
Regulamentul cu privire la organizarea  campaniei 

„Conectăm profesorii” 

3-15 aprilie 2020

1. Organizatori: Orange Moldova, în colaborare cu Centrul de Informaţii Universitare și în

parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

2. Scopul proiectului: În situația cauzată de pandemia globală COVID-19, prezența fizică a

elevilor și a profesorilor în sălile de clasă este restricționată, iar procesul educațional în școlile

primare, gimnaziale și liceale, se desfăşoară la distanță, pe Internet. Orange Moldova, în

parteneriat cu Centrul de Informaţii Universitare(www.eac.md) și cu suportul Ministerului

Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a dezvoltat Campania „Conectăm

profesorii”. Scopul acestei campanii este de a asigura continuitatea procesului educaţional la

distanţă. In special, de Internet Mobil urmează sa beneficieze profesorii care nu au acces la

internet. Pentru aceasta, Orange Moldova va aloca câte 50 GB trafic Internet Mobil, gratuit

profesorilor din țară, care au un număr de telefon activ Orange. De Internet mobil vor benefica

profesorii incluși în listele prezentate de către administrațiile școlilor. Administrația școlilor va

avea o atitudine responsabila si la formarea listelor va tine cont de necesităţile fiecărui profesor.

3. Durata  campaniei: „Conectăm profesorii” se va desfăşura în perioada 3-15 aprilie 2020.

4. Instituții de învățământ eligibile:

➢ instituții primare, gimnaziale și liceale publice şi private

➢ instituții ce utilizează în activitate instrumente de predare la distanţă

Nu sunt eligibile: 

➢ Instituțiile primare, gimnaziale și liceale publice şi private care nu vor prezenta setul de

documente complet sau îl vor prezenta în alt format decât cel solicitat;

➢ Alte categorii de instituţii de învățământ care nu sunt menționate în punctul 4 al

prezentului regulament.

5. Candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente

1. Cerere în formă liberă, scrisă de mână sau la calculator, semnată şi ştampilată cu

ştampila instituţiei. 

2. Listă în format Excel.   . Este important să fie păstrat formatul Excel. Sunt eligibile 
numerele de telefon Orange care sunt active, PrePay sau Abonament. La completarea

tabelului, numărul Orange trebuie să înceapă cu 0.

3. Un e-mail pe adresa orusu@eac.md, care va conține Cererea în format FOTO,

menţionată la punctul 1 şi lista în format Excel, menţionată în punctul 2.

6. Procedura şi modalitatea de selecţie

http://www.eac.md/
https://www.orange.md/ro/pdf/8323767114518827
https://www.orange.md/ro/pdf/2528310850082500
mailto:orusu@eac.md


Centrul de Informaţii Universitare va colecta toate dosarele şi va verifica veridicitatea 

documentelor. Listele profesorilor verificate vor fi integrate şi transmise pentru alocarea traficului 

Internet către Orange Moldova. Traficul Internet va fi alocat de către Orange Moldova în data de 

22 aprilie. Traficul Internet Mobil oferit este valabil timp de 2 luni din momentul alocării şi nu este 

disponibil în Roaming. În momentul alocării, beneficiarii vor primi o notificare prin SMS. In total 

numărul de beneficiari este de 5000 de profesori. Beneficiarii vor fi selectaţii în baza principiului 

primul venit primul servit.  Pentru întrebări ce ţin de cum poate fi folosit  Internet Mobil de la 

Orange accesaţi https://www.orange.md/ro/ajutor. 

 

7. Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 15 aprilie 2020. 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:  

▪ telefon mobil: 068220076 
▪ e-mail: orusu@eac.md  
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