
Anunþ de începere a implementãrii proiectului " Creºterea gradului
de digitalizare a unitaþilor de învaþamânt preuniversitar de stat din

judeþul Prahova prin achiziþionare de echipamente ºi servicii de
conectare ºi acces Internet"

Consiliul Judeþean Prahova implementeazã, începând din luna februarie 2022, proiectul "Creºterea gradului de

digitalizare a unitaþilor de învaþamânt preuniversitar de stat din judeþul Prahova prin achiziþionare de

echipamente ºi servicii de conectare ºi acces Internet", cod SMIS 2014+ 144950.

Proiectul este derulat de Judeþul Prahova, în calitate de Beneficiar ºi Autoritatea pentru Digitalizarea României în

calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaþional Competitivitate, în calitate de Finanþator.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea în bune condiþii a serviciului public de educaþie ºi accesul egal la
educaþie pentru peste 12.000 de elevi încadraþi în învãþãmântul preuniversitar din judeþul Prahova prin dotarea
acestora cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaþiei de tipul tabletelor ºcolare conectate la
Internet, dotarea profesorilor cu tablete grafice, laptop-uri conectate la Internet, camere web pentru derularea orelor
online, respectiv dotarea cu echipamente a sãlilor de clasã în vederea desfãºurãrii procesului didactic în mediul online.
Obiectivul general este în concordanþã cu prevederile, prioritãþile ºi mãsurile incluse in ORDONANÞA DE URGENÞA nr.
144 din 24 august 2020 privind mãsuri necesare desfãsurãrii în condiþii de prevenþie a activitaþilor didactice în
contextul riscului de infecþie cu coronavirus SARS-CoV-2, in linia celor demarate de Comisia Europeana (Planul de
acþiune pentru educaþia digitalã (2021-2027)), dar si a celor incluse în Strategia Naþionalã privind Reducerea Pãrãsirii
Timpurii a ªcolii, Strategia Naþionalã privind Agenda Digitalã pentru Romania 2020, Strategia Naþionalã privind
Incluziunea Socialã ºi Reducerea Sãrãciei 2015-2020, Strategia Naþionalã pentru Protecþia ºi Promovarea Drepturilor
Copiilor 2014-2020.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

1. OS1: În cadrul proiectului vor fi dotate sãli de clasa din 64 unitãþi de învãþãmânt, cu urmatoarele echipamente în
vederea desfãºurãrii activitãþilor didactice on-line:

-12.024 de tablete pentru elevii care nu au primit anterior un astfel de echipament, fãrã discriminare, tablete
cu acces la Internet ºi cu o soluþie de control ºi monitorizare a dispozitivului,
- 651 de tablete grafice pentru cadrele didactice din unitãþile incluse în proiect
- 714 Camere web pentru transmiterea on-line a
- 734 de laptopuri pentru predare online,
- 372 de calculatoare all in one pentru predare online din sala de clasa,
- 372 table interactive,
- 372 de videoproiectoare ºi ecrane de proiecþie,

1.460 de cadre didactice vor fi sprijinite astfel prin proiect cu echipamente (tablete sau kituri în clase) în vederea
furnizãrii unui proces de învãþare calitativ ºi incluziv. Elevii ºi cadrele didactice vor utiliza inclusiv resurse OER în cadrul
învãþãrii on-line, respectiv a accesului ºi participãrii elevilor la activitãþile educaþionale, în contextul crizei pandemice
create de coronavirusul SARS-CoV-2.

REZULTATE AªTEPTATE

- Dotarea sãlilor de clasã cu echipamente utile în desfãºurarea activitãþii de la distanþã, va permite cadrelor
didactice sã desfãºoare actul educaþional în condiþii normale, iar elevii prin intermediul tabletelor conectate la
Internet vor putea participa la actul educaþional, de acasa (fie în scenariul hibrid, fie în scenariul roºu) în
condiþii de siguranþã. Asigurându-se conectivitatea la Internet atât a claselor/cadrelor didactice, dar ºi a
elevilor, se va facilita astfel prin proiect, desfasurarea în condiþii de prevenþie, a activitãþilor didactice pentru
anul scolar în contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2.
- Cu dotãrile existente ºi în conformitate cu instrucþiunile primite de la Ministerul Educaþiei, planificarea
activitãþilor didactice poate fi adaptatã specificului mediului on-line (pentru fiecare disciplinã de studiu);

Valoarea totalã a proiectului este de 24.292.243,71 lei, iar valoarea eligibilã nerambursabilã este de

24.292.243,71 lei.

Perioada de implementare a proiectului "Creºterea gradului de digitalizare a unitaþilor de învaþamânt
preuniversitar de stat din judeþul Prahova prin achiziþionare de echipamente ºi servicii de conectare ºi acces Internet"
este de 12 de luni. Data de începere a proiectului este 01.10.2021, iar data finalizãrii acestuia este 30.09.2022.

Proiect finanþat din Fondul european de dezvoltare regionalã prin Programul Operaþional Competitivitate.

Date de contact: Andrei Bolocanu, manager de proiect: andrei.bolocanu@cjph.ro

Consiliul Judeþean Prahova, muncipiul Ploieºti, Blv. Republicii nr.2-4, tel: 0244-514545, fax: 0244-596669, e-mail:
cons_jud@cjph.ro; proiecte@cjph.ro


