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Creșterea capacității sistemului educațional de a desfășura 
activitate didactică și în contextul crizei pandemice 

 
 

Comuna Sânmartin, în calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea capacității 
sistemului educațional de a desfășura activitate didactică și în contextul crizei 
pandemice”, COD SMIS 143128, conform contract de finanțare 968 din 
09.02.2022, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, Axa prioritară 10, obiectivul 
specific 1, operațiunea  Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 
 
Autoritatea de management pentru P.O.I.M. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene. 
 
Proiectul își propune ca obiectiv general, creșterea capacității sistemului 
educațional din comuna Sânmartin de a desfășura activitate didactică și în 
contextul crizei pandemice. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Dotarea în nouă luni a cinci unități de învățământ din comuna Sânmartin, cu 
echipamente de protecție medicală necesară pentru a preveni răspândirea 
coronavirusului SARS-COV-2. 
 
Rezultate așteptate: 
Achiziționarea de echipamente și consumabile medicale, dintre care amintim:  
Măști de protecție, Mănuși de protecție, Dozatoare de prosop de hârtie, 
Termometru scanare, Covor dezinfectant, Dozator dezinfectant, Dezinfectant 
mâini, Dezinfectant suprafețe, Coș de gunoi cu pedală și capac, Echipament de 
măsurare a temperaturii, Poarta dezinfecție prin pulverizare, Lampă de dezinfectat 
UV. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.378.449,63 lei, din care valoare eligibilă 
nerambursabilă din FEDR REACT-EU 1.378.449,63 lei, valoare eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național 0,00 lei, cofinanțarea eligibilă a 
beneficiarului: 0,00 lei, valoarea neeligibilă: 0,00 lei 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 23 luni (24.09.2020 – 31.07.2022) 



 

 

 

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

 

 

Date de contact: 

Comuna Sânmartin 

Adresa: comuna Sânmartin, bld. Felix, nr. 105, județul Bihor,  

Manager de proiect: Berinde Gabriel 

Telefon / fax: 0259.318.003,  

Email: primaria.sanmartin@cjbihor.ro , comunasinmartin@yahoo.com  

Website: https://sanmartin.ro/  

 

 

 

Conținutul acestui  material nu  reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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