10.02.2022
A fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă
„Protejăm sănătatea elevilor și a personalului angajat, pentru a
desfășura cu succes procesul educațional la Colegiul Național
„Decebal”din Deva, în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2”

Colegiul Național „Decebal” Deva a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură
Mare
(POIM),
contractul
de
finanțare
nerambursabilă
nr. 811/06.01.2022, cod SMIS 2014+ 143344.
Ca urmare a semnării contractului de finanțare prin programul POIM, va fi demarat
procesul de achiziții publice, bazat pe un buget de 711.032,87 lei, întreaga sumă fiind
nerambursabilă. Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi elevii, cadrele didactice și personalul nedidactic din cadrul unității de învățământ.
Obiectivul principal al proiectului „Protejăm sănătatea elevilor și a personalului
angajat, pentru a desfășura cu succes procesul educațional la Colegiul Național „Decebal”
Deva, în contextul răspândirii virusului SARS-CoV -2”, este protejarea vieții și sănătății
persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul unității de învățământ, prin asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile în aplicarea
măsurilor sanitare și de protecție minime, pe perioada desfășurării activităților didactice
instructiv-educative, în scopul garantării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate
pentru beneficiarii direcți.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt continuarea
activităților specifice pentru protejarea sănătății elevilor, cadrelor didactice și a
personalului nedidactic prin dotarea cu măști de protecție medicală și mănuși de unică
folosință, dezinfectanți de mâini gel și soluție, dezinfectanți suprafețe pe bază de alcool

și clor, dispensere, covoare dezinfectante, separatoare transparente, atomizoare,
aparate sterilizatoare UV destinate dezinfectării și sterilizării aerului.
De asemenea vor fi realizate activitățile de informare și publicitate pentru asigurarea
transparenței proiectului, conform prevederilor manualului de identitate vizuală și cele
de audit financiar pentru certificarea documentelor de plată aferente proiectului.
Perioada de implementare 22.05.2020 - 31.12.2022, iar prin acest proiect Colegiul
Național „Decebal” va contribui la desfășurarea în condiții de siguranță sanitară a
activităților didactice din cadrul unității de învățământ, în contextul crizei de sănătate
publică cauzată de răspândirea viruslui SARS-CoV-2.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Colegiul Național „Decebal” Deva, Tel. 0254-212758,Fax: 0254-213457,
www.cnd.ro, e-mail: decebal@cnd.ro
Responsabil activități de informare și publicitate: profesor Elena Lupșa

