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Urmare implementării proiectului, au fost consolidate 
resursele Liceului Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" 
Iași, necesare reacției 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.  
Rezultate în cifre: în cadrul proiectului, Liceului Teoretic de 
Informatică "Grigore Moisil" Iași a fost dotat cu echipamente 
de protecție / dispozitive medicale:  

Denumire indicator 
Unitate 
măsură 

Valoare 
țintă 

Măști de protecție buc 150.000 

Dezinfectant pentru mâini l 1392 

Dezinfectant suprafețe l 1242 

Dezinfectant mobilier l 360 

Substanță de dezinfectare pentru 
nebulizatoare l 960 

Aparat de dezinfecție și sterilizare a 
aerului de tipul nebulizatoarelor buc 48 

 

 

 

 

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



 

REZULTATE  - LECȚIILE ÎNVĂȚATE:  

-necesitatea parteneriatului între școală și autoritatea locală, 

pentru a întări un astfel de tip de intervenție, dar și pentru a-i 

asigura continuitate după finalizarea finanțării;  

-necesitatea implicării și atragerii părinților în astfel de 

proiecte.  

 

  

REZULTATE  - GALERIE FOTO:  

- Echipamente de protecție  / măști  -  

 

- Echipamente de protecție/dispozitive medicale –  

 

- Anunțuri de presă publicate (unul la începutul 

perioadei de implementare, unul la sfârșitul perioadei de 

implementare) –  

- 2 ediții ale unui newsletter 

 

 

 

Titlul proiectului: “M.O.I.S.I.L. - Măsuri Operative și Igienice pentru Siguranță în Liceul Teoretic de 
Informatică "Grigore Moisil" Iași”; 
Editorul materialului: Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, Iași 
Web:  www.liis.ro   
Email:  licinfoiasi@liis.ro 
Telefon: 0232-211-826 Fax: 0232-216-290 
Persoană de Contact: prof. dr. Mihaela-Adina Romanescu, Director 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, www.fonduri-ue.ro 

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


