
 

Descrierea tehnică a oferte de conectare și condiții de eligibilitate 

În cadrul primei etape compania „StarNet” în calitate de operator se angajează: 

1. Să ofere instituțiilor educaționale pachete speciale Business Edu de 1 Gigabit (cu parametri 
Internet/IntraNet 1000Mbps) cu titlu gratuit pentru perioada de 24 luni cu includerea unui router. 
După expirarea termenului de grație, liceelor se vor propune pachetele educaționale la tarif special. 

a) Conectarea se va efectua cu titlu gratuit per instituție într-un punct de acces. 
b) Pachetele cu viteză extra se vor oferi contra cost la necesitatea instituției. 

2. Să ofere pentru o perioadă de 24 luni, 5 pachete speciale, cu viteza de 100 Mbps nelimitat, la un 
preț redus de 130 lei/lunar. Acest pachet este destinat elevilor și profesorilor din familii vulnerabile. 
Alte pachete decât cele specificate se vor oferi contra cost; 

3. Să ofere asistență necesară pentru buna funcţionare şi modernizare a sistemului informaţional pe 
tot parcursul derulării proiectului. De asemenea, va asigura blocarea site-urilor interzise, în mod 
individual, pentru fiecare instituție.  

Conectarea se va efectua în raza posibilităților tehnice ale companiei „StarNet” și la prima etapă va fi 
disponibilă pentru instituțiile din următoarele localități: Chișinău, Bălți, Cahul, Călărași, Ceadîr-
Lunga, Cimișlia, Comrat, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Hîncești, 
Ialoveni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Ungheni. 

Conectarea adițională prin cablu sau rețea Wi-Fi a claselor și etajelor școlii va fi asigurată de instituție 
din resurse proprii, în dependență de necesitățile fiecărei școli. Specialiștii de la Centrul Național de 
Inovații Digitale în Educație vor oferi consultanță gratuită pentru proiectarea rețelei, alegerea 
echipamentelor, în dependență de infrastructura tehnică existentă, buget disponibil și alte detalii. 

La necesitate, conectarea adițională prin cablu sau rețea Wi-Fi a claselor și etajelor școlii poate fi 
asigurată de compania „StarNet” contra plată. 

Condiţii de eligibilitate 

Sunt eligibile să solicite conectarea la internet de mare viteză în cadrul proiectului "Internet Gigabit 
pentru școala ta": 

1. Toate instituțiile de învățământ general (școli primare, gimnazii, licee) din localitățile (nu raioanele) 
menționate mai sus. 

2. Toate instituțiile ce își vor lua angajamentul să conecteze din punctul de acces setat de StarNet, 
cel puțin 5 săli de clasă sau 1 etaj, prin cablu sau rețea Wi-Fi,  din resurse proprii. 

Data limită de completare a formularului este 31 decembrie 2021, până la ora 12:00. 



* Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta instituțiile beneficiare în cadrul proiectului "Internet 
Gigabit pentru școala ta". 

Anunțul despre instituțiile selectate va fi publicat pe site-ul https://www.clasaviitorului.md/ începând 
cu data de 17 ianuarie 2022. 

Toate întrebările legate de proiectul "Internet Gigabit pentru școala ta" pot fi adresate dlui Alexandru 
Obadă, coordonator de proiect din partea Centrului Național de Inovații Digitale în Educație,  
la: obada.alexandru@clasaviitorului.md sau la nr. de telefon 068523227. 

 

Completați formularul 

 

https://www.clasaviitorului.md/
mailto:obada.alexandru@clasaviitorului.md
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_zPdpiwAgmNVUaXfBwHFTIgO4zmUW--wZnSdBWJ2tqg4miw/viewform

