
                                                                                   

 

 

 

Lansarea proiectului: „Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța 

în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19”, cod MySMIS: 146685 

 

 La data de 07.07.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1603/07.07.2022 „Dotarea 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța în vederea consolidării capacității 

de gestionare a crizei sanitare Covid-19”, cod MySMIS: 146685 Proiectul este  cofinanțat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Componentă 1-Apel: POIM/964/10/1-Axa Prioritară10 Protejarea sănătății populației în contextul 

crizei sanitare cauzate de COVID-19-Creșterea eficienței energetice și utilizate surselor 

regenerabile de energie cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul Specific/10.1-Sprijinirea 

ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 al consecințelor sale 

sociale. 

Obiectiv general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului are la baza asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime 

necesare desfășurării activităților didactice în anul școlar în curs la nivelul C.Ş.E.I. “Delfinul” 

Constanţa, prin dotarea corespunzătoare a acestuia cu echipamentele/materialele de protecție 

medicală în vederea atingerii indicatorului de rezultat al programului: o capacitate adecvată de 

îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, 

propunând măsuri concrete de prevenire și limitare a îmbolnăvirii de COVID-19 în rândul elevilor, 

cadrelor didactice și personalului auxiliar din județul Constanţa, cu impact pozitiv asupra întregii 

populații a județului. 

Obiective specifice: 

OS1. Dotarea și sprijinirea unității de învățământ - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” 

Constanța cu materiale și echipamente sanitare de protecție, de igienizare, sterilizare și dezinfecție 

necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea 

virusului SARS-CoV-2 în vederea protejării sănătății populației României de efectele acestei pandemii. 

OS2. Modernizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă „Delfinul” Constanța prin decontarea/achiziționarea de materiale sanitare de protecție, de 

igienizare, sterilizare și dezinfecție în vederea combaterii, prevenirii și limitării răspândirii virusului 

Covid-19. 

OS3. Asigurarea vizibilității proiectului și a programului de finanțare în conformitate cu prevederile 

Manualului de Identitate. 



                                                                                   

 

Obiectivele propuse în cadrul acestui proiect, dar în mod preponderent dotarea infrastructurii 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanta cu materiale și echipamente/dispozitive 

sanitare de protecție, de igienizare, sterilizare și dezinfecție ce urmează a fi decontate/achiziționate prin 

proiect destinate gestionarii crizei provocate de apariția noului virus SARS-CoV-2, reprezintă suportul 

esențial prin care C.Ş.E.I. Delfinul se va putea angaja într-o manieră mult mai eficientă în lupta împotriva 

acestei crize medicale mondiale în vederea protejării sănătății grupului țintă - populația României, cu 

precădere a județului Constanta, de efectele acestei pandemii. 

R1. 1 unitate de învățământ sprijinită și dotată cu materiale și echipamente sanitare de protecție, 

de igienizare, sterilizare și dezinfecție în vederea sprijinirii pentru o gestionare mai eficientă a crizei 

sanitare cauzate de SARSCoV-2. 

R2. Număr de materiale și echipamente/dispozitive sanitare de protecție, de igienizare, sterilizare 

și dezinfecție propuse a fi decontate/achiziționate prin proiect:  

 materiale consumabile de protecție medicală; 

 echipamente suport în prevenirea și combaterea Covid-19; 

 soluții de curățare, igienizare și dezinfecție decontate prin implementarea acestui proiect. 

R3. Instrumente pentru asigurarea vizibilității proiectului și a programului de finanțare. 

Beneficiar: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanţa 

Valoarea totală a proiectului: 178,640.20 

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni, respectiv între data 01 mai 2020 – 31 

decembrie 2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului 

înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

Date contact beneficiar: adresă: Strada Semănătorului Nr. 8, e-mail: scsp1cta@yahoo.com, tel: 

0241514123; web: www.cseidelfinul.ro                   
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