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COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT „CONSOLIDAREA 
CAPACITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN ORAŞUL  

DOLHASCA,  DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod SMIS 
147632 

 
Beneficiarul Orașul Dolhasca a semnat în luna Aprilie 2022 Contractul de 

finanțare nr. 1312 din 04.04.2022, cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR 
EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 

 

Proiectul „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 
DIN ORAŞUL  DOLHASCA,  DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod SMIS 
147632, are o valoare totală de 2.449.565,41 lei, din care 2.409.953,20 lei 
reprezintă finanțare nerambursabilă. 

 
Obiectivul general al proiectului: Proiectul are rolul de a realiza o crestere 

eficienta a capacitatii de aplicare a masurilor minime sanitare, de protectie si 
preventie, în vederea desfasurarii în bune conditii a activitatilor didactice aferente 
anului scolar 2020 - 2021, de a proteja, atat cadrele didactice, cat si elevii în 
contextul riscului de infectie cu virusul coronavirus SARS-CoV-2, prin dotarea celor 6 
unitati de invatamant preuniversitar din UAT Orasul Dolhasca cu echipamente de 
protectie / dispozitive consumabile si materiale specifice, in scopul diminuarii 
raspandirii acestuia, inclusiv a controlarii infectiei cu virusul coronavirus SARS-CoV-
2. 

 
Obiectivul general al proiectului : asigurarea unei capacitati adecvate de 

gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu 

coronavirus SARS-CoV-2 în sistemul public de educatie preuniversitara, respectiv in 
cadrul celor 6 unitati de invatamant din UAT Orasul Dolhasca, localizate astfel : 

Proiectul se va implementa in urmatoarele locatii: 
Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca 
Scoala Gimnaziala Probota - corp A + corp B 
Scoala Gimnazială cu clasele I-VIII Gulia 
Scoala Gimnaziala Budeni 
Scoala cu clasele I-IV Silistea Noua 
Scoala Gimnaziala Poienari 
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Rezultate așteptate: 
1. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a 

proiectului 
2. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele 

finantate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de 
identitate vizuala 

3. Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent 
(printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului 

4. Asigurarea masurilor de protectie - activitatea principala a proiectului si are 
ca rezultat furnizarea bunurilor si echipamentelor si implementarea efectiva 
a masurilor de protectie sanitara 
 
Perioada de implementare a Proiectului este de 23 luni, respectiv între data 

01 noiembrie 2020 – 30 septembrie 2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului 
de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor  
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 
 

Competitivi împreună! 
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