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„CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT DE 
STAT DIN ORASUL TITU, JUDETUL DÂMBOVITA, ÎN VEDEREA 

GESTIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL 
SARS-COV-2”, cod SMIS 143572 

 
 
La data de 25.05.2022, a fost semnat contractul de finanțare nr. 1486, între ORASUL 
TITU, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și MINISTERUL INVESTITIILOR SI PRO-
IECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020. 
Astfel, începând cu 25.05.2022, ORASUL TITU derulează proiectul „CONSOLIDAREA 
CAPACITATII UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT DE STAT DIN ORASUL TITU, JUDETUL 
DÂMBOVITA, ÎN VEDEREA GES-TIONARII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATA DE 
VIRUSUL SARS-COV-2”, cod SMIS 143572, 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 ame-
liorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al conse-
cințelor sale sociale. 
 
 
Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 in orasul Titu, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu 
SARS –COV – 2, în sistemul public de educatie preuniversitara. 
In contextul crizei sanitare provocata de virusul SARS COV 2, se impun masuri la nivel 
local, de crestere a capacitatii de gestionare a crizei in sensul diminuarii riscului de 
propagare a infectiei in sistemul public de educatie, respectiv in scoli si gradinite. 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat si de 
realizare ai axei prioritare 9 din POIM “Protejarea sanatatii populatiei în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19”. Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achizitionarea de catre Primarie si punerea 
la dispozitie catre unitatile de invatamant de pe raza unitatii administrativ 



 

 
 

teritoriale (pentru uzul elevilor si a cadrelor didactice) de echipamente de protectie 
medicala impotriva SARSCov 2, cu scopul protejarii sanatatii populatiei in contextul 
pandemiei cauzate de de COVID-19. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 
Facilitarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza 
de sanatate publica cauzata de raspândirea virusului SARS-CoV-2 prin achizitionarea 
a 894.750 de masti,5.978 litri de dezinfectant pentru maini,150 de recipiente 
(bidoane) de 5 litri de dezinfectanti pardoseala,4.763 litri de dezinfectant de 
suprafete,784 bucati combinezoane,1.400 de halate de unica folosinta,9.000 buc 
manusi de unica folosinta, 1.400 bonete cu elastic, 6.000 bucati protectie 
incaltaminte (botosi), 73.000 bucati (pastile) cloramina pentru un numar de 3.043 
de persoane - elevi,cadre didactice, personal nedidactic si personal auxiliar din 
scolile: Scoala Gimnaziala"Pictor Nicolae Grigorescu",Liceul Teoretic "Iancu C. 
Vissarion", Scoala Gimnaziala nr. 2 Titu Tirg, Liceul Tehnologic Goga 
Ionescu din Orasul Titu, judetul Dambovita.  
Achizitiile propuse vor contribui la crearea de conditii optime pentru desfasurarea 
procesului de educatie in scoli si gradinite , diminuand riscul de infectare cu SARS-
Cov2 atat in randul elevilor cat si in randul cadrelor didactice, si in plan secund in 
radul intregii populatii a localitatii . 
Proiectul prevede dotarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din orasul 
Titu, respectiv cu echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie 
medicala, dezinfectanti de maini, dezinfectanti de pardoseala, dezinfectanti de 
suprafete, combinezoane,halate de unica folosinta, bonete cu elastic, protectie de 
incaltaminte, pastile de cloramina, necesare pentru a preveni raspândirea 
coronavirusului SARS-Cov-2; 
 
Rezultate asteptate 
 
1. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului 
 

2. 894.750 bucati masti de protectie achizitionate si distribuite 
5.978 litri dezinfectanti maini achizitionati si distribuiti 
150 bucati bidoane de 5 litri dezinfectanti pardoseala achizitionate si distribuite 
4.763 litri dezinfectanti suprafete achizitionati si distribuiti 
784 combinezoane de protectie achizitionate si distribuite 
1.400 halate de protectie de unica folosinta achizitionate si distribuite 
9.000 bucati manusi achizitionate si distribuite 
1.400 bonete cu elastic achizitionate si distribuite 
6.000 bucati botosi achizitionati si distribuiti 
73.000 bucati de pastile clor (cloramina) achizitionate si distribuite 
 
3. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate 
din fonduri europene, conform prevederilor 
manualului de identitate vizuala, respectiv: 



 

 
 

- 4 Afise A3 postate la sediul unitatilor de invatamant cu personalitate juridica de pe 
raza UAT Orasul Titu; 
- 2 comunicate de presa publicate (la începutul si sfârsitul proiectului); 
- Elemente de identitate vizuala pe toate documentele produse in proiect; 
- Descrierea proiectului pe site-ul primariei Orasului Titu. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 1.191.897,62 lei, din care: finanțare eligibila 

nerambursabilă din FEDR REACT-EU 1.187.204,62 lei, iar valoarea neeligibilă, 

 inclusiv TVA 4.675,00 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, respectiv intre 01 aprilie 

2022 și 30 septembrie 2022. 

Cod SMIS proiect: 143572 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională-REACT EU prin 
Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 
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