24.11.2022
"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
Hoghilag, Județul Sibiu"
cod proiect SMIS 149705
Comuna Hoghilag a semnat în data de 6 aprilie 2022 contractul de finanțare
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 Hoghilag, Județul Sibiu", în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Componentă 1 - Apel: REACT-EUConsolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării
situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, număr contract
1315/06.04.2022.
Valoarea totală a contractului este de 503.449,34 lei, asistența financiară
nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU.
Perioada de implementare a proiectului este de 20 de luni.
Obiectivul general al proiectului: Asigurarea desfășurării în bune condiții a
serviciului public de educație prin asigurarea de echipamente de protecție medicală
precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.
Obiectivele specifice ale proiectului, care vor duce la atingerea obiectivului
general, sunt:
1. Reducerea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune în
pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare
procesului de învățământ - pana la 0%

2. Dotarea sălilor de clasa cu echipamente de dezinfectare a aerului si suprafețelor
astfel încât accesul elevilor la clasa sa se facă in deplina siguranța din punct de vedere
sanitar
3. Dotarea unității de învățământ cu materiale sanitare in vederea reducerii riscului de
contaminare
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
1. Dotare unități de învățământ cu măști de protecție – 97.812 măști
2. Dotare cu mănuși de protecție – 1.976 perechi
3. Dotare cu dispensare automate – 6 dispensare
4. Dotare cu covoare dezinfectante intrare – 6 covoare dezinfectante
5. Dotare unitate unități de învățământ cu săpun lichid antibacterian - 489 litri
6. Dotare unități de învățământ cu clor dezinfectant pentru podele si toalete – 931 litri
7. Dotare unități de învățământ cu dezinfectant pentru suprafețe (bănci, catedre,
geamuri, etc) 3.705 litri
8. Dotare săli de clasa cu lampa uvc antibacteriana - 30 lămpi
9. Un raport de audit final
10. Un dosar de consultanta elaborare proiect
11. O campanie de publicitate

Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională - REACT-EU
prin POIM 2014-2020

Date de contact:
Adresa: Str. Principală nr. 305, județul Sibiu, România, cod poștal 557100
Telefon/Fax: +40 (0) 269.866.801/ +40 (0) 269.865.181
E-mail: primariahoghilag@yahoo.com

