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Lansarea proiectului

„CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 PRIN 

ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE MEDICALĂ LA NIVELUL UNITĂȚILOR 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA SÂNPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV”

Cod SMIS 20114+143138

 COMUNA SÂNPETRU, în calitate de Beneficiar al Contractului de Finanțare nr. 1278 din 29.03.2022 anunță începerea 

proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 prin achiziționarea de echipamente de protecție medicală la 

nivelul unităților de învățământ din comuna Sânpetru, județul Brașov, cod SMIS2014+143138”, proiect cofinanțat din Fondul european 

de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul Operațional infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății 

populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de 

energie, Obiectiv Specific 10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al 

consecințelor sale sociale.

 Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv între 1 octombrie 2022 și 30 noiembrie 2022.

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin 

diminuarea riscului de propagare cu SARS- CoV-2 în unitățile de învățământ din comuna Sânpetru.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Asigurarea coordonării activităților de prevenire a infecției cu SARS-coV-2;

 2. Aplicarea măsurilor de control și respectarea cu strictețe a măsurilor igienico-sanitare și de protecție atât la nivel 

individual cât și la nivel de unități de învăță-mânt;

 3. Identificarea și atenuarea potențialelor riscuri la care ar putea fi expuși elevii și alte persoane conectate la sistemul de 

învățământ;

 4. Dotarea cu soluții dezinfectante a celor trei unități de învățământ din comuna Sân-petru, județul Brașov.

 5. Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal.

 Valoarea proiectului: 53.145,40 lei

 Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 53.145,40 lei (100%)

 Rezultate așteptate: Protejarea sănătății elevilor și a personalului unităților de învățământ din comuna Sânpetru prin 

asigurarea disponibilității echipamentelor de protecție medicală, precum și prevenirea și diminuarea răspândirii infecției cu SARS 

CoV-2.
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