Comunicat de presă
Data 05.10.2022
PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI
„Dotarea unităților de învățământ din comuna Calvini
cu dispozitive și echipamente de protecție necesare
prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2”

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Calvini, Beneficiar al finanțării, lider
în cadrul parteneriatului cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU I. IONESCU”, Comuna
CALVINI, Partener 1, implementează în perioada 01 noiembrie 2020 – 31 decembrie
2022, proiectul cu titlul ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Calvini cu
dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu
virusul SARS CoV-2”, cod SMIS 149487.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității unităților de
învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARSCOV-2 în timp util și eficient, prin dotarea unității de învățământ preuniversitar ȘCOALA
GIMNAZIALĂ ”DUMITRU I. IONESCU”, Comuna CALVINI cu structurile arondate, cu
dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul
SARS CoV-2.
Redeschiderea școlilor în condiții de siguranță necesită o largă asumare în societate
și responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectării normelor impuse, în
contextul prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate
de virusul SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, este necesar să se asigure existența
unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica
măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ de stat pe perioada
pandemiei COVID-19.
1. Creșterea capacității adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea
riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație

preuniversitară în unitatea școlară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU I. IONESCU”,
Comuna CALVINI și în structurile arondate.
2. Dotarea unității de învățământ preuniversitar și structurile arondate cu materiale de
protecție (măști și dezinfectanți), pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu
SARS – COV – 2.
3. Dotarea cu sisteme de nebulizare și dezinfecție pentru protecția elevilor și a
cadrelor didactice, dar și pentru reducerea riscului de infectare și de răspândire a infecției cu
COVID-19.
UAT CALVINI are un rol semnificativ în gestionarea crizei sanitare, având în
responsabilitate 52 de cadre didactice și auxiliare și 521 elevi + preșcolari.
REZULTATE
1. Un sistem funcțional și eficient de învățământ online pentru unitățile de învățământ
primar și gimnazial de pe rază UAT CALVINI, respectiv ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CALVINI și structurile arondate.
2. Minimizarea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 prin evitarea
contactului direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, fiind asigurată
infrastructură necesară pentru desfășurarea procesului de învățământ în mediul
online pentru profesori și elevi.
3. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și Proiectul devin vizibile la nivel
local și regional prin intermediul acțiunilor de informare și publicitate (comunicate de
presă, placă permanentă autocolante).
Date proiect
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.399.346,07 lei (un milion trei sute
nouăzeci și nouă mii trei sute patruzeci și șase lei și șapte bani)).
Componenta 1 - REACT-EU- Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în
vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2.
Axă Prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare
din REACT-EU.
Operațiunea - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de
COVID- 19 și a consecințelor sale sociale.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de
Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
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