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„CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE 

STAT DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU, ÎN 
VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE 

VIRUSUL SARS-COV-2”, cod SMIS 143579 

 
La data de 24.03.2022, a fost semnat contractul de finanțare nr. 1231, între UAT 
COMUNA ROATA DE JOS, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și MINISTERUL 
INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020. 
Astfel, începând cu 24.03.2022, UAT COMUNA ROATA DE JOS derulează proiectul 
„CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN CO-
MUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL  GIURGIU, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI 
DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2”, cod SMIS 143579, proiect 
finanţat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, 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 este de protejare a sanatatii populatiei in 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19 si de consolidare a capacitatii de reactie 
la criza de sanatate publica declansata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. 
Proiectul vizeaza dotarea unitatilor de invatamant de stat din cadrul Unitatii 
Administrativ Teritoriale Comuna Roata de Jos cu o serie de echipamente si 
dispozitive de igienizare/dezinfectie si de protectie dar si biocide si solutii 
necesare asigurarii igienei si dezinfectiei necesare pentru asigurarea unor servicii 
de educatie sigure atat pentru elevi si familile acestora cat si pentru corpul 
profesoral si comunitate in general. 
Proiectul va contribui la realizarea indicatorul de rezultat al programului 
(capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare) prin intermediul dotarii 
corespunzatoare a unitatilor de invatamant de stat din cadrul Unitatii Administrativ 
Teritoriale Comuna Roata de Jos, tinand cont de setul de nevoi identificate din 
momentul declansarii pandemiei dar si de faptul ca, fara finantarea obtinuta prin 
prezentul 



proiect autoritatea publica locala nu ar avea posibilitatea de a aloca sumele 
necesare pentru asigurarea setului de echipamente/accesorii/consumabile 
relevante pentru situatia epidemiologica actuala. 
Proiectul contribuie la indeplinirea indicatorul de rezultat al POIM 2S132 -
Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul 
SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare prin dotarea cu echipamente de 
protectie care vor fi utilizate în mod direct pentru prevenirea infectarii cu COVID-
19, diminuand riscul de infectare cu SARS-Cov2, atat in randul elevilor, cat si in 
randul cadrelor didactice. 
In prezent scolile din Comuna Roata de Jos nu dispun in mod eficient de mijloacele 
necesare prevenirii raspândirii virusului SARS-CoV-2, dispunând de o cantitate 
insuficienta de masti, dezinfectanti etc. si fara a avea aparatura necesara 
dezinfectarii incaperilor din scoala. 
Achizitiile vizate în cadrul proiectului creeaza premisele necesare pentru 
gestionarea eficienta a situatiei de urgenta provocata de COVID-19, respectiv: 
- igienizarea salilor de curs, laboratoare etc. 
- igiena personala ( purtare masca, dezinfectare mâini etc.) a elevilor, cadrelor 
didactice pentru prevenirea raspândirii virusului. 
Continuarea efectelor pozitive ale activitatilor implementate este esentiala, si va fi 
generata in primul rand de existenta unei infrastructuri dotate corespunzator 
pentru gestionarea corecta a crizei sanitare in derulare. 
Se urmareste de asemenea asigurarea unei stari de sanatate optime la nivel local, 
aspect care va contribui la sustenabilitatea proiectului, tinand cont de faptul ca 
efectele dotarilor realizate se vor resimti pe termen lung. 
Astfel, proiectul contribuie la indicatorul de rezultat stabilit prin Ghidul 
Solicitantului: 2S132 - Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul propus 
este unul calitativ: 
- Inainte de interventia POIM: NU; 
- Ulterior interventiei POIM: DA 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 
1. Facilitarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie la 
criza de sanatate publica cauzata de raspândirea virusului SARS-CoV-2 prin 
achizitionarea a 50.000.00 de masti de protectie medicala, 260 recipiente de 20 
litri de dezinfectant pentru tunel de dezinfectie, 198 recipiente de 5 litri gel 
antibacterian, 214 recipiente de 5 litri clor lichid, 302 recipiente de 5 litri 
dezinfectant universal pentru pardoseli si suprafete (universal), 105 recipiente de 5 
litri sapun lichid pentru Scoala Gimnaziala nr. 2 Cartojani, 800 pachete servetele 
antibacteriene,5.400 bucati manusi, 43 bucati nebulizatoare 3D, 7.138.00 litri 
solutie dezinfectanta biocid pentru nebulizator si 8 aparate profesionale 
spalat/aspirat pardoseli pentru 912 persoane - elevi, cadre didactice, personal 
nedidactic si personal auxiliar din scolile si gradinitele din comuna Roata de Jos, 
judetul Giurgiu. 
Achizitiile propuse vor contribui la crearea de conditii optime pentru desfasurarea 
procesului de educatie in scoli, diminuand riscul de infectare cu SARS-Cov2 atat in 
randul elevilor cat si in randul cadrelor didactice, si in plan secund in randul 
intregii populatii a localitatii. Proiectul prevede dotarea unitatilor de învatamânt 
preuniversitar de stat din comuna Roata de Jos cu echipamente si dispozitive de 



  

protectie medicala precum si alte echipamente de acest tip, necesare pentru a 
preveni raspândirea coronavirusului SARSCov-2; 
 
Rezultate asteptate: 
 
1. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a 
proiectului 
 
2. - 50.000,00 de masti de protectie medicala achizitionate si distribuite, 
- 260 recipiente de 20 litri de dezinfectant pentru tunel de dezinfectie achizitionati 
si distribuiti, 
- 198 recipiente de 5 litri gel antibacterian achizitionati si distribuiti, 
- 214 recipiente de 5 litri clor lichid achizitionati si distribuiti, 
- 302 recipiente de 5 litri dezinfectant universal pentru pardoseli si suprafete 
achizitionati si distribuiti, 
- 105 recipiente de 5 litri sapun lichid achizitionati si distribuiti, 
- 8 aparate profesionale spalat/aspirat pardoseli achizitionate si distribuite, 
- 800 pachete servetele antibacteriene achizitionate si distribuite, 
- 5400 bucati manusi achizitionate si distribuite, 
- 43 nebulizatoare 3D achizitionate si distribuite 
- 7138 litri dezinfectant pentru nebulizatoare achizitionati si distribuiti. 
 
3. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate 
din fonduri europene, conform prevederilor 
manualului de identitate vizuala, respectiv: 
- 9 Afise A3 postate la sediul primariei si la unitatile de invatamant de pe raza UAT 
Comuna Roata de Jos; 
- 2 comunicate de presa publicate (la începutul si sfârsitul proiectului); 
- 51 Autocolante aplicate pe bunurile achizitionate 
- Elemente de identitate vizuala pe toate documentele produse in proiect 
- Descrierea proiectului pe site-ul primariei Roata de Jos 
(https://primariaroatadejos.ro)  
 
Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională-REACT EU prin 
Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 

 

 
Date de contact beneficiar: UAT Roata de Jos, localitatea Roata de Jos, str. Re-
publicii, nr. 65, jud. Giurgiu, persoana de contact – Manager proiect Miroiu Ilin-
ca, telefon: 0742569362, fax: 0246/ 266 115, e-mail cl_roatadejos@yahoo.com.  
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