ELEVI DIN ARGEȘ ȘI DÂMBOVIȚA VOR PUTEA
ÎNVĂȚA DE PE TABLETE, DONATE DE
FUNDAȚIA GROUPE RENAULT ROMÂNIA
• Școli și licee din Argeș vor beneﬁcia de material sanitar - 50 000 de măști și 2 000 de
litri de dezinfectant - puse la dispoziție de către Fundație și furnizori specializați.
100 de elevi din județele Argeș și Dâmbovița vor avea acces la educație prin intermediul tehnologiei,
folosind tablete donate de Fundația Groupe Renault România, în parteneriat cu Automobile Dacia.
Beneﬁciarii sunt elevi din ciclurile primare, gimnaziale și de liceu cu proﬁl tehnologic, proveniți din
medii defavorizate, în comunitățile rurale și urbane.
În plus, 50 000 de măști textile (tip 3 pliuri) și aproximativ 2 000 de litri de dezinfectant (utilizat
pentru dezinfectarea mâinilor și a suprafețelor) îi vor proteja pe elevi și personalul didactic și
administrativ din școli și licee din Argeș de răspândirea virusului COVID – 19, în cazul orelor
desfășurate cu prezență ﬁzică. Donația de măști, respectiv dezinfectant, este susținută în parteneriat
cu furnizorii români Francesca și Divvos.
În Argeș, predarea materialului didactic a avut loc joi, 10 septembrie, la sediul Inspectoratului
Județean Argeș, în prezența reprezentanților instituției, a unor directori de școli și licee, dar și a
oﬁcialilor companiei. În perioada imediat următoare, urmează ca donația similară să ajungă și în
județul Dâmbovița.
În aceeași zi, produsele sanitare au intrat în posesia reprezentanților unora dintre instituțiile de
învățământ argeșene, în cadrul unei ceremonii găzduite de Primăria Mioveni.
Acești copii au nevoie de sprijin pentru a nu abandona procesul educațional și de aceea îi susținem.
Ținem cont de evoluția posibilă a scenariilor pentru derularea cursurilor școlare și anticipăm nevoia de
adaptare. Donăm material tehnologic, tablete, pentru educație în regim online, de la distanță. Ne-am
orientat către mediile defavorizate și, cu ajutorul autorităților locale, am identiﬁcat zone cu risc. În
plus, dotăm o serie de școli cu măști și dezinfectant pentru lupta împotriva răspândirii virusului. Știm
din companie cât de mult preț punem pe respectarea acestor măsuri sanitare, dar și pe un
comportament responsabil, și venim chiar cu un exemplu de bune practici. Le urez succes și
încredere tuturor elevilor în noul an școlar, să depășească ușor barierele pentru a se adapta la noul
normal!, a declarat Cecilia Tudor, director Comunicare si Responsabilitate Socială Corporativă.
Fundația Groupe Renault România, cu sprjjinul Automobile Dacia, a demarat în luna iunie o
campanie dedicată accesului la educație, printr-o mobilizare a angajaților și a celor care sunt sensibili
cu această cauză. Aceștia au ales să direcționeze cei 3,5% din impozitul pe venit și să completeze
formularul 230. Contribuția lor a fost suplimentată din fondurile companiei, astfel încât elevii să poată
continua să învețe și de acasă, odată cu începerea școlilor.
Groupe Renault România s-a alăturat luptei împotriva pandemiei COVID-19, încă de la debutul
crizei sanitare în România.
Astfel, compania a mobilizat o ﬂotă de 150 de mașini Dacia și Renault în lupta cu virusul, punându-le
la dispoziția Ministerului Sănătății în vederea distribuirii lor, cu ajutorul rețelei de dealeri Dacia și
Renault, către spitale din România. Comunitatea din Argeș beneﬁciază de un aparat de teste la
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Spitalul Suport COVID – 19 din Mioveni prin intermediul unei sponsorizări, în valoare de peste
jumătate de milion de lei, cu sprijinul Fundației Groupe Renault România și Automobile Dacia.
Împreună cu Acarom și Parteneriatul Auto Român, Groupe Renault România a contribuit la repararea
a 50 de ventilatoare, în colaborare cu DSU și IGSU.
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