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Comunicat de presă privind lansarea proiectului ” Consolidarea capacitatii unitatilor de
invatamant din Municipiul Medias, judetul Sibiu in vedereagestionarii situatiei de pandemie
generata de virusul SARS-COV-2 2020”
MUNICIPIUL MEDIAȘ, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ” Consolidarea capacitatii unitatilor de
invatamant din Municipiul Medias, judetul Sibiu in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul
SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 143599, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură 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”.
Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare la
nivelul a 26 de unitati de invatamant din Municipiul Medias, judetul Sibiu - LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA,
SCOALA GIMNAZIALA NR.7, MEDIAS, SCOALA GIMNAZIALA CIRESARII, SCOALA GIMNAZIALA HERMANN OBERTH MEDIAS,
LICEUL TEORETIC AXENTE SEVER MEDIAS, SCOALA GIMNAZIALA “ CONSTANTIN IOAN MOTAS”, MEDIAS, SCOALA
GIMNAZIALA NR.4 MEDIAS, COLEGIUL TEHNIC ,,MEDIENSIS’’, SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE POPA,, MEDIAS, SCOALA
GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, MEDIAS, COLEGIUL „SCOALA NATIONALA DE GAZ” MEDIAS, SCOALA GIM. BATHORY
ISTVAN-MEDIAS, LICEUL TEORETIC „STEPHAN LUDWIG ROTH” MEDIAS, GRADINITA PITICOT, GRADINITA PINOCCHIO,
GRADINITA RAZA DE SOARE, GRADINITA D-VA MINUNATA, GRADINITA MICUL PRINT, GRADINITA NR.12, GRADINITA
BUCURIA COPIILOR si cele 6 unitati aflate in structura, prin dotarea cu echipamente de protectie medicala si
dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2.
Rezultatul proiectului:
- Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului
- Asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19
- Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din fonduri europene, conform
prevederilor manualului de identitate vizuala
- Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a
documentelor de plata aferente proiectului
Valoarea totală a proiectului este de 6.090.933,92 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de
Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.090.933,92 lei.
Data începerii proiectului: 28.09.2020.
Data finalizării proiectului: 31.12.2022.
Datele de contact ale beneficiarului:
Popa Emilia Diana – Manager proiect
0723.468.748 / primaria@primariamedias.ro ; popa.diana98@yahoo.com

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - REACT-EU prin PROGRAMUL
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.

