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„Protejarea sănătății populației în Oraș Pecica și satele aparținătoare în contextul
pandemiei cauzate de COVID-19”
Orașul Pecica anunță demararea proiectului intitulat „Protejarea sănătății populației în Oraș
Pecica și satele aparținătoare în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, cod SMIS 145127,
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
Componenta 1 - REACT-EU-Consolidarea capacitații unităților de învățământ de stat în vederea
gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2,
Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie
Operațiunea - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de
COVID-19 si al consecințelor sale sociale.
Valoarea totală a proiectului este de 249.782,95 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în
valoare de 249.782,95 lei (contribuția Uniunii Europene), iar contribuția proprie la cheltuielile
eligibile este de 0 lei.
Obiectivul general/scopul al proiectului este diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS
– COV – 2 prin dotarea unităților de învățământ din sistemul public de educație preuniversitară
din orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu si Sederhat cu materiale / echipamente
sanitare.
Rezultate așteptate:
1. Dotarea a 14 locații aparținătoare celor 2 unități de învățământ din cadrul UAT Oraș
Pecica cu echipamente de protecție medicală tip MĂȘTI de protecție: 186.600 buc.
2. Dotarea a 14 locații aparținătoare celor 2 unități de învățământ din cadrul UAT Oraș
Pecica cu echipamente de protecție medicala tip SOLUȚIE DEZINFECTANTĂ: 1.548 litri
3. Dotarea a 6 locații aparținătoare Școlii Gimnaziale Nr. 2 din cadrul UAT Oraș Pecica cu
echipamente de protecție medicala tip MĂNUȘI: 6000 perechi.
Implementarea proiectului va avea efecte pozitive pe termen lung, respectiv: prin dotarea
locațiilor în care își desfășoară activitatea cele 2 unități de învățământ din cadrul UAT Oraș Pecica
se asigură capacitatea adecvată de gestionare a crizei sanitare în contextul pandemiei create de
virusul SARS-CoV-2.
Beneficiarul direct al investiției este Orașul Pecica, respectiv elevii, cadrele didactice, personalul
auxiliar și nedidactic din cele 14 locații aparținătoare celor 2 unități de învățământ:, după cum
urmează:
1. Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica, str. 2, nr. 37 (ciclul gimnazial și cel liceal)

2. Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica, str. 2, nr. 81 (ciclul primar primar)
3. Școala Primară nr. 1 Pecica, str. 304. nr. 45,
4. Școala Primară Turnu, Turnu nr. 301
5. Grădinița PP nr. 2, str. 113, nr.67
6. Grădinița PN 1, str. 2, nr.111
7. Grădinița PN Turnu, Turnu nr. 264
8. Grădinița PN Sederhat, Sederhat, str. 1, nr. 80
9. Școala Gimnazială nr. 2 Pecica, Corp A, str. 2, nr. 176
10. Școala Gimnazială nr. 2 Pecica, Corp B, str. 401, nr. 25
11. Școala Gimnazială nr. 2 Pecica, Corp C, str. 1, nr. 220
12. Grădinița PN nr.3, Pecica str.401, nr. 142
13. Grădinița PN nr.4, Pecica str. 424, nr. 3
14. Grădinița PP nr. 1 Pecica str. 337, nr. 2, ap. 2
Beneficiarii indirecți ai investiției: întreaga populație a Orașului și a satelor aparținătoare (14072
persoane), având în vedere efectele pozitive de sănătate.

Data începerii proiectului: 01.07.2022.
Data finalizării proiectului: 31.12.2022.

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