Comunicat de presă
mai 2022
Lansarea proiectului
„Dotarea unităților de învațămant din comuna Peretu cu echipamente
de protecție și dispozitive medicale” – COD SMIS 149180
Comuna Peretu, în calitate de beneﬁciar, a semnat în data de 22.03.2022 Contractul de Finanțare nr. 1200 pentru
proiectul „Dotarea unităților de învățămant din comuna Peretu cu echipamente de protecție și dispozitive medicale” Cod SMIS 149180, ﬁnanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa
Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prioritatea de investiții 9a:
Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local,reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunități și Obiectivul Speciﬁc 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, investiția realizată
contribuind la consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a 2
unități de învățămant din Comuna Peretu, județul Teleorman, prin dotarea cu echipamente de protectie medicală și
dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS - COV - 2.
Obiectivele speciﬁce ale proiectului, conform cererii de ﬁnanțare sunt:
1. OS 1: Elaborare și depunere cerere de ﬁnanțare (1 cerere de ﬁnantare)
2. O.S. 2 Management de proiect (1 contract de management de proiect)
3. O.S. 3: 2 Instituții de învățământ dotate:
Mască Medicală de clasa I buc 157,500.000
Combinezoane buc 450.000
Halat unică folosință buc 900.000
Viziere buc 450.000
Mănuși unică folosință (buc) buc 10,000.000
Robot dezinfecție automatizat buc 2.000
Soluție robot buc 23.000
Sistem puriﬁcare automatizat buc 26.000
Porți dezinfectare buc 2.000
Soluție porți litri 1,700.000
Dezinfectant suprafețe expuse la atingere litri 1,400.000
Dezinfectant doză cu pompă litri 1,400.000
Dozator dezinfectanți doză cu pompă buc 32.000
Dezinfectant pardoseli litri 1,420.000
Teste rapid antigen buc 1,800.000
4. O.S.4: Măsuri de informare și publicitate (2 comunicate de presă,30 buc autocolante, 3 Aﬁse A3)
5. O.S.5: Elaborare raport de audit ﬁnaciar ﬁnal
Rezultate preconizate:
1. Asigurarea elaborării și depunerii cererii de ﬁnanțare, în vederea obținerii fondurilor necesare gestionării
corespunzătoare a crizei sanitare provocate de COVID 19
2. Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului
3. Asigurarea dotării și echipamentelor necesare, în contextul gestionării crizei COVID 19
4. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele ﬁnanțate din fonduri europene,
conform MIV
5. Asigurarea pistei de audit și certiﬁcarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a
documentelor de plată aferente proiectului
Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă: 972.424,92 lei
Durata proiectului:18 luni , conform contractului de ﬁnanțare, respectiv:: 01 ianuarie 2021-30 iunie 2022
Date de contact: Comuna Peretu, Telefon/Fax: 0247 327 167;
Adresa: Strada Soseaua Deal, nr.92, județul Teleorman;
email: primaria.peretu@yahoo.com , website: www.comunaperetu.ro

„Proiect coﬁnanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.”

