1 August 2022
Comunicat de presă privind lansarea proiectului
”Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT
Vidra în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”
Componenta: REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea
gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

COMUNA Vidra, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza UAT Vidra în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV2”, cod SMIS 147728, proiect desfășurat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea
surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul
pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.
Obiectivul general al proiectului il constituie asigurarea unei capacitaţi adecvate de gestionare a crizei sanitare
pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Vidra (Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” Vidra,
Scoala Primara Nr. 1 Vidra, ?coala Gimnaziala Nr. 2 Creţeşti, Școala Gimnazială Nr. 3 Sinteşti), prin diminuarea riscului
de raspandire a virusului SARS – COV – 2.
Obiectivele specifice
Rezultatul proiectului:
- Asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19:
Aspirator 7 buc.
Carucior cu galeata si storcator 7 buc.
Combinezoane/halate de lucru 21 buc.
Covor dezinfectant 50 buc.
Încălţăminte protecţia muncii 14 buc.
Maşină de spălat pardoseli mare 4 buc.
Maşină de curatat pardoseli 10 buc.
Aparat profesional de spălat padoseli 8 buc.
Aparat pentru dezinfectia aerului si a suprafetelor interioare 50 buc.
Gel antibacterian si dezinfectant cu 70% alcool 5L pentru maini 60 buc.
Detergent concentrat pardoseli 120 buc.
Dezinfectant suprafete 180 buc.
Detergent dezinfectant toalete 60 buc.
Dispenser manual dezinfectant 18 buc.
Dispenser prosoape hartie 14 buc.
Dispenser pentru sapun lichid 14 buc.
Set lavete din microfibra 180 buc.
Masca protectie (cutie) 1200 buc.
Manusi protectie (cutie) 100 buc.
Pachet 16 role hartie hartie igienica 120 buc.
Rola prosop hartie 180 buc.
Sapun lichid 120 buc.
Viziera protectie 1500 buc.
- Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului – 1 serviciu de audit financiar
- Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din fonduri europene, conform
prevederilor manualului de identitate vizuala/rezultat cuantificabil - Comunicat/Anunt de presa – 2 buc, Afis - 5
buc si Autocolante proiect - 12 buc
Valoarea totală a proiectului este de 390.889,57 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea
Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 390.889,57 lei.
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