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Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Consolidarea capacitatii a 6 unitati de Invatamant din 

Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020” 
 

MUNICIPIUL TURDA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacitatii a 6 unitati de 
invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”, cod 
SMIS 145429, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea 
sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor 
regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.  
 

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a 
7 de unitati de invatamant din Municipiul Turda, judetul Cluj – Scoala Gimnaziala Andrei Saguna care include si Scoala 
Waldorf, Colegiul „Emil Negrutiu”, Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, Colegiul National „Mihai Viteazul”, Liceul Teoretic 
„Josika Miklos” si Colegiul Tehnic Turda, prin dotarea cu echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale 
necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2. 
 

Rezultatul proiectului: 
1. Dotarea cu materiale si echipamente de protectie: 

Masca Faciala 3 pliuri / 3 straturi Tip 2R – adulti - 455.920 buc 
Masca Faciala 3 pliuri / 3 straturi Tip 2R – copii - 44.936 buc 
Halat unica folosinta - 6.068 buc 
Dezinfectant suprafete de nivel mediu - 9.357 l 
Dezinfectant pentru nebulizator - 20.270 l 
Dezinfectant maini - 17.630 l 
Termometru digital cu infrarosu - 12 buc 
Lampa Bactericida UV - 142 buc 
Echipament automat de dezinfectie prin nebulizare - 69 buc 
Dispenser dezinfectant maini cu senzor - 215 buc 

2. Elaborare cerere finantare si management – 1 serviciu de consultanta 
3. Audit financiar – 1 serviciu de audit financiar 
4. Informare – publicitate: 

Comunicat/anunt de presa – 2 buc 
Afis A3 - 8 buc 
Autocolante proiect – 69 buc 
Placa permanenta – 1 buc 
Actualizare website 

 
Valoarea totală a proiectului este de 3,225,435.01 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea 
Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3,225,435.01 lei. 
Data începerii proiectului: 10.11.2020.  
Data finalizării proiectului: 30.06.2023.  
 

Datele de contact ale beneficiarului:  
Moldovan Mihaela Diana – Manager proiect 
0745/847.829 / proiecte@primariaturda.ro 
 

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - REACT-EU prin PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 


