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„CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT 
DIN ORAȘUL RĂCARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII 

SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2”, cod 
SMIS 143704 

 
La data de 06.04.2022, a fost semnat contractul de finanțare nr. 1328, între ORAȘUL 
RĂCARI, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și MINISTERUL INVESTITIILOR SI 
PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Progra-
mul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020. 
Astfel, începând cu 06.04.2022, ORAȘUL RĂCARI derulează proiectul „CONSOLI-
DAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN ORAȘUL RĂCARI, 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENER-
ATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2”, cod SMIS 143704, proiect finanţat prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare, 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 ame-
liorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al conse-
cințelor sale sociale. 
 
Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 in orasul Racari, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei 
cu SARS–COV–2 în sistemul public de educatie preuniversitara. 
In contextul crizei sanitare provocata de virusul SARS COV 2 se impun masuri la nivel 
local, de crestere a capacitatii de gestionare a crizei in sensul diminuarii riscului de 
propagare a infectiei in sistemul public de educatie, respectiv in scoli si gradinite. 
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat si de reali-
zare ai axei prioritare 9 din POIM “Protejarea sanatatii populatiei în contextul pan-
demiei cauzate de COVID-19”. Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gesti-
onare a crizei sanitare COVID-19 prin achizitionarea de catre Primarie si punerea la 
dispozitie catre unitatile de invatamant de pe raza unitatii administrativ 
teritoriale (pentru uzul elevilor si a cadrelor didactice) de echipamente de protectie 
medicala impotriva SARSCov 2, cu scopul protejarii sanatatii populatiei in contextul 
pandemiei cauzate de de COVID-19. 
In prezent, capacitatea de gestionare a crizei sanitare provocate de virusul SARS-
COV-2, a UAT Orasul Racari, la nivelul unitatilor de învatamant aflate pe raza locali-
tatii, este una scazuta din cauza resurselor limitate de care dispune solicitantul. 
Unitatile de învatamant din Orasul Racari, nu dispun de suficiente echipamente de 



 
 

protectie (masti, combinezoane) si nici de solutii dezinfectante (pentru maini, pen-
tru pardoseli si suprafete), astfel incat in conditiile inregistrarii unui numar mare de 
imbolnaviri in mod constant la nivelul localitatii, în cadrul scolilor si gradinitelor, a 
fost necesara intreruperea cursurilor fata in fata, si derularea acestora in mediul 
online. 
Obtinerea finantarii pentru dotarea unitatilor de invatamant din orasul Racari, cu 
echipamente de protectie (masti si combinezoane), dar si cu material dezinfectant, 
in cadrul proiectului "CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT DE 
STAT DIN ORASUL RACARI, JUDETUL DÂMBOVITA, ÎN VEDEREA GESTIONARII SITUATIEI 
DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2", depus de catre UAT Orasul Racari, 
va conduce la cresterea semnificativa, a capacitatii unitatilor de invatamant de la 
nivel local, de a limita numarul de imbolnaviri in randul prescolarilor, elevilor, ca-
drelor didactice, personalului nedidactic si auxiliar. 
Achizitiile vizate în cadrul proiectului creeaza premisele necesare pentru gestiona-
rea eficienta a situatiei provocate de COVID-19, respectiv igienizarea spatiilor din 
cadrul unitatilor scolare, dar si igiena personala (purtare masca, dezinfectare mâini 
etc.) a persoanelor implicate in procesul educational, pentru prevenirea raspândirii 
virusului. 
Indicatorul prestabilit de rezultat stabilit prin Ghidul Solicitantului: 2S132 ”Capacita-
tea adecvata de îngrijire si tratament a cazurior de infectie cu virusul SARS-COV-2 / 
de gestionare a crizei sanitare” este unul calitativ: 
- Inainte de interventia POIM: NU 
- Ulterior interventiei POIM: DA 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 
Facilitarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii de reacTie la criza 
de sanatate publica cauzata de raspândirea virusului SARS-CoV-2 prin achizitionarea 
a 192.850,00 masti, 678 litri dezinfectant pentru maini, 92 recipienti (bidoane) 5 
litri dezinfectant pardoseala, 1.326,00 litri dezinfectant suprafete, pentru 1202 
prescolari, elevi, cadre didactice, personal nedidactic si personal auxiliar din scolile 
si gradinitele din Orasul Racari, judetul Dambovita. Achizitiile propuse vor contribui 
la crearea de conditii optime pentru desfasurarea procesului de educatie in scoli si 
gradinite, diminuand riscul de infectare cu SARS-Cov2, atat in randul elevilor, cat si 
in randul cadrelor didactice, si in plan secund, in randul intregii populatii a localita-
tii. 
Proiectul prevede dotarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din orasul 
Racari, cu echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala, 
dezinfectant pentru maini, dezinfectanti de pardoseala, dezinfectanti de suprafete 
si combinezoane, necesare pentru a preveni raspândirea coronavirusului SARS-Cov-2. 
 
Rezultate asteptate: 
 
1. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului 
 
2. 192.850 bucati masti de protectie achizitionate si distribuite; 
678 litri dezinfectant pentru maini achizitionati si distribuiti; 
92 recipienti (bidoane) 5 litri dezinfectant pardoseala achizitionati si distribuiti; 
1.326,00 litri dezinfectant suprafete achizitionati si distribuiti; 
 



 
 

3. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transprenta pentru proiectele finantate 
din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala: 
- 11 afise A3 postate la sediul primariei si la sediile unitatilor de invatamant de pe 
raza UAT Orasul Racari, 
- 2 comunicate de presa publicate (la începutul si sfârsitul proiectului), 
- Elemente de identitate vizuala pe toate documentele produse in proiect, 
- Descrierea proiectului pe site-ul primariei Orasului Racari 
(https://primariaracari.ro). 
 
Durata proiectului este de 10 luni, respectiv între data 01 martie 2022 – 31 decem-
brie 2022. Valoarea totală a proiectului este de 255.022,40 lei, din care: finanțare 
nerambursabilă 250.347,40 lei (finanţare nerambursabilă – valoarea cofinantarii UE) 
iar valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia, 4.675,00 lei. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională-REACT EU prin Pro-
gramul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 
 
Date de contact beneficiar: UAT ORAȘUL RĂCARI, cu sediul în orașul Răcari, Str. 
Ana Ipătescu, nr.155, județul Dâmbovița persoana de contact – Manager proiect: 
Ene Octaviana, telefon: 0245658611, fax 0245658070, e-mail con-
tact@primariaracari.ro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


