Data: 30.03.2022

Anunt de presa
ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT
„Echipamente de protectie medicala pentru copiii din comuna Deleni”

În data de 3.02.2022 a fost semnat, de către Comuna Deleni, judetul Vaslui în calitate de beneficiar,
Contractul de Finanțare nr.928 din 3.02.2022 pentru proiectul „Echipamente de protectie medicala
pentru copiii din comuna Deleni” (Cod SMIS 2014+ 146478).
Proiectul este finanțat în cadrul apelului de proiecte Cod apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorarii
efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale
socialeObiectivul proiectului - Creşterea capacităţii de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de
criza sanitară în contextul pandemiei COVID -19
Obiectiv general
Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 in comuna Deleni. Scopul
proiectului este: dotarea unitatii de invatamant - Scoala Gimnaziala nr 1 Deleni cu echipamente de
protectie/dispozitive medicale, in vederea gestionarii crizei sanitare si diminuarea riscului de
propagare a infectiei cu SARS-COV-2.

Obiectivele specifice
1. Achizitionarea de echipamente/dispozitive medicale, destinate asigurarii protectiei la infectarea cu
virusul SARS-COV-2 a elevilor si cadrelor didactice, reprezentand:
- 39.200 de masti de protectie medicala
- 390 litri de dezinfectanti pentru maini
- 325 litri dezinfectant pentru suprafete
- 23 viziere pentru personalul din scoala
- 11 buc dispensoare pentru dezinfectant, necesare pentru distribuirea dezinfectantului in punctele de
interes (intrarile in cladire, intrarile in salile de clasa, intrarile in salile de cancelarie, grup sanitar etc.)
- 60 cutii manusi de unica folosinta cu cate 100 buc manusi
- 3 buc termometru non-contact
Cantitatile propuse spre achizitionare reprezinta rezultate asteptate la sfarsitul implementarii
proiectului.
2. Cresterea capacitatii de implementare a proiectelor cu finantare europeana a UAT Deleni.

Activităţi/ Rezultate aşteptate
1. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului 1
2. Activitatea care reprezinta dotarea unitaþilor de invatamânt - rezultat asigurarea dotarilor si
echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19
3. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din fonduri
europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 104.321,99 lei (o sută patru mii trei sute douăzeci
și unu de lei și nouăzeci și nouă de bani), echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă
aprobată.de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Data începerii şi finalizării proiectului: 3.02.2022 – 31.12.2022.
Cod MySMIS 2014+:139850
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020.
Detalii suplimentare se pot obține de la Comuna Deleni, judetul Vaslui
Tel: 0725223662 / 0235345170
http://www.delenivaslui.ro
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