatamant preuniversitar de 
stat din sector); 

3. Sprijinirea a 1500 profesori din cadrul celor 45 de instituții de învațamânt 
preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea 
dispozitivelor electronice tip tablete grafice în vederea asigurarii 
participarii acestora la cursuri online (numarul de tablete a fost stabilit 
conform situatiei raportate de fiecare institutie de invatamant 
preuniversitar de stat din sector); 

4. Dotarea a 1304 clase din cadrul celor 45 de instituții de învațamânt 
preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea de camere 
web conferinte în vederea asigurarii eficienței si eficacitatii procesului 
educational (numarul de clase a fost stabilit conform situatiei raportate de 
fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat din sector); 

5. Dotarea a 1304 clase din cadrul celor 45 de instituþii de învațamânt 
preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea 



 

dispozitivelor electronice tip Sistem All in One în vederea asigurarii 
eficienței si eficacitatii procesului educational (numarul de clase a fost 
stabilit conform situatiei raportate de fiecare institutie de invatamant 
preuniversitar de stat din sector); 

6. Dotarea a 1304 clase din cadrul celor 45 de instituþii de învațamânt 
preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea 
dispozitivelor electronice tip Proiector în vederea asigurarii eficienței si 
eficacitatii procesului educational (numarul de clase a fost stabilit conform 
situatiei raportate de fiecare institutie de invatamant preuniversitar de 
stat din sector); 

7. Dotarea a 1304 clase din cadrul celor 45 de instituții de învațamânt 
preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea 
dispozitivelor electronice tip Ecran proiectie – tip suport - perete - în 
vederea asigurarii eficienþei si eficacitatii procesului educational (numarul 
de clase a fost stabilit conform situatiei raportate de fiecare institutie de 
invatamant preuniversitar de stat din sector); 

8. Dotarea a 1304 clase din cadrul celor 45 de instituții de învațamânt 
preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea 
dispozitivelor electronice tip Tabla interactiva în vederea asigurarii 
eficienței si eficacitatii procesului educational (numarul de clase a fost 
stabilit conform situatiei raportate de fiecare institutie de invatamant 
preuniversitar de stat din sector); 

9. Dotarea a 1304 clase din cadrul celor 45 de instituții de învațamânt 
preuniversitar de stat de pe raza sectorului 3 prin achiziționarea 
dispozitivelor electronice tip Router wireless în vederea asigurarii 
eficienței si eficacitatii procesului educational (numarul de clase a fost 
stabilit conform situatiei raportate de fiecare institutie de invatamant 
preuniversitar de stat din sector); 

10. Realizarea celor 2 comunicate de presa (anunt de inceput - elaborat si 
difuzat la inceputul proiectului si anuntul de sfârsit elaborat si difuzat la 
finalul implementarii), realizarea unui panou de informare si a celor 56410 
de autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect, masuri de 
informare si publicitate obligatorii în vederea promovarii proiectului, 
conform regulilor de informare si publicitate; 

11. Realizarea unui audit financiar al proiectului la finalul implementarii 
acestuia, fiind o cheltuiala obligatorie pentru proiect. 

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

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact este: 
Andreea Ciripan – Manager Proiect, e-mail: strategii@primarie3.ro.  
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