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„Creșterea capacității unităților de învățământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Carei în vederea gestionării situației 

de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei 
Obiectiv general: creșterea capacităţii unităţilor de învaţământ preuniversitar de stat din Municipiul Carei pentru gestionarea 
situaţiei cauzată de riscul de infecţie cu virusul SARS-Cov-2. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a învățământului 
care presupune prezența fizică a copiilor în scoală/grădiniță și pentru limitarea creșterii numărului de cazuri de infecție se 
impun o serie de măsuri de protecție și de respectare a normelor în vigoare. Funcționarea în mod responsabil a școlilor/
grădinițelor din municipiul Carei se poate face prin asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale 
indispensabile aplicării măsurilor igienico-sanitare și de protecție pe perioada pandemiei. Acestea presupun dotarea 
unităților de educație preuniversitară din municipiul Carei, asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de 
protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare necesare 
Obiective specifice:
- Diminuarea riscului de propagare a virusului SARS-Cov prin dotarea a 6 instituții de învățământ preșcolar din municipiul 
Carei cu echipamente de protecție medicală ( măști de protecție).
- Diminuarea riscului de propagare a virusului SARS-Cov prin dotarea cu produse și echipamentele destinate dezinfecției, în 
vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare minime în cele 8 instituții de învățământ preuniversitar din municipiul Carei.
- Creșterea gradului de informare și de conștientizare a populației municipiului Carei în ceea ce privește criza COVID-19 și 
măsurile de protecție și prevenire adecvate.
La finalul perioadei de implementare a proiectului, principalele rezultate sunt următoarele:
1. 157.325 buc măști de protecție achiziționate pentru dotarea celor 8 instituții de învățământ preuniversitar din municipiul 
Carei în vederea consolidării capacității de gestionare a situației de pandemie generată de virusul SARS-COV 2 
2. 1.965 l dezinfectant de mâini, pentru dotarea celor 8 unităților de învățământ preșcolar din municipiul Carei
3. 930 l dezinfectant pentru suprafețe, pentru dotarea celor 8 unități de învățământ preuniversitar din municipiul Carei 
4. 14 lămpi UV, pentru dotarea celor 8 unități de învățământ preuniversitar din municipiul Carei 
5. 4 buc. Activităţi de informare și publicitate realizate: 
- 1 comunicat de presă privind începerea proiectului; 
- 1 comunicat de presă la încheierea proiectului cu menţionarea rezultatelor; 
- 1 afiș la finalizarea proiectului, având dimensiunea minimă obligatorie corespunzătoare formatului A3, amplasat la sediul 
UAT Municipiul Carei; 
- 1 set a câte 8 afișe, amplasate la fiecare unitate de învăţământ.
Valoarea totală a proiectului este de 365.456,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 365.456,00 lei.
Perioada de implementare: 01.10.2020 - 31.12.2022.
Cod SMIS: 143234
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