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 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti  

anunţă începerea proiectului cu titlul 

 „Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri –  

dispozitive IT pentru e-educație” 
 

 

 

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar, 
implementează începând cu 23.07.2021 proiectul cu titlul „Educaţia ta, prioritatea noastră 
indiferent de vremuri - dispozitive IT pentru e-educație”, MySMIS 145400, în baza 
contractului de finanţare nr. 260/233t/23.07.2021 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea 
României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 
(POC). 

Proiectul este finanţat în cadrul POC, Axa prioritară 2 – „Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.3.3. Îmbunatăţirea 
conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune,            
e-sănătate și e-cultură– SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Apel 2. 

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a 
activităţilor didactice în anul universitar 2020-2021, prin dotarea cu echipamente IT destinate 
studenţilor din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti care îndeplinesc criteriile 
pentru a beneficia de burse sociale de stat şi burse sociale ocazionale, în contextul crizei 
pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.004.564,40 lei, din care valoarea totală eligibilă 
este de 8.004.564,40 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.403.651,52 lei, 



 
 
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.440.821,59 lei iar valoarea cofinanţării 
eligibile a Beneficiarului 160.091,29 lei. 

 

 

Durata contractului de finanţare este de 12 luni. 

Cele mai relevante rezultate prevăzute a fi obţinute prin implementarea proiectului sunt: 
• o unitate de învăţământ superior sprijinită pentru desfășurarea activităților didactice. 
• 2207 laptopuri achiziţionate şi distribuite. 
• 2 comunicate de presă (de lansare și închidere proiect) elaborate și diseminate, cu câte 

min. o preluare în mass-media/presă, referitoare la oportunitățile de finanțare oferite prin 
proiect cu sprijinul finanțării POC, obiective/indicatori/rezultate asumate și realizate – 
care vor asigura o vizibilitate mai largă a proiectului și a finanțatorului.  

• 1 afiș elaborat pentru asigurarea vizibilității proiectului.  
• 3 plăci permanente instalate într-un loc vizibil la fiecare dintre cele trei locații ale UPB.  

 
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Competitivitate 2014-2020 

 

 

Persoana de contact: dr. ing. Nicoleta-Daniela IGNAT 
Funcție: Manager de proiect  
E-mail: nicoleta.ignat@upb.ro  
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