
 

 

 

  

 

 
 

Masuri pentru limitArea raSpandirii coronavirusului in uniTatile de 

Invatamant PrEuNiversiTaR din mUnicipiul Craiova – M.A.S.T.I. Pentru 

Craiova 

 
       09 februarie 2022 

 
 In data de 07.02.2022 Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar, a semnat 
Contractul de finanțare nr. 931 pentru proiectul “Masuri pentru limitArea raSpandirii 
coronavirusului in uniTatile de Invatamant PrEuNiversiTaR din mUnicipiul Craiova – 
M.A.S.T.I. Pentru Craiova” cod MySMIS 143311, proiect finantat în cadrul Programului 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
 
Obiectivul general il reprezinta imbunatatirea capacitatii unitatilor de invatamant 
preuniversitar din municipiul Craiova de gestionare a situatiei de pandemie provocata de 
criza COVID-19 in vederea asigurarii dreptului la educatie si sanatate pentru prescolari si 
elevi. 
 
Obiective specifice: 

1. Cresterea accesului la educatie si sanatate a prescolarilor si elevilor din 

municipiul Craiova prin dotarea corespunzatoare cu materiale de curatenie si 

aparatura de dezinfectie a unui numar de 64 unitati de invatamant preuniversitar 

existente la nivel local. 

2. Limitarea raspandirii virusului si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra 

populatiei din comunitatea locala prin asigurarea necesarului de echipamente 

specializate de protectie a unui numar total de 45.618 prescolari si elevi, 3259 

cadre didactice si 1.342 personal auxiliar care isi desfasoara activitatea in cadrul 

a 64 unitati de invatamant preuniversitar din municipiul Craiova. 

 
Valoarea totală a proiectului: 41.978.267,54 lei 
Finanţare nerambursabilă: 41.978.267,54  lei, din care: 
Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 41.978.267,54 lei 
Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national: 0 lei 
 
Grupul ţintă al proiectului: 
Grupul tinta este reprezentat de populatia României 
Grup tinta local - 50.220 persoane influentate pozitiv, in mod direct, ce beneficiaza de 
reducerea riscului infectarii cu coronavirus ca urmare a implementarii proiectului. Cele 
50.220 persoane reprezinta prescolari peste 5 ani, elevi, cadre didactice, personal 

  

 
 



 

 

 

auxiliar si cadre medicale dotate si echipate in contextul pandemiei cauzate de COVID 
19. Aproximativ 300.000 persoane influentate pozitiv, in mod indirect, ca urmare a 
implementarii proiectului, reprezentand populatia municipiului Craiova.  
 
 
Rezultate: 

- 64 unitati de invatamant dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare 
cauzate de SARS-CoV-2, prin achizitionarea de Masti, Halate, Manusi, 
Nebulizatoare, Dezinfectant nebulizatoare, Solutie dezinfectanta concentrata 
pt suprafete, Detergent/dezinfectant concentrat pt pardoseli, Cloramina, 
Dezinfectant maini, Dispensere, Cosuri gunoi cu capac si pedala, Carucioare 
pentru curatenie, Lavete, Mopuri. 

 
 
Perioada de implementare a proiectului: 32 luni, respectiv între data 01 octombrie 2020 – 
31 mai 2023. 
 
Cod MYSMIS: 143311 
 
Date de contact: 
Municipiul Craiova  
Nume: Pirvu Nelu 
Funcţie: Director Executiv 
Date de contact: implementare1@primariacraiova.ro 
Telefon: 0251-416235 
 
 
 

 

Municipiul Craiova  
Str. Targului nr. 26 
Craiova, jud. Dolj 
www.primariacraiova.ro 
e-mail: implementare1@primariacraiova.ro 

 
 

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul 
Operational Infrastructura Mare 2014-2020 


