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 ANEXA NR.2 

 La H.C.L.S 6 nr. _______ / ______ 

 

 

 

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului  

         „OAMENII SUNT GRIJA NOASTRA !” 

 

Proiectul cu cod SMIS 139239 isi propune sa contribuie la urmatorii indicatori de 
realizare imediata si  de rezultat:  

 

Indicatori de realizare imediata:  

ID Indicator de realizare 
imediata 

Regiune de 
dezvoltare 

Unitate de 
masura 

2S130 Entități publice dotate / 

sprijinite pentru gestionarea 

crizei sanitare cauzate de 

SARS-CoV-2 

Mai putin 

dezvoltate 

1 buc 

CV1 Valoarea echipamentelor 

de protectie personala 

achizitionate 

Mai 

dezvoltate 

177055.48 

EURO  

Indicatori de rezultat:  

ID Indicator de rezultat Unitate de masura 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de 

infectie epidemiologica si raspandire COVID-19 

/ Incinta decontaminare intrare 

11 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de 

infectie epidemiologica si raspandire COVID-19/ 

Incinta decontaminare tunel 

6 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de 

infectie epidemiologica si raspandire COVID-19/ 

Dispozitiv dezinfectie aer UV 

80 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de 

200 



2 

 

infectie epidemiologica si raspandire COVID-

19/Dispozitiv generator ozon 

 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de 

infectie epidemiologica si raspandire COVID-

19/Protectie maner usa 

 

800 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de 

infectie epidemiologica si raspandire COVID-

19/Dispenser solutie igienizare maini 

20 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de 

infectie epidemiologica si raspandire COVID-

19/Ecran pentru protectie receptie 

20 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare/ Scaderea riscului de 

infectie epidemiologica si raspandire COVID-

19/Ecran pentru protectie birou 

500 
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