
 

 
 

 
 
 
 
 

18 Mai 2022 

 
Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Consolidarea capacității a 5 unități de învățământ din   

Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020” 
 

MUNICIPIUL TURDA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ” Consolidarea capacității a 5 unități de 
învățământ din   Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, 
cod SMIS 145457, 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 
5 de unitati de invatamant din Municipiul Turda, judetul Cluj – Scoala Gimnaziala Horea, Closca si Crisan Turda, Scoala 
Gimnaziala "Ioan Opris" Turda, Scoala Gimnaziala „Teodor Murasanu” Turda, Scoala Profesionala Poiana Turda si Scoala 
Gimnaziala „Avram Iancu” 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. 1 Unitatea de implementare a proiectului (UIP) contituita: 

- UIP constituita din personal propriu al Primariei Municipiul Turda conform dispozitie Primar. 
2. 5 de unitati de invatamant preuniversitar din Municipiul Turda dotate cu echipamente de protectie medicala si          

dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS – COV – 2: 
Masca Faciala 3 pliuri / 3 straturi Tip 2R – adulti - 243.540 buc 
Masca Faciala 3 pliuri / 3 straturi Tip 2R – copii - 251.740 buc 
Halat unica folosinta - 2.870 buc 
Dezinfectant suprafete de nivel mediu - 7.802 l 
Dezinfectant pentru nebulizator - 16.902 l 
Dezinfectant maini - 17.056 l 
Termometru digital cu infrarosu – 10 buc  
Lampa Bactericida UV - 154 buc 
Echipament automat de dezinfectie prin nebulizare - 58 buc 
Dispenser dezinfectant maini cu senzor - 208 buc.  
 

3. Capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul unitatilor 
de invatamant preuniversitar din MUNICIPIUL TURDA, judetul Cluj. 

4. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contextul epi-
demiei de coronavirus SARS COV-2. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 2,805,317.62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea 
Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2,805,317.62 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 


