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LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ 
"GRIGORE MOISIL", IAȘI 

 
 

Proiectul  
 

„M.O.I.S.I.L. - MĂSURI OPERATIVE ȘI IGIENICE 
PENTRU SIGURANȚĂ ÎN LICEUL TEORETIC DE 

INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL" IAȘI " 
 cod SMIS 145981 

 
este implementat de Liceul Teoretic de Informatică "Grigore 

Moisil" Iași în perioada 5 noiembrie 2020 – 31 decembrie 
2022. 

 

Obiectivul general al proiectului  

Consolidarea capacității de reacție a Liceului Teoretic de 
Informatică "Grigore Moisil" Iași la criza de sănătate publică 
cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin 
implementarea de acțiuni cu impact direct asupra dotării 
(infrastructurii) medicale / achiziționarea de echipamente 
de protecție / dispozitive medicale. Obiectivul general al 
proiectului este în directă corelare cu rezultatul urmărit prin 
intermediul apelului POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de 
COVID-19 și a consecințelor sale sociale 

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 373,538.50 RON, din care valoarea cofinanțării UE este de 373,266.50 RON. 



 

Investiția propusă  -  Asigurarea condițiilor de siguranță 

pentru actul educațional al Liceului Teoretic de Informatică 

”Grigore Moisil” Iași prin achiziționarea de echipamente de 

protecție si dispozitive medicale necesare pentru 6 luni: 

150000 măști de protecție; 1392 litri de dezinfectant pentru 

mâini; 1242 de litri de dezinfectant pentru suprafețe; 360 de 

litri de dezinfectant pentru mobilier; 48 de aparate de 

dezinfecție și sterilizare a aerului de tipul nebulizatoarelor; 

960 de litri de substanță de dezinfectare pentru 

nebulizatoare. 

  

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

- Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” Iași dotat 
cu echipamente de protecție/dispozitive medicale  
extrem de necesare pentru a preveni răspândirea 
coronavirusului SARS-Cov-2: măști de protecție; 
dezinfectant pentru mâini; dezinfectant  suprafețe; 
dezinfectant mobilier; aparate de dezinfecție și sterilizare 
a aerului de tipul nebulizatoarelor; substanță de 
dezinfectare pentru nebulizatoare; 

- 2 anunțuri de presă publicate - unul la începutul 
perioadei de implementare, unul la sfârșitul perioadei de 
implementare; 2 ediții ale unui newsletter și 2 afișe (în 
care va fi menționat și link-ul de trimitere către site-ul 
web al Instrumentelor Structurale în Romania, 
www.fonduri-ue.ro); 

- 1 cerere de finanțare elaborată și selectată, 7 luni de 
management al proiectului (monitorizare / gestionare 
proiect, derularea achizițiilor publice); 

- 1 serviciu de audit financiar predat; 1 raport de auditare 
financiară a cheltuielilor realizate de către solicitant. 

Grupul țintă în cadrul acestui proiect este 

reprezentat de elevii și angajații Liceului Teoretic 

de Informatica ”Grigore Moisil” Iași, în total 1209 

persoane, din care: 1112 elevi și 97 angajați (din 

care 65 cadre didactice). 

În selectarea grupului țintă, solicitantul s-a asigurat 

că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate 

specificate în Ghidul Solicitantului și principiul 

egalității de șanse și non-discriminării. Membrii 

grupului țintă ai Liceului Teoretic de Informatică 

”Grigore Moisil” Iași beneficiază de achizițiile din 

cadrul proiectului în mod direct, prin măști de 

protecție care le sunt distribuite. 

Beneficiarii indirecți ai implementării acestui 

proiect sunt părinții copiilor, mulți dintre aceștia 

fiind în imposibilitatea achiziționării celor necesare 

(cum ar fi măștile de protecție) pentru a-i asigura 

copilului accesul la educație în condiții sigure. 
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