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Începere proiect: ”Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în cadrul Liceului Tehnologic ”Henri 

Coandă” Beclean” 

 
Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Beclean, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 
27.11.2021,proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Liceu-
lui Tehnologic ”Henri Coandă” Beclean, cod SMIS 2014+ 143269, în baza contractului de finanțare 
nr.    /17.11.2021, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autori-
tate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cod apel: POIM/   /10/1 
Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al conse-
cințelor sale sociale, Componenta 1: REACT EU – Consolidarea capacității unităților de învățământ 
de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2, Axa prioritară: 
Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficien-
ței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.                 
  
 Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății elevilor și personalului unității de 
învățământ prin creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2 
precum și diminuarea riscului de propagare a infecției cu COVID-19 în cadrul Liceului Tehnologic 
”Henri Coandă” Beclean prin dotarea unității școlare cu echipamente și dispozitive de protecție me-
dicală. 
  
 Rezultate așteptate: 

R1: Achiziția de produse de protecție sanitară și igienică, constând în 73099 bucăți măști 
faciale de uz medical achiziționate și distribuite elevilor și personalului angajat al unității, rambur-
sarea valorii de 19.905,11 lei aferentă achiziției a 36.363 măști faciale de uz medical tip II inițiată 
înainte de depunerea cererii de finanțare; 
 

R2:Achiziția a 47 bucăți dispenser automat cu senzor pentru dezinfectarea mâinilor, 14 bucăți 
dispenser pentru rulou de hârtie, 47 bucăți lampă bactericidă UV și 3 standuri de dezinfectare pentru 
a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  
 

R3: Achiziția de produse de igienă personală și dezinfecție a spațiilor unității de învățământ, 
constând în: 142 litri soluție dezinfectantă pentru mâini, 1452 litri soluție dezinfectantă destinată 
suprafețelor comune și multisuprafețe, 500 litri soluție dezinfectantă destinată spațiilor sanitare și 
528 litri săpun lichid dezinfectant pentru mâini. 
 
 Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 130.747,26 lei, din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR REACT-EU este de 130.747,26 lei (100%). 
   
 Proiectul se implementează de Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Beclean, reprezentată legal 
de dna Maria Mirabela Roman, în calitate de director al unității de învățământ. 
 
 Perioada de implementare a proiectului: 
Data începere proiect: 27.11.2021 
Data finalizare proiect:31.12.2022 
 



  

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Pro-
gramul Operațional Infrastructură Mare  
 
Date de Contact: Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean  
Str. Obor, nr. 83, telefon 0263343749 
email: henri_coanda_beclean@yahoo.com 
          secretarriat@lthc.ro  

   

mailto:henri_coanda_beclean@yahoo.com
mailto:secretarriat@lthc.ro

