
 

 
 

 
 
 
 

Data publicării: MAI 2022 
 

COMUNICAT DEMARARE PROIECT „Dotarea unităților de învățământ 
din Comuna Băcia cu dispozitive și echipamente de protecție 

necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2” 

 
Proiectul „Dotarea unităților de învățământ din Comuna Băcia cu dispozitive și 

echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS 
CoV-2”, cod SMIS 147764, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020, având contract de finanțare nr. 1275/30.03.2022, este demarat de către 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băcia și are o valoare totală de 
1.176.557,76 lei, din care 1.171.882,76 lei reprezintă finanțare nerambursabilă 
primită din Programul Operaţional Infrastructură Mare.   

Benefiar: Comuna Băcia 
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității unităților de învățământ de stat 
în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 în timp util și eficient, 
prin dotarea Unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Băcia cu dispozitive și echipamente 
de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2. 

 
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 
1. Asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a unității de 
învățământ, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale necesare 
pentru diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2. 
2. Prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii în cadrul unității de învățământ, protecția 
individuală și colectivă precum și combaterea transmiterii comunitare a virusului în cadrul UAT și a 
zonelor arondate. Desfășurarea în condiții de siguranță epidemiologică a activității școlare din cadrul 
unității de învățământ și diminuarea riscului de propagare a infecției cu virusul SARS-CoV-2, 
contribuindu-se la asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea 
riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2 în sistemul public de educație preuniversitară. 
3. Dotarea unității de învățământ preuniversitar din Comuna Băcia cu următoarele echipamente și 
materiale: aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tip nebulizator – 5 bucăți; lămpi 
cu ultraviolete pentru dezinfecția sălilor de clasă – 15 bucăți; covoare dezinfectare 100 x 50 cm pentru 
fiecare încăpere – 72 bucăți; dispensere – 50 bucăți; măști pentru elevi și cadre didactice – 47600 
bucăți; săpun lichid antibacterian utilizat în grupurile sanitare din unitățile de învățământ – 300 
bucăți; dezinfectanți distribuiți individual: elevi, cadre didactice – 1376 bucăți; dezinfectanți pentru 
nebulizatoare – 45 bucăți; dezinfectanți pentru suprafețe – 700 bucăți; dezinfectanți mâini pentru 
fiecare dispenser – 700 bucăți. 
4. Realizarea materialelor de informare si publicitate pentru promovarea rezultatelor obținute cu 
sprijinul fondurilor Uniunii Europene, ca acestea sa fie aduse în atenția publicului larg si cetățenii sa 
cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii Europene: 1 comunicat de presa 
privind demararea proiectului, 1 comunicat de presa privind finalizarea proiectului, 2 afișe, 8 
autocolante pentru echipamentele achiziționate. 



 

 
 

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
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