
 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 

 

Data: 28.12.2022 

Finalizare proiect 
“Creșterea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Slatina,  
Județul Suceava, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” 

U.A.T. COMUNA SLATINA anunță finalizarea activităților proiectului “Creșterea capacității unităților de învățământ 
preuniversitar de stat la nivelul comunei Slatina, Județul Suceava, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 
SARS-COV-2” cod SMIS 143165. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Componenta 
1 REACT-EU, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței 
energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, în baza contractului de finanțare 
nr. 798 din 30.12.2021  încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Infrastructură Mare, fiind implementat in perioada: 01.03.2022 – 31.12.2022. 

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de: 
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 la nivelul Comunei Slatina. 

Obiectivul specific al proiectului a vizat: 
1. Dotarea celor 3 unități de învățământ din Comuna Slatina cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție 

medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, cu scopul de a preveni răspândirea coronavirusului SARS-
COV-2 pe parcursul desfășurării activităților didactice aferente anului școlar. 

2. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare prevenirii răspândirii potențiale a infecției SARS-COV-2 pe raza 
Comunei Slatina. 

Rezultatele obținute ca urmare a implementării/finalizării proiectului: 
❖ 704 copii și 45 de cadre didactice care beneficiază de condiții igienico-sanitare specifice prevenirii răspândirii potențiale a 

infecției SARS-COV-2; 
❖ 3 unități de învățământ (36 de clase, 704 copii și 45 de cadre didactice) dotate cu echipamente de protecție medicală:  

• Măști de protecție medicală - 59.400 bucăți; 

• Dezinfectant mâini (1 litru) - 1.160 bucăți; 

• Dezinfectant suprafețe (5 litri) - 360 bucăți; 

• Clor (5 litri) - 180 bucăți; 

• Săpun lichid (5 litri) - 570 bucăți. 

Valoarea totală a proiectului: 354.006,60 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 354.006,60 lei (respectiv 354.006,60 lei din 
fonduri FEDR – REACT-EU, 0,00 (zero) lei din Bugetul Național și 0,00 (zero) lei Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului) și valoarea 
totală neeligibilă este de 0,00 (zero) lei. 

Date de contact: 
U.A.T. Comuna Slatina, sat Slatina, str. Principală, cod poștal 727490, Județul Suceava  
Telefon / Fax: 0761905582 / 0230545981; Email: primariaslatina@yahoo.com 
Manager de proiect: Gașpărel Lăcrămioara Elena 
Primar: Gherman Vasile Vlăduț 
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