COMUNA ADÂNCATA
Beneficiarul Comuna Adâncata a semnat în luna Ianuarie 2022 Contractul de
finanțare nr. 847 din 17.01.2022, cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020.
Proiectul „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DIN
COMUNA ADANCATA, DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE CO-VID-19”, cod SMIS 146907,
are o valoare totală de 1.010.519,33 lei, din care 971.621,12 lei reprezintă finanțare
nerambursabilă.
Justificare
Comuna Adancata, in cadrul scolilor administrate la nivelul unitatii administrativ
teritoriale, se confrunta cu o patologie noua in contextul pandemiei cu noul coronavirus, iar
dotarile sunt necesare pentru desfăşurarea în condiţii de protectie si preventie a activităţilor
didactice aferente anului scolar, in cele patru unitati de invatamant preuniversitar.
Comuna Adancata dispune la nivelul primariei, dar si la nivelul fiecarei unitati de
intamant de personal de specialitate calificat care sa utilizeze echipamentele propuse spre
finantare.
Echipamentele de protectie impotriva raspandirii virusului coronavirus SARS-CoV-2
achizitionate prin proiect vor fi amplasate in fiecare dintre cele 4 unitati de invatamnat
preuniversitar, vor realiza consumuri reduse de energie, vor permite lucrul cu randamente
bune, deci o utilizare eficienta a resurselor.
Prin instruirea personalului in folosirea echipamentelor achizitionate se vor reduce
timpii de lucru, se vor reduce costurile de functionare in ansamblu si deseurile rezultate,
dar se vor evita si eventualele accidente la locul de munca.
Obtinerea unei finantari nerambursabile este esentiala pentru situatia actuala, in
contextul pandemiei provocate de virusul coronavirus SARS-CoV-2, precum si pentru
implementarea proiectului intr-un termen cat mai scurt.
In cazul in care nu se primeste finantarea nerambursabila, proiectul se va putea
realiza din surse proprii, dar la o dimensiune valorica redusa si intr-un orizont de timp mai
mare. Acest fapt va conduce la stagnarea activitatii scolilor din comuna Adancata cel putin
pentru o perioada de timp, fapt care se va reflecta in mentinerea la acelasi nivel a serviciilor
oferite. In cazul in care proiectul va fi finantat, se permite dezvoltarea rapida si satisfacerea
nevoilor elevilor si a cadrelor didactice, in desfăşurarea în condiţii de prevenţie a
activităţilor didactice aferente anului scolar 2020 - 2021.
Obiectivul general al proiectului: Proiectul are rolul de a realiza o creștere eficienta
a capacității de aplicare a măsurilor minime sanitare, de protecție și prevenție, în vederea
desfășurării în bune condiții a activităților didactice aferente anului școlar 2020 - 2021, de
a proteja, atât cadrele didactice, cât și elevii în contextul riscului de infecție cu virusul
coronavirus SARS-CoV-2, prin dotarea celor 4 unități de învățământ preuniversitar din
comuna Adâncata cu echipamente de protecție / dispozitive consumabile si materiale
specifice, in scopul diminuării răspândirii acestuia, inclusiv a controlării infecției cu virusul
coronavirus SARS-CoV-2.
Obiectivul general al proiectului : asigurarea unei capacități adecvate de gestionare
a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu coronavirus SARS-CoV2 în sistemul public de educație preuniversitara, respectiv in cadrul celor 4 unități de
învățământ din comuna Adâncata, localizate astfel :
1. Școala cu clasele I - VIII „Ioan Băncescu” Adâncata (Corp A si Corp B)
2. Grădinița cu program normal Adâncata
3. Școala cu clasele I - IV Călugăreni
4. Școala cu clasele I - VIII Fetești
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Grup ţintă
Domeniul de activitate in care se realizeaza proiectul este cel al invatamantului
preuniversitar din mediul rural, iar prezentul proiect se adreseaza catre toata populatia
Romaniei, in special celor din Regiunea de Dezvoltare Nord Est.
Elevii si cadrele didactice din comuna Adancata si din satele apartinatoare, datorita
proiectului, vor putea beneficia de desfasurarea în conditii de preventie a activitatilor
didactice aferente anului scolar, prin dotarea scolilor cu echipamente de ultima generatie,
moderne în domeniul dezinfectarii aerului din salile de curs, laboratoare, biblioteca, sala de
sport. Termoscanarea elevilor si a profesorilor la intrarea in unitatile de invatamant va
permite depistarea elevilor sau profesorilor care prezinta simptomatologie specifica:
temperatura, iar astfel vor avea posibilitatea de a apela la cele mai noi metode de prevenţie
a raspandirii virusului, ce vor conduce la salvarea vietii în raport cu riscurile majore ale
bolilor infectioase, provocate de virusul coronavirus SARS-CoV-2, la aplicarea eficienta a
masurilor minime sanitare, de protectie si preventie în vederea desfasurarii în bune conditii
a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020 - 2021.
Grupul tinta caruia se adreseaza proiectul este reprezentat de elevii, cadrele
didactice, personalul angajat din cele 4 unitati de invatamant preuniversitar din Comuna
Adancata, respectiv 414 de persoane, din care :
- Nr. elevi / prescolari 375
- Nr. cadre didactice / personal auxiliar 39
Rezultate așteptate:
1. Asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea
riscului de propagare a infecției cu virusul coronavirus SARS-CoV-2 în sistemul public de
educație preuniversitara se va realiza prin achiziționarea de echipamente de protecție în
unitățile de învățământ din comuna Adâncata;
2. Asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea
riscului de propagare a infecției virusul coronavirus SARS-CoV-2 în sistemul public de
educație preuniversitara se va realiza prin achiziționarea de dispozitive consumabile si
materiale specifice in unitățile de învățământ din comuna Adâncata;
3. Servicii contractate: servicii de consultanta pentru elaborarea tuturor
documentațiilor necesare depunerii proiectului, servicii de consultanta pentru
managementul proiectului, servicii de informare si publicitate, servicii de auditare
financiara.
Perioada de implementare a Proiectului este de 26 luni, respectiv între data 01
noiembrie 2020 – 31 decembrie 2022, 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.

