
 

  
 

 
 
 
 
 

08 noiembrie 2022 
Finalizare proiect                                                                                 

„Asigurarea materialelor sanitare necesareunitaților de învățământ 
din comunaVulcana-Băi în vederea gestionarii situațieide pandemie 

generată de virusul SARSCoV-2” 
 

Comuna Vulcana-Bai anunta finalizarea proiectului “Asigurarea materialelor sanitare necesa-
reunitaților de învățământ din comunaVulcana-Băi în vederea gestionarii situațieide pande-
mie generată de virusul SARSCoV-2” – Cod SMIS 149521.   
 
Finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 
Protejarea sănătățiipopulației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de 
investiție - Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare CO-
VID-19, proiectul s-a derulat pe o perioadă de 28 luni, începând cu data de 10 septembrie 
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 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 con-
trol 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 dome-
niul educaþiei, 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 aduti, elevi si educatori, 
reprezinta obiectivul numarul unu si de aici rezulta depunerea tuturor eforturilor pentru ca 
scoala sa confere condiþiile de reducere la minimum a riscurilor legate de raspândirea CO-
VID-19. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Cresterea capacitatii adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de 
propagare a infectiei cu SARS – COV2 
 2. In unitatile de invatamânt sustinute/sprijinite prin proiect .Numar de unitati de invata-
mant preuniversitar sprijinite : 4 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 119.449,33 lei 
 
Rezultatele înregistrate la finalizarea proiectului: 



 

• au fost achiziționate echipamente medicale necesare dotării unității de invatamant din 
comuna în valoare totală de 119,449.33 lei, din urmatoarele categori: 
 

- Masti de COPII protectie de unica folosinta UF 3 straturi, 
- Masti adulti de protectie de unica folosinta UF 3 straturi, 
- Manusi nitril, 
- Role hârtie 2 straturi, 
- Dezinfectant suprafete, 
- Dezinfectant pentru maini, 
- Covoras dezinfectant, 
- Dispenser dezinfectant, 
- Cos de gunoi cu pedala, 
- Termometru digital fara contact. 

 
 
 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional  

Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date de contact: 
UAT Comuna Vulcana-Băi, Str. Vlad Țepeș, nr.18, județul Dâmbovița, România, cod poștal 
137535, telefon 0245230890, fax 0245230904, poștă electronică: primaria@vulcanabai.ro. 

 
 


