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Axa Prioritara 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. Obiectivul Specific 9.1 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Titlul proiectului: Dotarea unităților de învățământ gimnaziale 
din Comuna Florești cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-
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Comunicat ref: Contract de finantare Programul Operational Infrastructura 

Mare nr. 1362/20.04.2022 prin MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR 

EUROPENE. BENEFICIAR: COMUNA FLOREŞTI (Lider de parteneriat) în parteneriat 

cu ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ŞINCAI” FLOREŞTI (Partener 1) şi ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ LUNA DE SUS, COM. FLOREŞTI (Partener 2). Cod SMIS 2014+ 

149715. Durata de implementare proiect: 10 luni.  

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.421.117,12 lei (un milion 

patru sute douăzeci și una de mii o sută șaptesprezece lei și doisprezece bani). 

 

Proiectul - “Dotarea unităților de învațământ gimnaziale din Comuna Florești cu 

dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii raspândirii infecției cu 

virusul SARS CoV-2” este un proiect derulat de Primăria Comunei Floreşti, proiect 

finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Infrastructura Mare 

2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19. Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin 

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii unitatilor 

de invatamant de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul 

SARS-COV-2 in timp util si eficient, prin dotarea unitatilor de invatamant gimnazial: 

SCOALA GIMNAZIALA „Gh.Sincai” si SCOALA GIMNAZIALA „LUNA DE SUS”, 

https://mfe.gov.ro/
http://www.floresticluj.ro/
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FLORESTI cu structurile arondate, cu dispozitive si echipamente de protectie 

necesare prevenirii raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2. Redeschiderea 

scolilor in conditii de siguranta a necesitat o larga asumare in societate si 

responsabilizarea tuturor celor implicati in vederea respectarii normelor impuse, in 

contextul prevenirii, depistarii din timp si diminuarii raspandirii potentiale a infectiei 

cauzate de virusul SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, este necesar sa se 

asigure existenta unei infrastructuri functionale si a resurselor materiale indispensabile 

pentru a putea aplica masurile sanitare si de protectie minime in unitatile de 

invatamant de stat pe perioada pandemiei COVID-19. 

 

Date de contact pentru informatii suplimentare privind acest proiect: website 

www.floresticluj.ro; tel: 0264-265101. 
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