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Anunt lansare proiect  

“CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DE STAT DIN VATRA DORNEI, DE 

GESTIONARE A SITUATIEI DE PANDEMIE” 

 

 

Beneficiarul MUNICIPIUL VATRA DORNEI a semnat in luna februarie 2022 contractul de 

finanțare nr.955/09.02.2022 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate 

de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

Proiectul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DE STAT DIN 

VATRA DORNEI, DE GESTIONARE A SITUATIEI DE PANDEMIE”, cod SMIS 147584, are o valoare 

totală de 5.902.581,01 lei, din care 5.814.416,80 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 

 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului 

 

Proiectul are rolul de a creste capacitatea de aplicare eficienta a masurilor minime 

sanitare si de protectie în vederea desfasurarii în conditii de preventie a activitatilor didactice în 

contextul riscului de infectie cu virusul coronavirus SARS-Cov-2 prin dotarea celor 7 unitati de 

invatatmant preuniversitar din Municipiul Vatra Dornei cu echipamente de protectie / dispozitive 

consumabile in vederea diminuarii raspandirii virusului si materiale specifice controlarii infectiei 

cu virusul coronavirus SARS-Cov-2, cu scopul de a proteja atat cadrele didactice, cat si elevii 

contaminati de o posibila raspandire a virusului coronavirus SARS-CoV-2.  

Obiectivul general al proiectului: asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei 

sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2 în sistemul public de 

educatie preuniversitara, respectiv in cadrul celor 7 unitati de invatamant din Municipiul Vatra 

Dornei: 

1. Scoala gimnaziala nr. 1 

              2. Scoala gimnaziala nr. 2 

3. Scoala gimnaziala nr. 4 

4. Gradinita cu program prelungit „Alba ca Zapada” 

5. Gradinita cu program normal „Casuta povestilor” 

6. Liceul Teoretic „Ion Luca” 

7. Liceul Tehnologic „Vasile Deac” 

Scopul investitiei se afla in deplina corespondenta si contribuie, in mod direct, la 

indeplinirea obiectivului specific al Axei Prioritare 9 –Protejarea sanatatii populatiei in contextual 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv Specific 9.1. – Cresterea capacitatii de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19, intrucat, prin intermediul actiunilor intreprinse la nivelul proiectului se 

urmareste asigurarea unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor 

privind vizibilitatea. 

 



In conformitate cu Regulamentele CE 1303/2013, 1304/2013 si 821/2014, Municipiul Vatra 

Dornei va face referire la faptul ca UE asigura cofinantarea investitiilor realizate prin asigurarea de 

identitate vizuala si va aplica masurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate 

Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020. 

Avand in vedere considerentele expuse anterior, mentionam ca proiectul isi propune sa 

sustina indeplinirea obiectivului general al Programului Operational Infrastructura Mare 2014-

2020, respectiv sa contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilo rlocale si 

regionale din Romania. 

Proiectul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DE STAT DIN VATRA 

DORNEI, DE GESTIONARE A SITUATIEI DE PANDEMIE” contribuie indirect la indicatorul de rezultat 

al programului (Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-

CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare) prin limitarea numarului potential de cazuri de infectie care 

ar trebui tratate în sistemul public de sanatate. 

 

Rezultate asteptate: 

1. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului 

2. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din 

fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala 

3. Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport 

de audit) a documentelor de plata aferente proiectului 

4. Asigurarea masurilor de protectie - activitatea principala a proiectului si are ca rezultat 

furnizarea bunurilor si echipamentelor si implementarea efectiva a masurilor de protectie sanitara. 

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 28 luni, respectiv între data 19 octombrie 

2020 – 31 ianuarie 2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a 

activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de 

eligibilitate a cheltuielilor. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020. 

 

Competitivi împreună! 

 

Date de Contact 

MUNICIPIUL VATRA DORNEI 

Str. Mihai Eminescu nr.17, județul Suceava, România,  

Tel. 0230.375.229 

 

 


