03.02.2022
Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din
municipiul Aiud în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”
MUNICIPIUL AIUD, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ” Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din municipiul Aiud în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS
145278, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea
sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.
Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei capacitați adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul
a 6 unități de învățământ din Municipiul Aiud, județul Alba – Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud;
Școala Gimnazială "Axente Sever" Aiud; Colegiul Național "Bethlen Gabor" Aiud; Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud;
Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud și Liceul Tehnologic Aiud, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală
și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2.
Rezultatul proiectului:
- Asigurarea gestionarii corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului – 1 serviciu de consultanță proiect
- Asigurarea auditului financiar – 1 serviciu de audit financiar
- Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19:
Mască Facială 3 pliuri Tip 2R – adulți - 443.784,00 buc
Mască Facială 3 pliuri Tip 2R – copii - 142.352,00 buc
Dezinfectant suprafețe de nivel mediu - 9.400,00 l
Dezinfectant pentru nebulizator - 20.359,00 l
Dezinfectant mâini - 24.108,00 l
Termometru digital cu infraroșu - 15,00 buc
Lampa Bactericida UV - 193,00 buc
Echipament automat de dezinfecție prin nebulizare - 68,00 buc
Dispenser dezinfectant mâini cu senzor - 294,00 buc
Măști reutilizabile - 11.500,00 buc
- Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiecte finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala:
- Anunț de presă – 2 buc
- Afiș - 7 buc
- Placa permanentă – 1 buc
- Autocolante - 68 buc
Valoarea totală a proiectului este de 3.433.504,61 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea
Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.433.504,61 lei.
Data începerii proiectului: 10.09.2020.
Data finalizării proiectului: 31.12.2022.
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