Data: 20.09.2022
Lansarea proiectului cu titlul ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE
GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 A UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL VASLUI”
Primăria Comunei Ciocani, județul Vaslui derulează proiectul ”Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare covid-19 a unităților de învățământ din
comuna Ciocani, județul Vaslui”, cod Smis 149741, finanțat prin Programul
Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în
contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și
utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectiv
Specific 1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei
de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
Contractul de finanțare nr. 1570/23.06.2022 a fost încheiat cu Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 409.133,74 lei echivalentă
cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Perioada de implementare a Proiectului este 26 luni, respectiv între data 30
septembrie 2020 - 31 octombrie 2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare
a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui cadru optim pentru
desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar 2020-2021 prin dotarea Școlii
Gimnaziale “TEODOR MEDELEANU”, Sat Ciocani din comuna Ciocani, județul Vaslui
cu echipamente/dispozitive medicale de protecție.
Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de desfășurarea în condiții
sigure a procesului educațional, facilitarea accesului grupului țintă la educație,
creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și îmbunătățirea
resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de
protecție minime in cadrul Școlii Gimnaziale “TEODOR MEDELEANU” prin dotarea
acesteia cu echipamente/dispozitive medicale de protecție.
Unitatea de învățământ ce va fi dotată cu echipamente/dispozitive medicale
de protecție este Școala Gimnazială “TEODOR MEDELEANU”, Sat Ciocani din comuna
Ciocani, județul Vaslui.
Rezultatul final al proiectului va fi reprezentat de capacitatea adecvată de
gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS

– COV – 2 în sistemul public de educație preuniversitară, achiziționându-se
următoarele:
• Măști de protecție 41.350 buc;
• Viziere 5.440 buc;
• Combinezoane 1.360 buc;
• Mănuși 1.400 buc (109 cutii de 100 buc);
• Dezinfectant mâini 413 L;
• Dezinfectant suprafețe 850 L;
• Săpun dezinfectant 1.239 L;
• Dispensere săpun dezinfectant 38 buc;
• Dispensere dezinfectant cu senzor 15 buc;
• Aparatură tip nebulizatoare 15 buc;
• Termometru cu termoscanare 15 buc.
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Date de contact:
Comuna Ciocani, Județul Vaslui
Adresa: (Cod poștal: 737406), Județ: Vaslui, România
Manager de proiect: Năstase Claudiu - Laurențiu
Telefon: 0235.709.826, Fax.: 0235.709.826
Email: primaria.ciocani@yahoo.com
Website: www.primariaciocani.ro

