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COMUNICAT DE PRESA 
Asigurarea materialelor sanitare necesare în 

unitatile de învatamânt din comuna 
Vulcana-Pandele pentru protectia împotriva 

SARS-COV2 

 

➢ Numele beneficiarului proiectului: Comuna Vulcana-Pandele 

➢ Care este scopul/ obiectivul general al proiectului ? 
Obiectivul general al proiectului il reprezinta desfasurarea in conditii de siguranta a 
anului scolar în curs, în conditiile crizei pandemice create de coronavirusul SARS-
COV2, pentru a evita o crestere rapida a numarului de cazuri de infectie.Organizatia 
Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile de sanatate publica din intreaga lume iau 
masuri pentru a tine sub control pandemia de COVID-19. Pentru a limita cat mai 
mult raspandirea noului coronavirus, este nevoie ca toate sectoarele societatii 
noastre, inclusiv unitatile care activeaza în domeniul educatiei, sa se implice activ 
in a opri raspandirea acestei boli. Obiectivul principal al acestor eforturi este acela 
de a ne pastra elevii si cadrele didactice în siguranta, dar si de a asigura în acelasi 
timp continuitate în procesul educational. Sanatatea si siguranta participantilor în 
procesul educativ, copii si adulti, elevi si educatori, reprezinta obiectivul numarul 
unu si de aici rezulta depunerea tuturor eforturilor pentru ca scoala sa confere 
conditiile de reducere la minimum a riscurilor legate de raspândirea COVID-19. 

 
➢ Care sunt rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului ? 

1. Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului. 

2. Asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare in contextul gestionarii crizei 

COVID 19. 

3. Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din 

fonduri europene, conform manualului de identitate vizuala 

 

➢ Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/ decizia de finanțare, 
precum și valoarea cofinanțării UE: 288.416,60 Lei 

 
➢ Data începerii și data finalizării proiectului: 19.11.2020 – 31.12.2022 

➢ Codul Mysmis:149522 

➢ Datele de contact ale beneficiarului ca entitate juridică în partea de jos a 

documentului (website, email, telefon, fax, adresă etc): 

 

Comuna Vulcana-Pandele, Str. Principală, nr. 9, județul Dâmbovița, România, cod 

poștal 137540, telefon 0245708728, /fax 0245230340, poștă electronică: 

office@vulcanapandele.ro. 

UNIUNEA EUROPEANĂ 



 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României.  
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea 
Europeană, va invităm să vizitaţi  www.mfe.gov.ro  
 

http://www.mfe.gov.ro/

