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Finalizare proiect: „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“ - cod SMIS 143344 

 

Colegiul Național "Decebal", în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul: „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“ - cod SMIS 143344. 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare 

cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul 

specific: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al 

consecințelor sale sociale. Contract de finanțare: POIM/811/06.01.2022. 

Obiectivul general al proiectului a fost 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 obținute în urma implementării proiectului, au fost: 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, covorașe dezinfectante, separatoare transparente, atomizoare, aparate sterilizare UV destinate 
dezinfectării și sterilizării aerului. 

 
Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea nerambursabilă a fost de 711.032,87 lei, din care valoarea 

cofinanțării Uniunii Europene a fost de 711.032,87 lei (100%). 
Perioada de implementare a proiectului: 06.01.2022 – 31.12.2022 

 
 

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