Martie. 2022

Comunicat privind începerea implementării proiectului
“DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA MANASTIREA
HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU
GESTIONAREA CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2” cod SMIS 2014+
148140
COMUNA MANASTIREA HUMORULUI, in calitate de beneficiar, deruleaza incepand
cu data de 10.03.2022 proiectul „Dotarea unitatilor de invatamant din Comuna Manastirea
Humorului, Judetul Suceava cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare
cauzate de SARS-COV-2”, in baza Contractului de finantare nr. 1151/10.03.2022 incheiat cu
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Infrastructura Mare. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de
luni, cu data de finalizare 31.12.2022.
Obiectivele generale ale proiectului:
- Limitarea raspandirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra
populatiei Romaniei, prin asigurarea disponibilitatii echipamentelor de protectie medicala si
asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare;
- Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID19 si al
consecintelor sale sociale;
- Capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a
infectiei cu SARS-COV-2 in sistemul public de educatie preuniversitara;
Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate asteptate):
Dotarea a 3 unitati de invatamant din Comuna Manastirea Humorului: Scoala Gimnaziala
”Krystyna Bochenek” Poiana Micului, Gradinita cu Program Normal Poiana Micului, Gradinita
cu Program Normal Manastirea Humorului cu echipamente de protectie medicala, inclusiv masti
de protectie si dezinfectanti, in scopul diminuarii raspandirii virusului SARS-CoV 2 si cresterea
sigurantei personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic si a elevilor, pentru a preveni
raspandirea virusului SARS-Cov-2.
Echipamentele, dispozitivele si consumabilele propuse spre achizitionare in cadrul
proiectului sunt:
-dezinfectant gel pentru igiena mainilor, pe baza de alcool min 70%-recipiente de 10 l220 buc

-dezinfectant universal concentrat pentru suprafete -recipiente de 5 l - 11buc
-dezinfectant microaeroflora rtu 5000 ml ( pentru nebulizator)- recipiente de 5 l -91 buc
-combinezon impermeabil refolosibil cu protectie pentru ochi – 40buc
-nebulizator profesional pentru dezinfectie - 3 buc
-bucati dozator de perete , cu senzor, pentru dezinfectant maini, material inox-recipiente
de 1 l -28 buc
-recipient pulverizator din plastic -recipiente de 1 l- 45 buc
-mănuşi de unică folosinţă diverse mărimi: s,m,l-cutie 100 bucati -13 cutii
-măşti faciale de unică folosinţă cu 3 pliuri si 3 straturi pentru copii -11,250 buc
-măşti faciale de unică folosinţă cu 3 pliuri si 3 straturi pentru adulti-6,600 buc
-bucati scanner temperatura termometru profesional medical ir 50 (cu montaj pe
perete/trepied)-4 buc
-laveta microfibra de sters suprafete-210 buc
-carucior curatenie profesional cu storcator si 2 galeti 25 l -4 buc
-preş uşă intrare dezinfectant -5 buc
Beneficiarii directi ai proiectului:
Populatia scolara, cadrele didactice, didactice auxiliare si nedidactice de pe raza UAT
COMUNA MANASTIREA HUMORULUI, dupa cum urmeaza:
-Scoala Gimnaziala Poiana Micului: loc. Poiana Micului, jud. Suceava
-Gradinita cu Program Normal: loc. Poiana Micului, comuna Manastirea Humorului, jud. Suceava
-Gradinita cu Program Normal:comuna Manastirea Humorului, jud. Suceava
Beneficiarii indirecti ai proiectului:
Comunitatea locala, prin protejarea sanatatii populatiei, ca urmare a consolidarii
capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza unitatii administrativ
teritoriale de a limita, prin actiunile intreprinse, raspandirea virusului/infectiei SARS-COV-2.
Valoarea totala a Contractului de Finantare: 265,541.06 lei, din care:
- Valoarea totala eligibila inclusiv TVA (Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACTEU) - 242,691,06 lei
- Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA - 22.850,00 lei
Proiectul se implementează de catre beneficiarul UAT COMUNA MANASTIREA
HUMORULUI, avand ca reprezentant legal pe dl Primar CROITORU VIOREL.
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