
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 august 2022 
 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița asigură dotarea optimă   
cu materiale sanitare a școlilor prin finanțare europeană 

 
În data de 19 august 2022, ora 10.00, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița vă 

invită la conferința de deschidere a proiectului „Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție 

medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a 

preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Județul Ialomița” ID 143475. Aceasta va 

avea loc la sediul ISJ Ialomița din Solbozia, str. Lacului nr. 19, jud. Ialomița. 

 

Proiectul este cofinanțat din FEDR prin POIM 2014-2020 și are ca scop asigurarea 

unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de 

propagare a infectiei cu SARS-COV-2 in sistemul public de educatie preuniversitara din 

Municipiul Slobozia, Municipiul Fetești, Orașul Fierbinți-Târg, Comunele Dridu, Grivița, 

Maia, Manasia și Vlădeni. 

 

Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, iar partenerii 

proiectului sunt: SCOALA GIMNAZIALA " BARBU CATARGIU " MAIA, SCOALA GIMNAZIALA 

MANASIA, ŞCOALA  PROFESIONALĂ " ARETA TEODORESCU ", SCOALA GIMNAZIALA " MIHAI 

VITEAZUL " FETESTI, SCOALA GIMNAZIALA "RADU VODA" - FETESTI, LICEUL TEHNOLOGIC 

FIERBINTI - TARG, LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU SLOBOZIA, SCOALA GIMNAZIALA 

"AUREL VLAICU" FETESTI, ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRIDU, ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDENI 



 

 
 

Proiectul își propune atingerea următoarelor rezultate: 

R1 – Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de propa-

gare a infecției SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară din 10 unități de 

învățământ preuniversitar din jud Ialomița prin achizitionarea de materiale sanitare, igienă 

și protecție necesare diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-

COV-2 în jud Ialomița. 

R2 – 5000 de persoane informate asupra proiectului, 2 anunțuri de presă publicate, un afiș 

A3 expus în locuri publice asociate cu operațiunea (11 afise A3 printate), o prezentare a 

proiectului pe site-ul ISJ Ialomița, toate materialele de presă respectând prevederile Man-

ualului de Identate Vizuală 2014-2020. Se vor realiza 11 autocolante cu însemnele UE și 

date despre proiect pentru cele 11 termoscannere achiziționate prin proiect. 

R3 - Management de proiect adecvat complexității activităților tehnice. 

 

Proiectul are o valoare de 717,819.61 lei din care sprijinul Uniunii Europene este 

100%. 

Proiectul a fost început încă din iulie 2020 prin achiziționarea primelor produse se 

curățenie necesare desfășurării cursurilor în condiții optime de siguranță, perioada de im-

plementare a proiectului fiind 09.07.2020 – 31.12.2022 (30 de luni). 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

 

 

Date de contact: 

Carmelușca Rica PRELUCĂ – Manager de proiect 

Tel: 0744.307.305 

Email: secretariat@isjialomita.ro 

Adresa: Slobozia, str. Lacului nr. 19, jud. Ialomița 
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