Legea ce vizează achiziționarea de echipamente IT pentru
desfășurarea activităților online ale elevilor, aprobată
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Pentru participarea la orele online, în condiții pandemice, elevii vor beneficia de tablete și
laptopuri cu internet, în valoare de 150 milioane de euro.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente
anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2.
În contextul riscului de infectare cu noul coronavirus, se vor achiziționa echipamente IT mobile,
tablete cu acces la internet,dispozitive electronice, echipamente de protecţie
medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere mobile sanitare.
Beneficiari ai acestor achiziții vor fi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care
desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, autorităţile publice locale pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară
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activităţi didactice destinate elevilor, parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi mai sus,
parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.
“Se aprobă achiziţionarea de către beneficiari, în condiţiile legii, de echipamente din
domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar
cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare
desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro,
echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care
contribuţia Uniunii Europene - UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este
de 18.750.000 euro. Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu
acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin.
(1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de
250 euro/tableta, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor", scrie in lege, conform
AGERPRES.
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