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Comunicat de presă 

ISJ Dâmbovița a depus noi proiecte cu finanțare europeană pentru prijinul 
școlilor din județ  

 Conform Ordonanței de urgență nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente 

anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 în data 

de 17 decembrie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a depus un nou proiect de 

accesare a fondurilor europene pentru sprijinul instituțiilor de învățământ din județ.  

Este vorba despre proiectul POIM -  Facilități oferite unităților de învățământ preuniversitar 

din județul Dâmbovița în contextul crizei sanitare provocate de COVID-19, cod 143225,  în care sunt 

cuprinse 74 de unități de învățământ din 60 de unități administrativ-teritoriale.  

Proiectul face parte din Apelul POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și are ca 

obiectiv general sprijinirea a 74 de unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Dâmbovita 

pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, prin asigurarea 

infrastructurii funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile 

sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ. 

În cadrul acestui proiect urmează să fie achiziționate: 

- peste 2,5 milioane de măști sanitare; 

- peste 53.000 de litri dezinfectanți pentru pardoseli, suprafețe și pentru mâini; 

- circa 800 de aparate care asigură igienizarea și dezinfecția sălilor de clasă (de tipul 

nebulizatoarelor).  

Bugetul propus depășește suma de 1 milion de Euro, de produsele achiziționate urmând să 

beneficieze peste 26.000 de elevi, profesori și personal din școlile dâmbovițene.  

Proiectul de față continuă sprijinirea unităților de învățământ, după aplicarea HG 370/2020 

(Programul național „Școala de acasă“ în vederea achiziționării de dispozitive electronice cu conexiune 

la internet, necesare dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea facilitării 

activităților didactice la distanță pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculați în unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat) și HG 756/2020 („Educația în siguranță“ în vederea achiziționării de 



 

 

 

            

materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice necesare asigurării activităților didactice în 

cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat).  

În luna noiembrie 2020, în baza prevederilor Ordonanței de urgență 144/2020 a fost depus și 

proiectul POC -   E_educație și digitalizare în județul Dâmbovița,  Cod proiect: 144488, cu un 

buget solicitat de peste 3,7 milioane de Euro.  

Obiectivul general al acestui proiect este facilitarea desfășurării activitățiilor didactice începând 

cu anul școlar 2020-2021 la nivelul județului Dâmbovița, în 39 de unități școlare partenere, prin dotarea 

cu infrastructura IT necesară pentru desfășurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru 

elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei create de coronavirusul SARS-CoV-2. 

Cele două proiecte depuse prin Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional 

Infrastructură Mare, inedite pentru instituția noastră, completează lista proiectelor câștigate spre finanțare 

pe parcursul acestui an calendaristic prin Programul Operațional Capital Uman, bugetul total al acestora 

însumând peste 10 milioane de Euro.  

Toate proiectele menționate au fost scrise și gestionate la nivelul ISJ Dâmbovița, fără a se apela la 

firme de consultanță sau sprijin extern.  
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Inspector școlar proiecte educaționale, 
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