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"Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu 
echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare 
pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna 

Durnesti, Județul Botosani" 
  

cod proiect SMIS 143494 

 
Comuna Durnesti anunta finalizarea perioadei de implementare pentru contractul 

de finanţare aferent proiectului: "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 
cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, 
precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 
coronavirusului SARS-Cov-2 în Comuna Durnesti, Județul Botosani", în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritara 10 - Protejarea sănătăţii 
populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei 
energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU, 
Obiectiv specific 1 - Operatiunea - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de COVID- 19 şi al consecinţelor sale sociale, număr contract 
839/12.01.2022. 

Valoarea totală a contractului a fost stabilita initial la suma de 289,254.40 lei, 
asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională - REACT-EU. 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 luni. 
Obiectivul general al proiectului a fost: Asigurarea desfășurarii în bune condiții 

a serviciului public de educație prin asigurarea de echipamente de protecție medicală 
precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2.  

 
Obiectivele specifice ale proiectului, care au dus la atingerea obiectivului 

general, sunt: 
1. Reducerea riscului de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 fapt care ar pune în 
pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare 
procesului de învăţământ - pana la 0% 
2. OS1. Dotarea urmatoarelor entitati: 1. Şcoala Gimnazială nr. 1 Durneşti, Sat Durneşti, 
Str. 1 nr. 45, Comuna Durneşti, jud. Botoşani, cod 717145; 2. Şcoala Gimnazială nr. 2 
Guranda, Sat Guranda, Str. 2 nr. 36, Comuna Durneşti, jud. Botoşani, cod 717151; 3. 
Şcoala Primară nr. 1 Cucuteni, Sat Cucuteni, Str. 1 nr. 81, Comuna Durneşti, jud. 



 

Botoşani, cod 717149 – este scoala din proiect care beneficiaza de cele 3 containere 
sanitare intrucat nu este bransata la reteaua publica de apa si canalizare. 4. Şcoala 
Primară nr. 3 Băbiceni, Sat Băbiceni, Str. 1 nr. 35, Comuna Durneşti, jud. Botoşani, cod 
717146; 5. Şcoala Primară nr. 4 Broşteni, Sat. Broşteni, Str. 1 nr. 27, Comuna Durneşti, 
jud. Botoşani, cod 717148; 6. Şcoala Primară nr. 5 Bârsăneşti, Sat Bârsăneşti, Str. 1 nr. 
19, Comuna Durneşti, jud. Botoşani, cod 717147, cu materiale si consumabile necesare 
prevenirii si combaterii SARS-COv 2: masti chirurgicale de protectie: 40.040 buc., manusi 
chirurgicale de protectie: 660 perechi, dispensere automate: 6 buc., covoare 
dezinfectante intrare: 11 buc., sapun lichid antibacterian: 200 litri, clor dezinfectant 
pentru podele si toalete: 1240 litri, dezinfectant pentru suprafete – banci, scaune, 
catedra, geamuri, usi): 1.100 litri, containere sanitare: 3 buc. pentru Şcoala Primară nr. 
1 Cucuteni, Sat Cucuteni, Str. 1 nr. 81, Comuna Durneşti, jud. Botoşani, cod 717149 
3. OS2. Dotarea urmatoarelor entitati: 1. Şcoala Gimnazială nr. 1 Durneşti, Sat Durneşti, 
Str. 1 nr. 45, Comuna Durneşti, cod 717145; 2. Şcoala Gimnazială nr. 2 Guranda, Sat 
Guranda, Str. 2 nr. 36, Comuna Durneşti, cod 717151; 3. Şcoala Primară nr. 1 Cucuteni, 
Sat Cucuteni, Str. 1 nr. 81, Comuna Durneşti, cod 717149 – este scoala din proiect care 
beneficiaza de cele 3 containere sanitare intrucat nu este bransata la reteaua publica 
de apa si canalizare. 4. Şcoala Primară nr. 3 Băbiceni, Sat Băbiceni, Str. 1 nr. 35, Comuna 
Durneşti, cod 717146; 5. Şcoala Primară nr. 4 Broşteni, Sat. Broşteni, Str. 1 nr. 27, 
Comuna Durneşti, jud. Botoşani, cod 717148; 6. Şcoala Primară nr. 5 Bârsăneşti, Sat 
Bârsăneşti, Str. 1 nr. 19, Comuna Durneşti, cod 717147, cu echipamente - 20 lampi UV 
destinate dezinfectarii celor 20 sali de clasa si spatii functionale. Acest obiectiv specific 
contribuie la indeplinirea obiectivului general al prezentului proiect si implicit la 
indeplinirea Obiectivului Specific 9.1 din cadrul Axei Prioritare 9. 
 
Rezultate obtinute în urma implementării proiectului: 

1. Dotare unitati de invatamant cu masti de protectie 40.040 masti  

2. Dotare cu manusi de protectie – 660 perechi. 

3. Dotare cu dispensere automate – 6 dispensere 

4. Dotare unitate unitati de invatamant cu sapun lichid antibacterian - 200 litri 

5. Dotare cu covoare dezinfectante intrare – 11 covoare dezinfectante 

6. Dotare unitati de invatamant cu clor dezinfectant pentru podele si toalete - 1240 litri 

7. Dotare unitati de invatamant cu dezinfectant pentru suprafete (banci, catedre, 

geamuri, etc) 1100 litri 

8. Dotare sali de clasa cu lampa uvc antibacteriana - 20 lampi 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională - REACT-EU  

prin POIM 2014-2020 

 
Date de contact: 
Adresa: Str. Principală nr. 1, cod poștal 717145, Județul Botoșani, România 
Telefon/Fax: +40 (0) 231.578.012 / +40 (0) 231.578.173 
E-mail: primariadurnesti@gmail.com 


