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ACCES LA EDUCATTE iN MEDTUL ONUNE iN CONTEXTUL CRtZEt SANTTARE COVTD 19 iN
UNITAILE DEiNVATAMANT sPEcIAt DIN JUDE.TUL GALATI

Unitatea Administrativ Teritoriala Judelul Galati in calitate de beneficiar, implementeaze proiectul
,,Acces la educalie in mediul online in contextul crizei sanitare Covid 19 in unitilile de invSldmdnt
special din judelul Galali" - cod SMIS 144169 in parteneriat cu gcoala Gimnaziali Speciald
"Constantin Pufan'Galali, Liceul Tehnologic "Simion Mehedin!i", $coala Profesionale Speciale "Emil
G6rleanu" Gala!i", $coala Gimnaziali Speciali "Constantin Peunescu" Tecuci.

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axei Prioritare 4, dedicata
sprijinirii ameliordrii efectelor provocate de crize in contextul pandemiei de COVID-19 gi al
consecinlelor sale sociale gi pentru pregAtirea unei redresari vezi, digitale 9i reziliente a economiei,
cu finanlare din REACT - EU, Acliunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educalional online.

Obiectivul general al proiectului este imbundtelrea condiliilor necesare desfiguririi procesului
educalional in anul lcolar 2020-2021 at6t pentru elevi cit si pentru cadrele didactice, in contextul
crizei pandemice create de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

Scopul proiectului este dotarea unitetilor de invatdmdnt special aflate in subordinea Consiliului
Judelean Galali, cu echipamente lT necesare desfSgurdrii activit;tii didactice in mediul on-line in
anul gcolar 2020-2021, in contextul crizei pandemice create de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

Proiectul prevede achizilia de echipamente si dispozitive electronice lT necesare pentru
desfigurarea activitalii didactice in mediul on-line, pentru elevii si cadrele didactice, din cele patru
uniteti gcolare partenere in proiect respectiv: 402 tablete pentru elevi, 44 laptopuri pentru profesori,
38 camere web, 1 camera web videoconferinta, 2 proiectoare, 1 ecran proieclie cu suport perete, 1

ecran proieclie cu suport trepied, 6 table interactive gi 4 routere wireless.

Valoarea totali a proiectului este de 829.997,07 lei, din care valoarea eligibilS nerambursabili
asiguratd de Uniunea Europeani din Fondul European de Dezvoltare Regionale este de 705.497,53
lei iar valoarea finanlerii nationale este de '107.899,60 lei.

in cadrul proiectului va fi organizat un eveniment de lansare oficiale in vederea informerii
corespunzatoare a participantilor cu privire la activitetile Si rezultatele precontzate ale proiectului.

Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin programul
Operalional Competitivitate 2O14 - 2O2O "Competitivi impreunet,,
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