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COMUNA HAVÂRNA, in calitate de beneficiar al proiectului „ÎMBUNATAȚIREA INFRASTRUCTURII TIC DE 

LA NIVELUL UNITAȚILOR DE ÎNVAȚAMÂNT DIN COMUNA HAVÂRNA, JUDEȚUL BOTOSANI”, co-finanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, axa prioritara 2, 
actiunea 2.3.3 - Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii – TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-
sanatate si e-cultura - sectiunea E-EDUCATIE, apel reglementat prin OUG 144/2000, a semnat la data de 
11.06.2021 contractul de finantare nr. 110/233t cu Autoritatea pentru Digitalizarea României.  

Obiectivul general al proiectului se refera la cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii 
si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului-crearea 
unei infrastructuri educationale adecvate in comuna Havârna, judetul Botosani, prin integrarea a 253 de copii, 
in termen de maxim 24 luni, intr-un sistem care sa asigure un nivel optim de educatie si care exclude riscul de 
abandon scolar si parasire timpurie a scolii, concordat cu cresterea ratei de absolvire a invatamantului obligatoriu 
si accederea spre nivelurile superioare de educatie. 

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele: 
- Asigurarea accesului la învatamântul online a unui numar de 296 de elevi din învatamântul primar si gimnazial 
de la nivelul Comunei Havârna ca urmare a achizitionarii de echipamente mobile IT de tip tableta conectate la 
internet, respectiv 296 tablete; 
- Completarea bazei logistice a unitatilor de învatamânt preuniversitar de la nivelul Comunei Havana cu 
echipamente/dispozitive electronice care vor asigura mediul electronic necesar pentru furnizarea mai flexibila 
a educatiei, inclusiv în mediul online, respectiv 7 laptopuri, 4 routere wireless, 10 table interactive, 10 
proiectoare, 3 ecrane proiecție-trepied, 7 ecrane proiecție-perete, 16 camere web și 8 camere web 
videoconferință. 

Valoarea totală a proiectului este 611,934.28 lei, din care: 533,634.28 lei valoare totală eligibilă, 
453,589.14 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 69,372.42 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul national, 10,672.72 lei valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului și 78,300.00 lei valoarea neeligibilă 
inclusiv TVA.                               

Durata de implementare a proiectului a fost de 12 luni, respectiv între data de 11.06.2021 și data 
11.06.2022. 
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