
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Data: 14.03.2022 
INCEPERE PROIECT  

 

"ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE MEDICALA PENTRU SCOLILE DIN 
COMUNA HILISEU-HORIA, JUDETUL BOTOSANI" 

 cod SMIS: 143569 
 

 

COMUNA HILISEU-HORIA, CIF 4524938, cu sediul in Comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani, cod postal 717200, 
telefon: 0231621052, e-mail: hiliseuhoria1@gmail.com, urmeaza sa implementeze proiectul "ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
DE PROTECTIE MEDICALA PENTRU SCOLILE DIN COMUNA HILISEU-HORIA JUDETUL BOTOSANI" - cod SMIS: 143569, 
cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 1062/25.02.2022. 

Proiectul este finantat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, Axa Prioritara 10 – Protejarea 
sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor 
regenerabile de energie. 

Valoarea totala a proiectului: 907.463,06 LEI, din care valoarea cofinantarii FEDR REACT-EU: 903.062,06 LEI. 

Autoritatea de Management: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene 

Organismul Intermediar: Direcția Regională Infrastructură Bacău  

Proiectul va fi derulat in comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani, pe o perioada de 26 luni, de la data de 13.10.2020 
avand ca data maxima de finalizare 30.11.2022. 

Obiectivul general al proiectului face referire la asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare 
existente in unitatile scolare din comuna Hiliseu-Horia (Scoala Gimnaziala nr. 1 Hiliseu-Horia, Scoala Gimnaziala nr. 2 
Hiliseu-Crisan, Scoala Gimnaziala nr. 3 Iezer, Scoala Primara nr. 4 Hiliseu-Closca si Scoala Primara nr. 5 Corjauti) si 
raspunde deficientelor identificate in cadrul acestora, in acest sens adoptandu-se diverse masuri in vederea diminuarii 
riscului de propagare a infectiei cu SARS - COV - 2 in sistemul public de invatamant.  
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de 
implementare a proiectului, asigurarea unei capacitati de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de 
propagare a infectiei cu virusul SARS-COV-2 in sistemul public de educatie prin dotarea unitatilor scolare cu 
echipamente de protectie medicala si asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiecte finantate 
din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala. 

 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:  
In vederea atingerii rezultatelor este vizata: asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a 
proiectului, asigurarea unei capacitati de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei 
cu virusul SARS-COV-2 in sistemul public de educatie prin dotarea unitatilor scolare cu echipamente de protectie 
medicala si asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiecte finantate din fonduri europene, 
conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala. 
 

Detalii suplimentare se pot obtine de la: COMUNA HILISEU-HORIA, adresa: Comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani, cod 
postal 717200, persoana de contact: Padurariu Alina – responsabil tehnic, comunicare si publicitate Telefon: 
0231621052, E-mail: hiliseuhoria1@gmail.com,  website: https://www.hiliseu-horia.ro/.  
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