
 
 

Informatii cu privire contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului „Achizitie de tablete 
scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, 

judetul Suceava”, Cod SMIS 2014+ 144047 
 

MUNICIPIUL FALTICENI, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului : „Achizitie de 
tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul 
Falticeni, judetul Suceava”, Cod SMIS 2014+ 144047, 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 urmatoarele informatii cu privire la contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului mai 
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 municipiul Falticeni cu 
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: 
- 6.450 tablete școlare achiziționate, inclusiv abonament internet pe o perioadă de 24 de luni, pentru 
elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Falticeni, prin contractul de furnizare 
Tablete Vonino Magnet G50 cu S.C. ORANGE ROMANIA S.A in valoare de 4.715.443,42 lei. 
- 220 clase din municipiul Falticeni dotate cu echipamente/dispozitive IT (camere web conferinta), 
prin contractul de furnizare Cameră Web conferință - PC AQYRIS Phase ST-CAM524 cu SC QUARTZ 
MATRIX SRL in valoare de 57.334,2 lei, 
- 390 laptop-uri achiziționate pentru profesorii din învățământul preuniversitar de stat din școlile din 
din municipiul Falticeni, prin contractul de furnizare laptop-uri Allview Allbook i cu SC UNION CO SRL 
in valoare de 843.733.8 lei. 
- 6840 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din municipiul Falticeni să utilizeze 
instrumente OER. 


