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Achiziţia de echipamente mobile din domeniul tehnologiei  
informaţiei, de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor  

echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării  
activităţilor didactice în mediu on-line, în comuna Tăuteu,  

judeţul Bihor 

 
UAT Comuna Tăuteu, în  calitate  de beneficiar al proiectului „Achiziţia de echipa-
mente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei,de tipul tabletelor şcolare 
precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării ac-
tivităţilor didactice în mediu on-line, în comuna Tauteu, judeţul Bihor”, COD SMIS 
144874, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL 
COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comu-
nicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 
2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, 
e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a 
Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructu-
rii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 
 
Autoritatea de management pentru P.O.C. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Com-
petitivitate fiind Autoritatea pentru Digitalizarea României. 
 
Scopul proiectului este dotarea şcolilor din comuna Tăuteu cu echipamente mobile 
din domeniul tehnologiei informaţiei, de tipul tabletelor scolare precum şi a altor 
echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice în 
mediu on-line. 
 
Rezultate așteptate: Desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ din 
comuna Tăuteu în contextul crizei pandemiei Covid-19. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.110.021,38 lei, din care valoarea cofinanţă-
rii Uniunii Europene este de 1.072.179,38 lei. 
 
Data începerii proiectului este 13.07.2021. 
Data finalizării proiectului este 12.05.2022. 



 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020. 
„Competitivi împreună” 

 

Date de contact: COMUNA TĂUTEU, Adresa: loc. Tăuteu, nr. 122, jud. Bihor. 

Telefon: 0259.354.825. E-mail: primariatauteu@yahoo.com 

Site: www.comunatauteu.ro 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a  
Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

mailto:primariatauteu@yahoo.com
http://www.comunatauteu.ro/

