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COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT - „Consolidarea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin 
dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ preu-
niversitar de stat din Orașul Săveni, județul Botoșani”– 
Cod SMIS 2014+ 145064 
 
        Unitatea Administrativ Teritorială - Orașul Săveni, 
județul Botoșani anunță începerea proiectului “Consolida-
rea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
prin dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din Orașul Săveni, județul Botoșani”  
–  Cod SMIS 2014+ 145064, în cadrul Programului Opera-
țional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritara 10 – 
Protejarea sanatații populației în contextul crizei sanitare 
cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și 
utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare 
din REACT-EU, cod apel POIM/964/10/1/Sprijinirea ame-
liorării efectelor provocate de criza în contextul pande-
miei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 
 
      Obiectivul general al proiectului este de protejare a 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19 și de consolidare a capacității de reacție la criza 



 

de sănătate publică declanșată de răspândirea virusului 
SARS-CoV-2.  

Proiectul se încadrează la acțiunea de tip A conform 
”Ghidului solicitantului - Condiții specifice” aferent ape-
lului și vizează dotarea unităților/instituțiilor de învăță-
mânt de stat din cadrul Unității Administrativ Teritoriale 
Orașul Săveni, judetul Botoșani cu o serie de echipamente 
și dispozitive de igienizare/dezinfectie și de protectie dar 
și biocide și soluții necesare asigurării igienei și dezinfec-
tiei necesare pentru asigurarea unor servicii de educație 
sigure atât pentru elevi și familile acestora cât și pentru 
corpul profesoral și comunitate în general. 

 
Rezultatele proiectului  
- 1 plan de achiziții rezultat corelat cu obiectivul gene-

ral al proiectului; 
- 8 entități publice (unități de învățământ preuniversi-

tar de stat) dotate pentru gestionarea crizei sanitare 
cauzate de SARS-CoV-2; 

- echipamente de protecție medicală și dispozitive  me-
dicale destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare 
minime necesare pentru prevenirea, depistarea din 
timp și diminuarea raspândirii potențiale a infecției 
SARS-CoV-2 în conformitate cu anexa 10; 

- 1 procedură pentru asigurarea respectării principiilor 
orizontale; 

- 1 plan de monitorizare internă; 
- 6 întâlniri ale echipei de management a proiectului; 



 

- cereri de prefinanțare elaborate/Cereri de rambur-
sare elaborate; 

- 1 serviciu informare și promovare achiziționat; 
- 2 comunicate de presă; 
- 1 placă permanentă; 
- 9 afise A3; 
- 100 autocolante echipamente; 
- 1 descriere a proiectului postată pe website-ul solici-

tantului; 
- materiale de promovare proiect postate pe platfor-

mele online; 
- 1 serviciu audit financiar achiziționat; 
- rapoarte audit financiar (in functie de activitatile/ce-

rerile de rambursare/cererile de plata auditate). 
  
Valoare totală proiect: 2.409.843,90 Lei – 100% Eligibil 
Valoare confinanțare UE: 2.409.843,90 Lei 
Data începere proiect: 07.03.2022  
Data finalizare proiect: 31.12.2022 
 

 
   Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 

 
 
 
 
Orașul Săveni: http://www.primariasaveni.ro   

http://www.primariasaveni.ro/


 

Email: primaria_saveni@yahoo.com  
Telefon 0231 541070, Fax 0231 541213  
Adresă: Oraș Săveni, Str. 1 Decembrie nr. 1, jud. Boto-
șani, cod poștal 715300 
Persoană de contact :  
Manager de proiect, Augustin Constantin PÎSLARU 
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