21.03.2022
ANUNȚ-INCEPERE PROIECT POIM
In data de 14.03.2022 a fost semnat Contractul de Finanțare cu nr. 1168/14.03.2022 pentru
proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție
medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest
tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Ciulnița,
Județul Ialomița, cod Smis 2014+146401” între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI
PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Infrastructură Mare și Comuna Ciulnița, în calitate de Beneficiar.
Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile, de către AM
POIM, pentru implementarea proiectului nr. Cod Smis 2014+146401, intitulat „Dotarea unităților
de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție
medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni
răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Ciulnița, Județul Ialomița, ID 146401”
Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, perioadă cuprinsă între data de 1
martie 2022 și respectiv, data de 31 august 2022.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 269,946.61 lei, valoare totală
eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT+EU.
Obiectivul general al proiectului este 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 din comuna Ciulnița, județul Ialomița.
Echipamentele/dotările propuse prin proiect se împart în trei categorii:
–
produse pentru purificare aer (nebulizatoare), necesare pentru dezinfectarea încăperilor;
–
produse de protecție pentru Grup Țintă al proiectului (229 de persoane-elevi, cadre didactice
și personal auxiliar și administrativ);
–
produse de curățenie.
Rezultatul
așteptat
al
proiectului
este
asigurarea
produselor
și
echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare
minime necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a cursurilor școlare în Școala
Gimnazială Ciulnița și în unitatea arondată, Școala Primară „Petrache Poenaru” Poiana din județul
Ialomița, deci capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de
propagare a infecției cu SARS-COV-2 în rețeaua școlară din județul Ialomița.
Beneficiarii direcți ai proiectului: 229 de persoane (elevi, cadre didactice, personal auxiliar
și administrativ)
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Infrastructură Mare
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