
 

 
 

 
 
 
 
 

Data 27/10/2022 

 
ANUNT INCEPEREA PROIECTULUI 

„Echipamente de protecție medicală 
pentru copiii din comuna Horodni-

ceni”, Cod SMIS 2014+ 149915 
 

Comuna Horodniceni, judetul Suceava a semnat contractul de finantare PROGRA-
MUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE si anunta lansarea proiectului cu titlul 
„Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna Horodniceni”, 
POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pande-
miei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale, proiect  SMIS 2014+ 149915 înscris în 
cadrul Programului Operational Competitivitate”, axa prioritara Protejarea sanatatii populatiei 
în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea 
surselor regenerabile de energie, cu finantare din REACT-EU,  Sprijinirea ameliorarii 
efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale 
sociale. 
 
Proiectul se derulează începând cu data semnării contractului de finanțare, din 18.05.2022  
cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, la care se 
adauga perioada de desfasurare a activitatilor inainte de semnarea contractului de finantare 
si pana la data incheierii proiectului 31.12.2022. 

Obiectivul general al proiectului: Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Horodniceni 

cu echipamente de protectie/dispozitive medicale, in vederea gestionarii crizei sanitare si 

diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-COV-2.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Cresterea capacitatii de implementare a proiectelor cu finantare europeana a UAT Horod-
niceni 
2. Achizitionarea de echipamente/dispozitive medicale, destinate asigurarii protectiei la in-
fectarea cu virusul SARS-COV-2 a elevilor si cadrelor didactice, reprezentand: 
- LOT 1: 1400 cutii(cu 50 buc masti) cu masti de protectie medicala destinate elevilor= valoare 
estimata 41650 lei 
- LOT 2: 140 cutii(cu 50 buc masti) cu masti de protectie medicala destinate cadrelor didac-
tice/personal = valoare estimata 4165 lei 
- LOT 3:  760 bidoane de un litru cu dezinfectanti pentru maini = valoare estimata 49742 lei 
- LOT 4: 200 bidoane de 5 litri cu dezinfectant pentru suprafete = valoare estimata 27370 lei 
- LOT 5: 30 buc covorase dezinfectante = valoare estimata 3213 lei 



 

- LOT 6: 70 cutii manusi de unica folosinta cu cate 100 buc manusi = valoare estimata 5414,5 
lei 
 
Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului:  
 
1. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului 
2. Asigurarea gestionarii corespunzatoare cu echipamente de protectie/dispozitive medicale 
pentru cei 362 elevi si 35 cadre didactice/personal ale unitatilor de invatamant din comuna 
Horodniceni vor beneficia de echipamentele de protectie cu urmatoarele Echipamente de 
protectie/dispozitive medicale: 
 
- 1400 cutii (cu 50 buc masti) cu masti de protectie medicala destinate elevilor 
- 140 cutii (cu 50 buc masti) cu masti de protectie medicala destinate cadrelor didactice/per-
sonal; 
- 760 bidoane de un litru cu dezinfectanti pentru maini; 
- 200 bidoane de 5 litri cu dezinfectant pentru suprafete; 
- 70 cutii manusi de unica folosinta cu cate 100 buc manusi; 
- 30 buc covorase dezinfectante 
 
3. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiecte finantate din fonduri 
europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala - 1 comunicat de presa la 
demararea proiectului, un comunicat de presa la finalizarea proiectului. 
 
Valoarea investitiei este formata din urmatoarele tipuri de cheltuieli eligibile: 
 
- Echipamente de protectie / dispozitive medicale: 131554.50 lei TVA inclus 
- Activitati necesare informarii si publicitatii proiectului: 600 lei TVA inclus 
- Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta: 12,100.5 lei TVA inclus  
Astfel valoarea totala a proiectului este de: 144.255 lei TVA inclus. 

 
„Echipamente de protecție medicală pentru copiii din 

comuna Horodniceni”  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Ope-

rațional Competitivitate 2014-2020 

 

 

Contact: COMUNA HORODNICENI 

Cod fiscal :  4326833 

Adresa: Str. Fălticenilor, nr. 475, sat Horodniceni, Comuna Horodniceni, jud. 

Suceava, 

Telefon: 0230/536025, 

Fax: 0230/545736 

e-mail:  primariahorodniceni@yahoo.com , 

web: www.comunahorodniceni.ro 


