noiembrie 2021
Începere proiect: “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 în cadrul Școlii Gimnaziale “Grigore Silași” Beclean”
Şcoala Gimnazială "Grigore Silaşi" Beclean, în calitate de beneficiar, derulează, începând cu
data 19.10.2021, proiectul “Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în
cadrul Şcolii Gimnaziale “Grigore Silaşi” Beclean, Cod SMIS 2014+ 143152, în baza contractului de
finanţare nr.651/26.10.2021, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate
de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, Cod apel:
POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de
COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale, Componenta 1: REACT EU - Consolidarea capacităţii
unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul
SARS-COV-2, Axa Prioritară: Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de
COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare
din REACT-EU.
Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătăţii elevilor şi personalului unităţii de
învăţământ prin creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV2 precum şi diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu Covid-19 în cadrul Școlii Gimnaziale
„Grigore Silaşi” Beclean prin dotarea unităţii şcolare cu echipamente şi dispozitive de protecţie
medicală.
Rezultate aşteptate:
R1: Achiziția a 130.500 măşti faciale de uz medical tip II pentru elevi şi personalul angajat al unităţii,
6800 mănuşi, 46 coşuri gunoi cu pedală - 30l, 810 role saci menajeri ultra rezistenti 60 l, 9110 set
prosoape pliate în V 1 strat, 92 role saci menajeri 320L, rambursarea valorii de 49.980 lei aferentă
achiziției a 84.000 măști faciale de uz medical tip II inițiată înainte de depunerea cererii de finanțare
R2: Achiziția a 12 buc dispenser prosoape pliate, 80 buc. dozator dezinfectanți cu senzor, 22 buc
dozator săpun cu senzor, 11 buc stand dezinfectare, 7 termometre cu infraroșu, 7 pubele plastic
240l, 13 buc lampă bactericidă cu senzor de prezente, timer si telecomanda, dublă sterilizare UVC
si ozon, 2 nebulizatoare
R3: Achiziția a 50 buc (250l) substanţă dezinfectantă pentru microaerofloră pentru nebulizator; 528
buc (2640 litri) săpun dezinfectant pentru mâini; 528 buc (2640 litri) dezinfectant pentru mâini; 528
buc (2640 litri) dezinfectant pentru multisuprafețe; 528 buc (2640 litri) dezinfectant pentru spaţii
sanitare
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 470.213,18 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din FEDR REACT-EU este de 470.213,18 (100%).
Proiectul se implementează de Şcoala Gimnazială "Grigore Silaşi" Beclean, reprezentată legal
de către dl Vasile-Gabriel Rus, în calitate de director al unității de învățământ.
Perioada de implementare a proiectului: 21 luni.
Data începere proiect: 04.09.2020
Data finalizare proiect: 31.05.2022
”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact: Şcoala Gimnazială "Grigore Silaşi" Beclean
str. Piața Libertății nr. 19, telefon 0263343129,
email: scoalagrigoresilasi@yahoo.com

