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COMUNICAT FINALIZARE PROIECT 
 

„Echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente si 
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învătământul 

preuniversitar, comuna Gratia, judetul Teleorman” cod SMIS 144480 
 
Comuna Gratia, judetul Teleorman a finalizat in cursul lunii mai implementarea proiectului: 
„Echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente si 
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învătământul 
preuniversitar, comuna Gratia, judetul Teleorman” in cadrul prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020 axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) 
pentru o economie digitala competitiva, actiunea 2.3.3. – Imbunatatirea continutului digital si a 
infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate, si e-cultura – 
seciunea e-educatie, numar contract 428/233t/2021. 
 
Obiectivul general al proiectului: asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în 
mediul on-line și creșterea gradului de participare la procesul educațional a populației de vârstă 
școlară din comuna Gratia. 
Rezultatele obtinute în urma implementării proiectului: 
R1. Achizitionarea a 143 de tablete cu acces inclus la internet pe o perioada de 24 de luni pentru 
elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Gratia, judetul Teleorman. 
R2. Dotarea a 9 clase cu laptopuri, camere web si table interactive. 



R3. Numarul de cadre didactice beneficiare de echipamente prin intermediul carora pot sustine 
cursurile in sistem online este de 16 persoane 
 

Competitivi împreună! 
 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020 
 
Valoare proiect: 365.772,00 lei 
Valoare totala eligibila: 354.882,00 lei 
Finantare nerambursabila din FEDR: 301.598,70 lei 
Finantare nerambursabila din buget national: 46.126,86 lei 
Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului: 7.096,44 lei 
Valoare neeligibila inclusiv TVA: 10.950,00 lei 
Data inceperii proiectului: 24.09.2021 
Data finalizarii proiectului: 31.05.2022 
Numarul contractului de finantare: 428/233t/2021 
Cod MySMIS: 144480 
Date de contact: 
Comuna Gratia 
Adresa: Comuna Gratia, Județul Teleorman 
Telefon/Fax: 0247 458 301 / 0247 458 252 
Adresă de e-mail: gratiaprim@yahoo.com  
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