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Începerea proiectului “Consolidarea capacității a 14 unități de învățământ din Munici-
piul Lugoj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul   SARS-COV-

2”  
 
Primăria Municipiului Lugoj anunță începerea proiectului “Consolidarea capacității a 14 
unități de învățământ din Municipiul Lugoj în vederea gestionării situației de pandemie 
generată de virusul SARS-COV-2” finanțat în cadrul axei prioritare 10: Protejarea sănă-
tații populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței 
energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, 
Operațiunea 10.1: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pan-
demiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale. 
                                         
Beneficiarul proiectului: Municipiul Lugoj 
Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea celor 14 unități de învățământ de pe raza Mu-
nicipiului Lugoj în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-
2 prin asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pen-
tru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție necesare și de a diminua riscul de răs-
pandire. 
Rezultate finale ale proiectului: 
1. Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de propa-
gare a infecției cu SARS – COV – 2 în 14 unități de învățământ pentru aproximativ 6.796 elevi 
și preșcolari, 475 cadre didactice și 162 de persoane ce exercită atribuții suport. 
2. Dotarea celor 14 unități de învățămant cu echipamente de protecție si aparatura destinată 
dezinfecției și sterilizării aerului necesare pentru a preveni răspândirea virusului SARS – COV 
– 2. 
3. Creare unor condiții sigure pentru desfășurarea procesului educațional, astfel încăt riscul 
de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 să fie redus. 
Valoare totală proiect: 2.307.478,07 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din EDRR 
REACT-EU de 2.307.192,47 lei  
Data derulării proiectului : 01.11.2020-31.07.2022 
Cod My SMIS: 147102 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progra-

mul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 



 

 

Date de contact ale beneficiarului:                                                                                  
Municipiul Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, Lugoj, 305500, jud. Timiș, Romania,              

Tel: +4 0256 352 240   Fax: +4 0256 350 393  e-mail: contact@primarialugoj.ro 

 


