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DESCRIEREA PROIECTULUI: 
”Consolidarea capacității unităților de învățământ special din Județul Vâlcea de a gestiona 

criza sanitară COVID-19” 
 
 
 
Beneficiarul proiectului: JUDEȚUL VÂLCEA, lider în cadrul parteneriatului cu Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă și Școala Profesională Specială Bistrița 
 
Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 952/09.02.2022 
 
Cod SMIS 2014+: 143259 
 

Proiectul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ special din Județul Vâlcea 
de a gestiona criza sanitară COVID-19” este finanțat în cadrul Programului 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/ Scopul proiectului constă în optimizarea capacitații 
unităților de învățământ special din județul Vâlcea de a gestiona criza sanitară COVID-19. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Alocarea resurselor (umane, materiale, financiare) și coordonarea utilizării acestora 
pentru realizarea activităților proiectului și asigurarea gestionarii corespunzătoare a procesului 
de implementare a proiectului;  

 Asigurarea vizibilității proiectului în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală 
2014-2020 și Planul de informare și publicitate al proiectului; 

 Sprijinirea unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Vâlcea 
de a face față situației epidemiologice actuale prin decontarea echipamentelor de protecție 
individuală, a materialelor de igienă și dezinfecție, a biocidelor etc., deja achiziționate pentru 
limitarea răspândirii virusului SARS-COV-2 în rândul elevilor si al personalului; 

 Optimizarea capacității Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă si a Școlii 
Profesionale Speciale Bistrița de a limita numărul potențial de cazuri de infecție cu virusul 
SARS-CoV-2 în rândul elevilor și personalului, prin asigurarea necesarului de echipamente de 
protecție personală, a materialelor igienico-sanitare și a dispozitivelor medicale pentru 
dezinfectarea aerului. 

Grupul țintă al proiectului: 
  Grupul țintă este reprezentat de: 
- 372 elevi ai Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni și cei ai Școlii Profesionale 
Speciale Bistrița; 
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- 104 cadre didactice care predau în cele două unități de învățământ special din județul Vâlcea; 
- 60 angajați (personal auxiliar și non-didactic) din cele doua unități de învățământ special din 
județul Vâlcea. 
  În mod indirect, proiectul vine în sprijinul unui număr de 536 de familii ai beneficiarilor 
direcți. 
 
Principalele activități ale proiectului: 

 Managementul de proiect;  
 Informarea și publicitatea proiectului; 
 Achizițiile realizate până la momentul depunerii cererii de finanțare; 
 Dotarea unităților de învățământ special din județul Vâlcea cu echipamentede 

protecție/ dispozitive medicale. 
 
Rezultatele proiectului: 

 Echipamente de protecție individuală: măști tip chirurgicale, măști textile cu inserții 
transparente pentru logopedie, mănuși chirurgicale, combinezoane protecție, ochelari 
protecție, botoși unică folosință; 

 Dezinfectanți: gel dezinfectant pentru mâini cu alcool 85%, dezinfectant suprafețe gata 
de utilizare, detergent pardoseli, igienizant mâini, săpun lichid antibacterian;  

 Echipamente /dispozitive medicale necesare prevenirii și limitării infecțiilor cu COVID 
- 19/realizării sterilizării, dezinfecției aerului: lămpi bactericide cu ultraviolete și ozon, 
termometre digitale cu baterii K3, termometre infraroșu, purificatoare aer, 
pulsoximetre, nebulizatoare;  

 Produse de unică folosință: prosoape celuloză, boluri supă polistiren cu capac, caserole 
polistiren 3 compartimente, seturi tacâmuri, pahare unică folosință, saci pericol 
biologic. 

 
Perioada de implementare a proiectului este 01 august 2020 - 31 iulie 2022. 
 
Valoare totală eligibilă nerambursabilă a proiectului este de  336.834,31 lei 
 
 
Date de contact: 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA 
Strada General Praporgescu nr. 1,  Râmnicu Vâlcea,  județul Vâlcea 
Telefon: 0250 732 901 
Fax:  0250/735 617 
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; consiliuljudeteanvalcea@gmail.com  
Pagina  web:  www.cjvalcea.ro 
Manager de proiect:   Anamaria VĂDUVA 
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