Data: 20.09.2022
Lansarea proiectului cu titlul ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE
GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 A UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA IANA, JUDEȚUL VASLUI”
Primăria Comunei Iana, județul Vaslui derulează proiectul ”Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare covid-19 a unităților de învățământ din
comuna Iana, județul Vaslui”, cod Smis 149795, 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 COVID19 și al consecințelor sale sociale.
Contractul de finanțare nr. 1628/21.07.2022 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 699.398,46 lei echivalentă
cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Perioada de implementare a Proiectului este 25 luni, respectiv între data 01
noiembrie 2020 - 30 noiembrie 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 nr. 1 Iana, Școlii Gimnaziale Recea, Școlii Primare Siliștea, Școlii Primare
Hălărești și Școlii Primare Vadurile din comuna Iana, 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 nr. 1 Iana, Școlii Gimnaziale Recea,
Școlii Primare Siliștea, Școlii Primare Hălărești și Școlii Primare Vadurile din comuna
Iana, județul Vaslui prin dotarea acestora cu echipamente/dispozitive medicale de
protecție.
Unitățile de învățământ ce vor fi dotate cu echipamente/dispozitive medicale
de protecție, sunt:
- Școala Gimnazială nr. 1 Iana;

- Școala Gimnazială Recea;
- Școala Primară Siliștea;
- Școala Primară Hălărești;
- Școala Primară Vadurile.
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 107.600 buc;
• viziere 9.200 buc;
• combinezoane 600 buc;
• mănuși 40.600 buc (406 cutii de 100 buc);
• dezinfectant mâini 17.52 L;
• dezinfectant suprafețe 5.000 L;
• săpun dezinfectant 17,52 L;
• dispensere săpun dezinfectant 13 buc;
• dispensere dezinfectant cu senzor 24 buc;
• aparatură tip nebulizatoare 24 buc;
• termometru cu termoscanare 24 buc.
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Date de contact:
Comuna Iana, Județul Vaslui
Adresa: (Cod poștal: 737295), Județ: Vaslui, România
Manager de proiect: Turlea Aurel
Telefon: 0234.436.275, Fax.: 0235.436.215
Email: primaria_iana@yahoo.com
Website: www.primariaiana.ro

DESCRIERE PROIECT - „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID19 A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA IANA, JUDEȚUL VASLUI”, cod SMIS:
149795
În contextul actual, în care România se confruntă cu o criză sanitară fără precedent, desfășurarea
în bune condiții a procesului educațional presupune o serie de măsuri necesare pentru a evita o creștere
rapidă a infecției cu coronavirus. Autoritățile locale împreună cu unitățile școlare trebuie să întreprindă
demersurile necesare pentru a asigura existența unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale
indispensabile, dar și pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de
învățământ pe perioada pandemiei COVID-19.
Astfel, Primăria Comunei Iana, în calitate de beneficiar, a iniţiat proiectul „Creșterea capacității
de gestionare a crizei sanitare covid-19 a unităților de învățământ din comuna Iana, județul Vaslui”,
cod proiect: 149795.
Proiectul contribuie direct la îndeplinirea obiectivului Axei 10 Protejarea sănătății populației în
contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor
regenerabile de energie, prin sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei
de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
În luna iulie 2022, s-a semnat contractul de finanţare numărul 1628/21.07.2022, cu MINISTERUL
INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Infrastructură Mare, având ca perioadă de implementare 25 luni începând cu data 01
noiembrie 2020 și finalizându-se pe 30 noiembrie 2022.
Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului sunt reprezentate de achiziționarea următoarelor
echipamente/dispozitive medicale de protecție în vederea implementării proiectului și totodată a
respectării contractului de finanțare și a anexelor acestuia:
✓
✓
✓
✓

măști de protecție 107.600 buc;
viziere 9.200 buc;
combinezoane 600 buc;
mănuși 40.600 buc (406 cutii de 100 buc);

✓ dezinfectant mâini 17.52 L;
✓ dezinfectant suprafețe 5.000 L;
✓ săpun dezinfectant 17,52 L;
✓ dispensere săpun dezinfectant 13 buc;
✓ dispensere dezinfectant cu senzor 24 buc;
✓ aparatură tip nebulizatoare 24 buc;
✓ termometru cu termoscanare 24 buc.
Valoarea totală a proiectului este de 699.398,46 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală
eligibilă aprobată.
Date de contact:
Comuna Iana, Județul Vaslui
Adresa: (Cod poștal: 737295), Județ: Vaslui, România
Manager de proiect: Turlea Aurel
Telefon: 0234.436.275, Fax: 0235.436.215
Email: primaria_iana@yahoo.com
Website: www.primariaiana.ro
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

