
 

  
 

 
 
 
 
 

08 noiembrie 2022 

Finalizare proiect                                                                                                                  
„Asigurarea materialelor sanitare necesare înunitatile de învatamânt din 

comuna Vulcana-Pandele pentru protectia împotrivaSARS-COV2” 

 
Comuna Vulcana-Pandele anunta finalizarea proiectului: “Asigurarea materialelor sanitare nece-
sare înunitatile de învatamânt din comuna Vulcana-Pandele pentru protectia împotriva SARS-
COV2” – Cod SMIS 149522.   
 
Finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 
Protejarea sănătățiipopulației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de inves-
tiție - Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, pro-
iectul s-a derulat pe o perioadă de 26 luni, începând cu data de 19 noiembrie 2020. 
 
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 cres-
tere rapida a numarului de cazuri de infectie.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritati-
le de sanatate publica din intreaga lume iau masuri pentru a tine sub control pandemia de CO-
VID-19. Pentru a limita cat mai mult raspandirea noului coronavirus, este nevoie ca toate sectoa-
rele 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 pen-
tru ca scoala sa confere conditiile de reducere la minimum a riscurilor legate de raspândirea CO-
VID-19. 
 
Obiectivele specifice ale 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 
4. In unitatile de invatamânt sustinute/sprijinite prin proiect .Numar de unitati de invatamant 
preuniversitar sprijinite : 3 
 

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 288.416,60 Lei 
 

https://www.vulcanapandele.ro/


 

Rezultatele înregistrate la finalizarea proiectului: 
•  au fost achiziționate echipamente medicale necesare dotării unității de invatamant din comu-
na în valoare totală de 288.416,60 lei, din urmatoarele categori: 
 

- Masti pentru elevi si personal, 
- Manusi nitril, 
- Dezinfectant suprafete, 
- Dezinfectant maini, 
- Solutie hipoclorit sodiu, 
- Dezinfectant aer, 
- Dispensere, 
- Covoras dezinfectant, 
- Cos de gunoi, 
- Aparatura tip nebulizator, 
- Termometru digital, 
- Afise igiena. 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional  

Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact: 
UAT Comuna Vulcana-Pandele, Str. Principală, nr. 9, județul Dâmbovița, România, cod 
poștal 137540, telefon 0245708728 / fax 0245230340, e-
mail:office@vulcanapandele.ro. 

 

 

https://www.vulcanapandele.ro/

