
            

 

                                            
 

Comunicat de presă 
 

 

Anunț de lansare a proiectului 

 

Susținerea procesului de învățământ în orașul Balș în contextul pandemiei Sars-Cov2 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficienței energetice și utilizarea 

surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU 

OPERAȚIUNEA: Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale 

 

Titlul proiectului: Susținerea procesului de învățământ în orașul Balș în contextul pandemiei Sars-Cov2 

Numele beneficiarului: UAT ORAȘ BALȘ 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, prin dotarea și echipare a unităților de învățământ 
cu echipamente și materiale de protecție, necesare pentru reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănatate, pentru prevenirea infectarii cu 
COVID-19 și îmbunătățirea capacității de gestionare a crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.  
 
Rezultatele proiectului: dotarea a 7 unități de învățământ din orașul Balș cu echipamente și materiale de protecție: Centrul Școlar pentru educație 
Incluzivă Balș, Școala gimnazială nr.1, Balș, Școala profesională specială Balș, Școala Gimnazială “Mihail Drumeș”, Liceul Tehnologic “Nicolae 
Bălcescu”, Liceul Tehnologic nr.1, Liceul teoretic Petre Pandrea,  pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID –la nivelul 
orasului Balș . 

Prin prezentul proiect se urmărește dotarea corespunzătoare a celor 7 unități de învățământ, cu echipamente și materiale, care să asigure 
răspunsul în timp util și eficient al sistemului educațional la criza COVID – 19 precum și atingerea indicatorului de rezultat al programului. 

 
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.238.436,90 lei , finanţat integral (100%) de Uniunea Europeană, din Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDR REACT-EU). 
 

Data începerii și finalizării proiectului: 
Data începere proiect :    01.04.2022 
Data finalizare proiect :   30.09.2022 
Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni. 
Codul MySMIS : 2014+ 144738 
Date și informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Teodora Nică,  manager proiect, telefon: 0249/450145, e-mail: 
idlap@primariabals.eu  
 
 
 

 

mailto:idlap@primariabals.eu

