
 

 
 

 
 
 
 
 

Ianuarie 2022 
 

"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru copiii și 

cadrele didactice de la nivelul Grădinițelor din Orașul Aleșd, județul Bihor" 

 
 

UAT Orașul Aleșd, în calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru copiii și cadrele didactice de la nivelul 
Grădinițelor din Orașul Aleșd, judetul Bihor", COD SMIS 143130, conform contract de fi-
nanțare 832 din 12.01.2022, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA 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. 

Autoritatea de management pentru P.O.I.M. 2014-2020 este Ministerul Investiți-
ilor și Proiectelor Europene. 

 
Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății elevilor și personalului 
de la nivelul Unităților de Învățământ preșcolar de stat de pe raza U.A.T. Orasul 
Aleșd, prin limitarea răspândirii virusului/infecției SARS-COV-2. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
Dotarea unităților de învațământ preșcolar de stat de pe raza U.A.T. Aleșd cu echi-
pamente de protecție, dispozitive de protecție medicală destinate asigurării condi-
țiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii 
potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2. 

Protejarea elevilor și cadrelor didactice/personalului din cadrul unităților de învă-
țământ preșcolar de stat de pe raza U.A.T. ALESD prin limitarea contactului cu su-
prafețele din jur în vederea diminuării răspândirii potențiale a virusului/infecției 
SARS-COV-2. 

 



 

Rezultate așteptate: 
Dotarea a 3 unități de învațământ preșcolar de stat de pe raza U.A.T. Aleșd prin 
achiziționarea de echipamente de protecție sanitară, dezinfectanți și consumabile 
de protecție sanitară, dintre care amintim: mască de protecție, dispozitive de de-
tecție temperatură umană, dispensere și dezinfectanți suprafețe și mâini, coșuri de 
gunoi, ș.a. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 518.683,46 lei, din care valoare eligibilă ne-
rambursabilă din FEDR 513.923,46 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul 
național 0,00 lei, valoarea neeligibilă: 4.760,00 lei. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni (22.10.2020 – 31.12.2022) 
 

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

 

 

Date de contact: 

ORAŞUL ALEŞD 

Adresa: Str. Bobâlna, nr. 3, oraș Aleșd, jud. Bihor,  

Manager de proiect: Pantea Bogdan Ioan 

Telefon: 0259.342.539, Fax.: 0259.342.589,  

Email: primaria.alesd@cjbihor.ro  

Website: http://www.alesd-bihor.ro/  

 

 

 

Conținutul acestui  material nu  reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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