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Anunț finalizare proiect finanțat prin
Programul Operațional Infrastructura Mare
”Dotarea unităților de învățământ
preuniversitar de stat cu echipamente de
protecție medicala de tip măști de protecție
medicală, dezinfectanți, precum și alte
echipamente de acest tip, necesare pentru a
preveni răspândirea coronavirusului SARS-COV2 în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud”
Comuna Dumitra a finalizat implementarea proiectului „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 Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” finantat prin Programul Operational
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10-Protejarea sănătății populației în
contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficienței energetice și
utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea
ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19 si al
consecintelor sale sociale.
Obiectivul general al proiectului este dotarea scolilor de pe raza Comunei
Dumitra cu echipamente necesare in a preveni raspandirea coronavirusului. Prin
cresterea gradului de utilizare a mijloacelor de protectie medicala de tip masti de
unica folosinta, dezinfectanti precum si alte echipamente de acest tip, in
activitatea educationala, desfasurata in Comuna Dumitra, se asigura cresterea
calitatii actului educational si accesibilitatea la activitatea educationala.
Obiectivele specifice sunt dotarea celor 3 scoli de pe raza administrativ
teritoriala a comunei Dumitra cu 50.000 masti de unica folosinta, 70 canistre cu
volumul de 5 litri cu dezinfectant pentru maini, 25 panouri de protectie din
policarbonat si 100 teste Rapid Covid 19 lgG/lgM.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:
-derularea activității de informare și publicitate
-decontarea cheltuielilor înregistrate cu dotarea de echipamente de
protecție
-activitatea de management și implementare a proiectului.
Valoarea totală a proiectului: 54.561,50 lei
Valoarea confinanțării prin FEDR REACT-EU: 49.206,50 lei
Data începere proiect: 27.08.2020
Data finalizare proiect: 31.05.2022
Cod SMIS: 143151
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
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