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”DOTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNA VETRIȘOAIA,  
JUDEŢUL VASLUI CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU GESTIONAREA CRIZEI 

SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2”, codul MySMIS 148178 
Proiectul este implementat de Comuna Vetrișoaia 
pentru Liceul Tehnologic  „Petru Rareș”, Vetrișoaia,  jud. Vaslui, 
în perioada iulie 2020 – februarie 2023. 

 

  

Obiectivul general al proiectului: 

Diminuarea răspândirii virusului SARS-CoV 2 prin 
dotarea unității de învățământ preuniversitar cu 
echipamente de protecție protecție medicală de 
tip măști de protecție medicală, dezinfectanți 
pentru creșterea siguranței personalului didactic 
și auxiliar și a elevilor și pentru a preveni 
răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2. 

Grupul țintă: în cadrul acestui proiect este 
reprezentat de elevii și angajatii ale Liceului 
Tehnologic  „Petru Rareș”, Vetrișoaia,  jud. 
Vaslui, total 280 persoane, din care: 266 elevi și 
14 angajați. 

În selectarea grupului țintă, Solicitantul s-a 
asigurat că sunt îndeplinite criteriile de 
eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului și 
principiul egalității de șanse și non-discriminării. 
Membrii Grupului Țintă ai Liceului Tehnologic  
„Petru Rareș”, Vetrișoaia,  jud. Vaslui beneficiază 
de achizițiile din cadrul proiectului atât în mod 
direct, prin măști de protecție care le sunt 
distribuite. 

 

Valoarea totală a proiectului este 232,176.20 RON, 
din care valoarea cofinanțării UE este 232,176.20 RON. 

 

 



 

 

REZULTATELE 
AȘTEPTATE:  

  

 

 
     

   

   

 

 

Unitatea de învățământ preuniversitar -  Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, sat Vetrișoaia, 
dotat cu echipamente de protecție / dispozitive medicale: 98000 măști de protecție; 250 
litri  dezinfectant pentru mâini; 250 litri dezinfectant  suprafețe; 720 litri dezinfectant 
mobilier; 48 covorașe dezinfectante; 6 dispensere dezinfectant pentru mani cu senzor; 
22 dozatoare dezinfectant lichid; 15 aparate de dezinfecție și sterilizare a aerului de tipul 
nebulizatoarelor; 225 litri substanța de dezinfectare pentru nebulizatoare; 4 
termoscanere cu camera termoviziune pentru măsurarea temperaturii și detectare febra; 

 

 

- 5 autocolante pentru echipamente realizate; 
- 2 anunțuri de presă publicate - unul la începutul perioadei de implementare, unul 

la sfârșitul perioadei de implementare;  
- 2 ediții ale unui newsletter; 
- 2 afișe (în care va fi menționat și link-ul de trimitere către site-ul web al 

Instrumentelor Structurale în Romania, www.fonduri-ue.ro); 

 

 

 1 cerere de finanțare elaborată și selectată, managementul proiectului realizat 
(monitorizare / gestionare proiect, derularea achizițiilor publice); 

Editorul materialului:     Comuna Vetrițoaia, Vaslui    Persoană de Contact:       Stîngă Corneliu, Primar 
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http:// www.primariavetrisoaia.ro  0235432003  primariavetrisoaia@yahoo.com  

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 / www.fonduri-ue.ro 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene  

sau a Guvernului României” 
  


