
                                                                                  
 

 
                                                                                                                                                                                         

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT EU 
Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței 
energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” 
Titlul proiectului: Protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în desfășurarea activităților educaționale din 
județul Harghita în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2.  
Contract de finanțare: 1058/25.02.2022 
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Harghita 
 iulie 2022 

 
Comunicat de presă 

demararea proiectului POIM 
Protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în desfășurarea activităților 
educaționale din județul Harghita în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

 
Inspectoratul Școlar Județean Harghita implementează proiectul Protejarea sănătății elevilor și a 
personalului implicat în desfășurarea activităților educaționale din județul Harghita în 
contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2, cofinanțat prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014 – 2020, componenta 1: REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de 
învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2, 
Axa prioritară Protejarea sănănătății populației în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, 
cresterea eficienței energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din 
REACT-EU, operațiunea Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei 
de COVID - 19 si al consecințelor sale sociale.  
Obiectivul general al proiectului este Desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar prin 
sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Harghita care nu se pot 
descurca singure, pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, 
prin asigurarea infrastructurii funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea 
aplica măsurile sanitare si de protecție minime în unitățile de învățământ. 
Rezultate așteptate:  
Un număr de 2 742 000 măști de protecție medicală achiziționate și distribuite în 96 unități de 
învățământ de stat harghitene; 
Un număr de 33 240 litri gel dezinfectant pentru mâini achiziționați și distribuiți în 96 unități de 
învățământ de stat harghitene; 
Un numar de 329 280 pliculețe de 25 mililitri dezinfectant superconcentrat pentru suprafețe 
(pardoseli, etc) 
achiziționate și distribuite în 96 unități de învățământ de stat harghitene; 
Un numar de 6 174 litri dezinfectant rapid pentru suprafețe (tastatură, material didactic, aparate, 
etc.) achiziționate și distribuite în 96 unități de învățământ de stat harghitene; 
Un numar de 343 buc, aparatura destinata dezinfecției si sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor 
achizitionate si distribuite în 96 unități de învățământ de stat harghitene; 
2 comunicate de presă (de lansare și închidere proiect) 
344 afișe postate in cele 343 structuri ale celor 96 unități de învățământ și 1 afiș la ISJ Harghita; 
Valoarea totală a proiectului este de 5,826,793.14 lei,  
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014 – 2020: 
Perioada de implementare a proiectului este 01.07.2022 – 30.10.2022; 
Codul MySMIS al proiectului: 143184.  

 
Datele de contact: 
Inspectoratul Școlar Județean Harghita 
Piața Libertății nr. 5, Miercurea Ciuc, jud. Harghita 
Tel: 0266/312514, fax: 0266/312148Email: isjhr@isjhr.eduhr.ro, website: www.isjhr.eduhr.ro 

 
 
 


