PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2 0 1 4 - 2 0 2 0
Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă;
Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, ecultură, e-sănătate;
Obiectiv specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului;
Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,
e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE;
Beneficiar – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;
Titlul proiectului - „Achiziţia de echipamente mobile IT pentru participarea studenţilor Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la cursuri on-line”;
Cod SMIS 2014+: 150323

ANUNȚ
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul cu titlul „Achiziţia de echipamente mobile IT pentru participarea studenţilor Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la cursuri on-line”, cod SMIS 2014+: 150323, finanțat prin
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. –
Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
conform Contractului de Finanțare nr. 332/233t/10.08.2021, cu un buget în valoare totală de 138.400
lei, din care 108.320 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R., iar 24.372 lei
reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile
alocate proiectului este de 135.400 lei. Durata de implementare a proiectului este de 8 luni, în
perioada 10 august 2021 – 09 martie 2022.
Proiectul contribuie la asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru accesul la educație a 37 de
studenți beneficiari de burse sociale, limitând efectele negative generate de pandemia SARS-Cov-2,
resimțite și în mediul universitar. Din analiza preliminară, a rezultat ca în cadrul apelului nr. 2 lansat prin
Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
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Obiectivul specific OS 2.4. Creșterea gradului de utilizare a internetului, finanțat prin Programul
Operațional Competitivitate 2014 – 2020 este eligibil un număr de 37 de studenți beneficiari de bursă
socială. Acordarea acestei finanțări va permite instituției să asigure viitorilor politiști condițiile necesare
pentru realizarea unui învățământ de calitate, oferind egalitate de șanse tuturor studenților, indiferent de
situația lor materială sau financiară, prin aceasta fiind asigurată pregătirea de specialitate a acestora,
contribuind la un mediu social sănătos și productiv. Echipamentele mobile IT achiziționate prin proiect
(37 de laptop-uri) vor avea ca destinație viitoare utilizarea continuă de către studenții beneficiari de bursă
socială în procesul instructiv educativ, asigurând condițiile pentru o pregătire profesională de calitate,
adaptată nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice mediului economic. Obiectivul
general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității instituționale și creșterea nivelului de
educație al studenților prin îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC pentru o pregătire
profesională de calitate, adaptată nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice mediului
economic. Proiectul „Achiziţia de echipamente mobile IT pentru participarea studenţilor Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la cursuri on-line” se încadrează în cerințele obiectivului specific al
Axei prioritare 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă, deoarece prevede achiziția și dotarea cu echipamente IT a studenților care beneficiază de
burse sociale. Obiectivul este susținut de realizarea în bune condiții a procesului educațional realizat în
scenariul on-line, în anul universitar 2020/2021, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice, în
contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-Cov-2. În vederea creșterii competitivității
economice pentru o economie digitală competitivă, se impune crearea unui mediu social sănătos,
productiv, sigur, cu forță de muncă mobilă, care să aibă la bază o infractionalitate scăzută, la care vor
contribui și absolvenții Academiei de Poliție prin acțiuni de prevenire, în general, și de combatere a
infracționalității, în special. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Îmbunătățirea infrastructurii TIC
sistemice a Academiei de Poliție prin creșterea numărului de echipamente IT și Creșterea gradului de
utilizare a Internetului prin dotarea studenților cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei.
Pentru realizarea cu succes a scopului și obiectivelor propuse în domeniul formării inițiale a
personalului MAI, în anul universitar 2020-2021 sunt necesare o serie de măsuri pentru desfășurarea în
bune condiții a procesului educațional al studenților în contextul crizei pandemice create de coronavirusul
SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile
necesare desfășurării activităților didactice în varianta on-line. Una dintre aceste măsuri vizează dotarea
cu echipamente mobile IT (laptop-uri) a 37 de studenți ai Academiei de Poliție cu posibilități financiare
reduse, beneficiari de bursă socială, pentru asigurarea unui tratament egal în relația cu ceilalți studenți și
acces necondiționat la activitățile didactice derulate pe perioada crizei pandemice. Proiectul răspunde atât
necesităților relevate de Strategiile din domeniul învățământului, dar și Strategiilor din domeniul ordinii
și siguranței publice, fiind în concordanță cu ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții
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de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu
coronavirus SARS-CoV-2. Astfel, din numărul total al studenților pregătiți în cadrul Academiei de
Poliție, un număr de 37 de studenți îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale, astfel
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de instituție publică de învătământ superior și de
solicitant al finanțării, îndeplinește cerințele specifice de accesare a fondurilor prevăzute în Ghidul
solicitantului - Apelul de proiecte nr.2. Prin urmare, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a
obținut finanțarea externă nerambursabilă pentru dotarea studenților beneficiari de burse sociale cu
echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, astfel încât orele de pregătire din timpul
activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al studenților cu cadrele
didactice și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în
pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de
învățământ.
Activitățile principale ale proiectului sunt:
1. Activitatea de management a proiectului;
2. Activitatea de informare și publicitate a proiectului;
3. Furnizare echipamente mobile IT (37 laptopuri) pentru studenții beneficiari de burse sociale;
4. Activitatea de audit financiar extern.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:
R1 – Număr total de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale,
sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line (37 studenți beneficiari de burse
sociale);
R2 – Număr de echipamente IT utilizate în procesul de învățământ on-line (37 de laptop-uri
pentru cei 37 de studenți beneficiari de burse sociale).
Localizarea proiectului
Implementarea proiectului și valorificarea echipamentelor mobile IT achiziționate prin proiect,
constând în 37 de laptop-uri, se va realiza la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, situată
în București, Sector 1, str. Aleea Privighetorilor nr. 1A, cod poștal 014031 , de către 37 de studenți
beneficiari de burse sociale, în calitate de utilizatori, pentru a fi folosite în procesul de învățământ on-line,
ca urmare a situației generate de pandemia cu virusul SARS-Cov-2. Persoană de contact: subcomisar de
poliție BUCĂ Gabriel Nicolae – Manager de proiect, tel. 021.317.55.23, int. 17553.
Pentru informaţii detaliate despre Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, vă
rugăm să vizitați www.mfe.gov.ro. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro și www.fonduri-ue.ro.
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational
Competitivitate 2014-2020”
Sloganul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 este „Competitivi împreună”
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