
TITLU: Școala Gimnazială ,,Vasile Mitru” din Tașca a primit 20 

de calculatoare recondiționate, prin proiectul „Dăm un Byte de 

Ajutor” 
 

Ateliere Fără Frontiere, alături de BCR Asigurări de Viață VIG și Up România au donat, către 

opt structuri educaționale din șase județe ale țării, 100 de calculatoare complet echipate: 

unitate, monitor, periferice, cabluri și sistem de operare licențiat. Parteneriatul face parte din 

proiectul „Dăm un Byte de Ajutor” și susține digitalizarea educației pentru elevii din zone 

defavorizate. 

Calculatoarele donate au fost recondiționate în atelierul educlick de către angajații Ateliere 

Fără Frontiere, ce fac parte din programul de inserție socio-profesională. În ultimele luni, 

aceștia au recondiționat 100 de calculatoare, care vor fi folosite peste 1200 de elevi și 

profesori din unitățile beneficiare: Liceul Tehnologic „Petre Ionescu” Muscel din județul 

Argeș, Liceul Tehnologic „Sf.Dimitrie” Teregova și Școala Gimnazială Nr.2 Bocșa din județul 

Caraș-Severin, Școala Gimnazială „Marin Voinea” din Cerchezu, județul Constanța, Școala 

Gimnazială „Vasile Mitru” Tașca din Neamț, Asociația Profizică Vaslui și Grădinița cu 

Program Prelungit Norocel Negrești din județul Vaslui, Școala Gimnazială Nanov din județul 

Teleorman. 

 

Astfel, 20 calculatoare au ajuns la  Școala Gimnazială „Vasile Mitru” din localitatea Tașca, 

unde oferă o șansă în plus copiilor la o educație digitală accesibilă. Procesul de 

recondiționare a echipamentelor presupune verificarea, curățarea, repararea și ambalarea 

acestora.  

 

„Într-o perioadă dificilă, generată de pandemie, calculatoarele primite prin proiectul ,,Dăm un 

Byte de Ajutor” sunt de un real folos pentru elevii și profesorii școlii noastre în vederea 

diversificării formelor de organizare și a instrumentelor de lucru utilizate în procesul de 

predare-învățare. Pe viitor ne dorim o școală în care copiii să aibă acces la tehnologie, să se 

familiarizeze cu cât mai multe platforme și instrumente de lucru utilizate în procesul de 

predare-învățare.” a declarat Bârsan-Son Gabriela-Mădălina, cadru didactic la Școala 

Gimnazială ,,Vasile Mitru”. 

 

Costin Dragne, coordonator de proiecte al platformei educlick, a adăugat: „Toate proiectele 

derulate prin platforma educlick aduc un impact pozitiv în trei categorii de interes pentru un 

viitor sustenabil: educație, mediu și inserție socio-profesională. „Dăm un Byte de Ajutor” nu 

face excepție și formează prin calculatoarele donate cu sprijinul Garrett Motion un lanț de 

solidaritate între aceste trei zone de sustenabilitate. Astfel, tinerii beneficiază de instrumente 

utile pentru parcursul lor educațional și de modele de bune practici ce sprijină mediul 

înconjurător și încurajează inserția persoanelor defavorizate pe piața convențională a 

muncii”. 

„Continuăm inițiativele conectate la nevoile reale ale comunității noastre, prin proiecte care 

susțin pe termen lung educația și mediul înconjurător. Alături de partenerul nostru Ateliere 

fără Frontiere, reușim să răspundem nevoilor și provocărilor copiilor din mediile defavorizate, 



care prin proiectul „Dăm un Byte de Ajutor” primesc astfel o șansă la o educație de calitate. 

Ne bucurăm de fiecare data când putem oferi o mână de ajutor, pentru un viitor mai bun”, a 

declarat Erwin Hammerbacher, CEO BCR Asigurări de Viață VIG. 

„Educația online în timpul COVID-19 a fost un test neașteptat pentru toți cei implicați: elevi, 

profesori și părinți. Un număr semnificativ de copii și profesori din România nu au putut 

participat online la învățarea la distanță, din lipsă de echipamente potrivite sau competențe 

digitale. Pentru a avea o piață de forță de muncă dinamică și competitivă, Up România 

credem că este important să ne implicăm astăzi în a elimina decalajul digital educațional. 

Prin urmare, am răspuns cu inima deschisă proiectului „Dăm un Byte de Ajutor”, 

implementat de Ateliere Fără Frontiere”, a declarat Elena Pap, Director Regional Up Grup. 

„Dăm un Byte de Ajutor” este un proiect de tradiție al platformei de donații educlick, care a 

donat din 2008 și până în prezent peste 20,000 de calculatoare pentru elevii și profesorii din 

zone vulnerabile ale României. 

Despre Ateliere Fără Frontiere 

Ateliere Fără Frontiere este o organizație non-profit pentru reintegrarea socială, profesională și civică 

a persoanelor vulnerabile, excluse și marginalizate, parte din SOS Group - International action, o 

rețea globală ce lucrează pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. educlick este unul 

dintre cele 3 întreprinderi sociale de inserție prin activitatea economică, alături de remesh și ferma 

bio&co, ce oferă servicii personalizate de acompaniere socială, consiliere pentru inserție, psihoterapie 

și acompaniere pedagogică pentru formarea de competențe persoanelor care cumulează multiple 

dificultăți la angajare. www.atelierefarafrontiere.ro. 

Despre BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group 

BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group este o companie membră a Vienna Insurance 

Group, unul dintre cele mai mari grupuri internaționale de asigurări din Europa Centrala și de Est. 

Înființată în anul 2005 ca subsidiară a BCR, compania și-a început activitatea operațională în anul 

2006. 

În același an, Erste Group devine acționarul majoritar al BCR, iar BCR Asigurări de Viață intră direct 

în top 10, ocupand locul 8 în industria asigurarilor de viata din România. În anul 2007 compania a fost 

autorizata și ca administrator de fonduri de pensii facultative și a lansat primul său fond, devenind 

lider pe piața fondurilor de pensii facultative. În paralel cu administrarea fondului de pensii facultative 

continuă ascensiunea în topul asiguratorilor de viață. În septembrie 2008, Vienna Insurance Group 

(VIG), devine acționar majoritar al companiei. 

Parteneriatul excelent cu cea mai mare bancă din România, BCR, se reflecta în calitatea produselor 

de asigurare lansate în rețeaua bancară, în calitatea și diversitatea portofoliului și nu în ultimul rand în 

rezultatele companiei și recunoașterea de care aceasta se bucură pe piață. 

Despre Vienna Insurance Group 

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piața asigurărilor în 

Austria precum şi în Europa Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi 

o relaţie apropiată cu clienţii este format din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Cei peste 

25.000 de angajaţi ai Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) au grijă de nevoile de zi 

cu zi ale peste 22 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt cotate pe Bursa de Valori din Viena din 

1994 și beneficiază de un rating A+ cu perspectivă stabilă din partea reputatei agenții internaționale 

http://www.atelierefarafrontiere.ro/
http://www.atelierefarafrontiere.ro/


de rating Standard & Poor's. Acesta este cel mai bun rating al unei companii din indicele ATX, 

principalul indice al Bursei de Valori din Viena. Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung 

Gruppe) colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală 

și de Est. 

Despre Up România: 

Up România face parte din Grupul Up și deservește peste 25.000 de clienți și 800.000 de beneficiari. 

Cu o prezenţă de 19 ani în România, compania oferă diverse instrumente de motivare și soluții 

financiare avantajoase pentru performanța business-ului companiilor: 

1. Produse și servicii care facilitează viața de zi cu zi a salariaților prin accesul la beneficii în 

multe domenii - tichete pe suport de hârtie și carduri Up Dejun, Up Cadou, Up Cultură, Up 

Vacanță, tichete de creșă; 

2. Platforma de beneficii flexibile – Up MultiBeneficii; 

3. Soluții digitale interactive de incentivare și recompensare – STIM Online; 

4. Servicii dedicate comercianților; 

5. Soluții personalizate pentru modernizarea sectorului de acțiune socială - tichete sociale, 

tichete sociale pentru grădiniță; 

6. Soluții pentru achiziții inteligente dedicate companiilor mici și mijlocii – IMM - platforma Up 

Achiziții. 

 


