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 Lipsa tabletelor pentru elevii din comuna Vața de Jos pentru a 

putea participa la orele on-line.

 Conexiunea la internet de slabă calitate.

 Lipsa apei curente în unele sate aparținătoare comunei.



 LIPSA TABLETELOR PENTRU 

ELEVII DIN COMUNA VAȚA DE 

JOS PENTRU A PUTEA PARTICIPA 

LA ORELE ON-LINE

 Datorită lipsei tabletelor, elevii școlii 

noastre sunt prejudiciați deoarece nu au 

resursele necesare pentru a se pregăti și 

pentru a putea urma învățământul on-

line. Lipsa accesului la educație de 

calitate reduce dramatic șansele 

copiilor de a-și valorifica potențialul,de 

a deprinde abilitățile esențiale pentru 

viața lor și de a-si câștiga traiul ca 

adulți. Datorită lipsei tabletelor care i-

ar ajuta pe elevi să se conecteze la orele 

on-line crește riscul de a abandona 

școala mai devreme, nu se pot pregătii 

ca viitori cetățeni responsabili



 Principalele surse de informare

 informațiile  oferite de elevii școlii noastre

 Instituțiile responsabile pentru rezolvarea problemei 



 1. Cerere de finanțare depusă de către școală pentru accesarea 

de fonduri europene nerambursabile.

 2. Achiziționarea din bugetul Primăriei, a tabletelor pentru 

desfășurarea orelor on-line.

 3. Cerere de finanțare depusă de către Primărie și Consiliul 

Local, pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile.



 Politica publică prin care se pot achiziționa tabletele necesare elevilor 

școlii noastre, este inițierea unui proiect de Hotărâre de Consiliu 

Local, privind participarea Comunei Vața de Jos, în cadrul 

,,Programului Operațional Competitivitate , Axa prioritără 2-

Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitivă, 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 infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e- educație, e- incluziune, e- sănătate, și e-

cultură . Secțiunea E- Educație”.



 Primăria și Consiliu Local al Comunei  Vața de Jos ținând cont de dispozițiile legilor:

Constituția României, republicată; Cartea Europeană a autonomiei locale , adoptată la 

Strasbourg, la 15 noiembrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;Legea nr. 

287/2009privind Codul civil ;HG 907 /2016 ;OUG57/2019privind Codul Administrativ; 

Legea273/2006-privind finanțele publice locale

 Aprobă în ședința de Consiliu  Local, participarea Comunei Vața de Jos, în cadrul 

,,Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritără 2- Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 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 infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e- incluziune, e- sănătate, și e- cultură . Secțiunea E- Educație”.Comuna va 

respecta toate cerințele programului și a contractului de finanțare ce ar urma să fie 

semnat.



 Către,  Consiliul Local al Comunei Vața de Jos

 În atenția: Primarului Comunei Vața de Jos

 Stimate Domnule Primar, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Vața de 
Jos din localitatea Vața de Jos, având în vedere atribuția HCL a Comunei Vața de 
Jos de a garanta accesul la educație în mediul on-line, vă solicităm acordarea unui 
dispozitiv  de tip tabletă, pentru a avea acces la resursele educaționale din mediul 
digital. Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la 
această adresă, Școala Gimnazială Vața de Jos, str.Calea Crișului, nr. 22, com. Vața 
de Jos, Jud. Hunedeoara , e-mail scoala_vata@yahoo.com.

 Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal, cât 
mai repede posibil. 

 Vă mulțumim !                                                                                                                
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