
   

              

   

 

 

 

 

 

 
 

 

COMUNA VALU LUI TRAIAN  , în calitate de Beneficiar,   
implementează proiectul ‘’ Consolidarea capacității unităților școlare din comuna Valu lui Traian în 
vederea gestionării situației pandemice generate de virusul SARS-CoV-2  ’’  , cod SMIS 149931 , 
finanțat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare  2014-2020, Axa prioritară 9 : ”Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid-19”, Obiectivul specific 9.1 : 
“Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare Covid-19 ”. Contractul de finanțare a fost 
încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  în calitate de Autoritate de 
Management . 
 
Valoarea totală a proiectului este de 926.919,05 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 
de 926.919,05 lei. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea desfașurării activității școlare pentru elevii 
din școlile amplasate pe raza teritorială a Comunei Valu lui Traian, in condiții de siguranță printr-o 
serie de măsuri de prevenire a infectării cu virusul SARS-Cov-2, pentru a evita o creștere rapidă a 
numarului de cazuri de infecție. Redeschiderea școlilor amplasate pe raza teritorială a Comunei 
Valu lui Traian in condiții de siguranță necesită o larga asumare in societate si responsabilitatea 
tuturor celor implicați in vederea respectări normelor impuse, în contextul prevenirii, depistării din 
timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2. 
 
Rezultate așteptate: 
 1. Achiziția și dotarea unităților de invățământ cu echipamente de protecție : măști de protecție 
pentru elevi și profesori- 245310 buc, dezinfectant măini-150 l, dezinfectant suprafețte-200 l, 
săpun lichid -200 l, mănuși de unică folosintă – 245990 buc, combinezon impermeabil protecție- 
680 buc, pubele colectare-6 buc . 
2. Achiziția a 47 buc, lămpi UV-C sterilizare aer, pentru dezinfectarea incăperilor/ sălilor de clasă cu 
lumină ultraviolet impotriva bacteriilor, virusurilor si a mucegaiului. 
3. Achiziție a 6 termoscanere pentru selectia persoanelor infestate care au acces in instituțiile de 
invățămant, keypass 24 luni , sistem de alertare depășire temperatură - 6 buc 
4. Servicii audit , servicii promovare și informare proiect , servicii management de proiect. 
 
 Durata de implementare a proiectului este de 24  luni, respectiv intre data 01.01.2021 și data 
31.12.2022. 
 
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României” 
„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”. 
 
 

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune  
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

http://www.fonduri-ue.ro/

