02.2022
COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA POIANA STAMPEI DE
GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod SMIS 143352
Beneficiarul Comuna Poiana Stampei a semnat in luna Ianuarie 2022 Contractul de finanțare nr. 855 /18.01.2022 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Proiectul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DIN
COMUNA POIANA STAMPEI DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod
SMIS 143352, are o valoare totală de 1.540.911,99 lei, din care 1.511.161,99 lei
reprezintă finanțare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului: asigurarea unei capacitați adecvate de
gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu
SARS – COV – 2 în sistemul public de educație preuniversitară, respectiv în cadrul
celor 3 unități de învățământ din comuna Poiana Stampei, localizate astfel:
1. CENTRUL EDUCAȚIONAL DORNIȘOARA
2. Școala cu clasele I-VIII Poiana Stampei (Corp A, Corp B, Corp C, Vestiare
Baza Sportivă)
3. GRĂDINIȚA POIANA STAMPEI
Proiectul are rolul de a creste capacitatea de aplicarea eficientă a măsurilor
minime sanitare și de protecție în vederea desfășurării în condiții de prevenție a
activităților didactice în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2 prin
dotarea celor 3 unități de învățământ preuniversitar din Comuna Poiana Stampei cu
echipamente de protecție în vederea diminuării răspândirii virusului și materiale
specifice controlării infecției cu virusul COVID-19, cu scopul de a proteja atât cadrele didactice, cât si elevii contaminați de o posibilă răspândire a virusului.
Rezultate așteptate:
1. Asigurarea echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID 19
în unitățile de învățământ din comuna Poiana Stampei;
2. Asigurarea dotărilor necesare în contextul gestionării crizei COVID 19 în unitățile de învățământ din comuna Poiana Stampei;
3. Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului;
4. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală;
5. Realizarea Cererii de finanțare și a tuturor documentelor solicitate prin reglementările Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
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Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între data
15 octombrie 2020 – 30 septembrie 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
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Competitivi împreună!
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