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Lansarea proiectului 
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și 

cadrele didactice din Comuna Copălău, județul Botoșani”

 Comuna Copălău, în calitate de beneficair al Contractului de finanțare nr. 939 din 
07.02.2022 anunță începerea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Copălău, județul Botoșani”, COD SMIS 
146921, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin Programul 
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 il reprezinta consolidarea capacitatii Unitatilor de Invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Copălău in vederea gestionarii situatiei de pandemie 
generata de virusul/infectiei SARS-COV-2.

Obiectivele specifice (rezultatele asteptate) ale proiectului sunt:

1. Intocmirea documentatiei pentru obtinerea sprijinului financiar nerambursabil, inclusiv 
asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului
2. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din fonduri 
europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala
3. Dotarea Unitatilor de Invatamant prescolar de stat de pe raza U.A.T. Copălău cu echipamente 
de protectie, dispozitive medicale mobile destinate asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime 
necesare pentru prevenirea si diminuarea raspandirii potentiale a infectiei cu virusul SARS-CoV-2 
(Masca de protecție; Mănuși de protecție; Poarta detectare temperatura umana; Cos de gunoi 
cu pedala; Viziera de protecție; Termometru non contact; Covoraș dezinfectant pentru intrare 
(70*50*3cm); Dozator pentru gel sau lichid dezinfectant; Uscător de mâini; Dispenser automat de 
dezinfectare cu senzor; Dispenser automat săpun lichid cu senzor; Săpun lichid; Gel dezinfectant 
de mâini; Nebulizator termo, Igienizant de suprafețe)

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 761.020,68 lei, din care:
- Valoarea totală eligibilă  (Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU) - 744.445,68 lei
- Valoarea neeligibilă inclusiv TVA - 16.575,00 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între 01.11.2020 și 28.02.2023.

Cod SMIS 146921

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională – REACT-EU prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:
Comuna Copălău
Adresa: comuna Copălău, Str. PRINCIPALA, nr. 3, județul Botoșani, cod postal 717060
Cod de identificare fiscală 3372190
Telefon 0745649571/ Fax 0231619307/ Email primariacopalau@yahoo.com
Manager proiect: Balauca Mihai
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