
 

    DESCRIERE PROIECT  
 

Titlu :”Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Voinesti cu 

echipamente de protectie si dispozitive medicale pentru combaterea 

pandemiei creata de virusul SARS-COV-2”, cod Smis 2014 145480 . 
Cod apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale 

 
Proiectul se deruleaza conform contract de finantare  numar 1445/ 18.05.2022, incheiat  intre 

Comuna Voinesti ,judet Dambovita Dambovita si MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR 
EUROPENE , în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură 
Mare. 

Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AM 
POIM, pentru implementarea Proiectului nr. 145480 intitulat: „Dotarea unităților de învățământ 
preuniversitar din comuna Voinesti , cu echipamente de protecție și dispozitive medicale pentru 
combaterea pandemiei creata de virusul SARS-COV-2”, 

      Proiectul   este cofinantat  prin Fondul European  de Dezvoltare Regionala . 

Perioada de implementare a Proiectului este de 21 de luni, respectiv între data 19 noiembrie  2020 si  

31 decembrie  2022. 

Protejarea sănătăţii populaţiei comunei Voinesti si a comunitatilor locale de pe Valea Dambovitei , 
comunitati din care fac parte elevii din cadrul Liceului Tehnologic Voinesti , în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiţii 9a , Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale 
,care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate 
de comunităţi şi Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de 

sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. 

 

Odata cu interventia proiectului POIM , se va mari capacitatea unitatilor de invatamant 

preuniversitar de pe raza comunei Voinesti de a lupta impotriva virusului SARS -COV- 2 , reducandu-

se astfel riscul de infectie pentru elevii , profesorii dar si pentru restul comunitatii din comuna 

Voinesti . 

Prin implementarea proiectului , unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Voinesti 

, scolile , gradinitele si liceul tehnologic Voinesti , vor dispune de materiale si echipamente necesare 

in lupta contra pandemiei generate de virusul SARS-COV -2 , toate spatiile de invatamant si nu numai 

vor fi dezinfetate prin utilizarea lampilor cu raze ultraviolete , tot mobilierul va fi spalat si 

deinfectat, elevii si cadrele didactice , precum si personalul auxiliar vor purta masti de protectie si in 

cazul in care se va impune manusi de 

protectie . Personalul desemnat sa efectueze activitati de dezinfectie , va purta combinezoane de 

protectie . 

Se urmareste dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecţie 
medicală/dispozitive medicale şi/sau destinate asigurării condiţiilor igienico-sanitare minime 

necesare pentru prevenirea, depistarea din timp şi diminuarea răspândirii potenţiale 

a infecţiei SARS-CoV-2. 

     Au fost achizitionate prin proiect :  Dezinfectant suprafete 1010 L,  Lampa UV-C 22 buc, Manusi 

nitril 4500 perechi , dezinfectant maini 450 L , combinezoane  112 buc, termometre medical digital 

24 buc, masti de protectie 11130 bucati . 



 

 Grupul tinta este format din 750 persoane ( elevi , profesori si personal auxiliar din invatamantul 

preuniversitar de stat ) . 

Odata cu interventia proiectului POIM , se va mari capacitatea unitatilor de invatamant 

preuniversitar de pe raza comunei Voinesti  de a lupta impotriva virusului SARS -COV- 2 , reducandu-

se astfel riscul de infectie pentru elevii , profesorii dar si pentru restul comunitatii din comuna 

Voinesti . 

Astfel,proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132-Capacitatea adecvata de ingrijire 

si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2 de gestionare a crizei sanitare. SARS-CoV-2 

este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără 
precedent şi decesul unui număr mare de persoane la nivel global şi în state din Uniunea Europeană, 
printre care şi România. 

Desfăşurarea în condiţii de siguranţă a anului şcolar in curs presupune o serie de măsuri în contextul 
situaţiei de pandemie ,create de virusul SARS-Cov-2, pentru a evita o creştere rapidă a numărului de 
cazuri de infecţie.  

minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp şi diminuarea răspândirii potenţiale a 
infecţiei SARS-CoV-2. 

Obiectivele specifice ale proiectului 1. 1. Creşterea capacităţii de gestionare de catre Unitatea 

Administrativ Teritoriala Comuna Valeni Dambovita judet Dambovita a crizei sanitare COVID-19 

Scopul implementarii acestui proiect este crestrea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-

19. Promovarea investiţiilor necesare in unitatile de invatamant preuniversitar ( scoli si gradinte ) din 

comuna Valeni Dambovita , pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică 
cauzată de răspândirea virusului 7 SARS-CoV-2.  

Rezultate proiectului vor fi : 

Rezultatele urmarite prin implementarea acestui proiect , sunt cele legate de realizarea unei 

infrastructuri educationale si sociale , in care prin implementarea obiectivelor proiectului sa se poata 

realiza combaterea efectelor pandemiei generata de virusul COVID-19 , sa se limiteze la maxim 

efectele acesteia , sa se realizeze preventia prin toate masurile abordate in proiect , rezultatul final 

fiind desfasurarea  in conditii de maxima siguranta a procesului de invatamant si a celorlalte 

activitati scolare si educationale . 

Entitatile  publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-C0V-2  sunt :  

-GRADINITA SAT VOINESTI, str. Postei sat Voinesti,  

-GRADINITA SAT  SUDULENI str. Invatator Elena Draghici 1 buc COMUNA VOINESTI/Integrare 

- GRADINITA MANGA str. Principala sat Manga 1 buc COMUNA VOINESTI/Integrare Europeana 

- GRADINITA IZVOARELE strada Targului, sat Izvoarele 1 buc COMUNA VOINESTI/Integrare 

Europeana 

- GRADINITA ONCESTI str. Principala, sat Oncesti . 



 

- GRADINITA GEMENEA str. Principala sat Gemenea-Bratulesti 1 buc COMUNA VOINESTI/Integrare 

Europeana 

- SCOALA VOINESTI, str. Postei sat Voinesti 1 buc COMUNA VOINESTI/Integrare Europeana 

- SCOALA IZVOARELE, str. Inv Elena Draghici 1 buc COMUNA VOINESTI/Integrare Europeana 

- SCOALA PRIMARA GEMENEA BRATULESTI , str. Principaala ,sat Gemenea Bratulesti. 

- SCOALA  PRIMARA SUDULENI, str. Inv elena Draghici sat SudulenI. 

- SCOALA GIMNAZIAL SUDULENI, str. Inv Elena Draghici , sat Suduleni . 

- LICEUL TEHNOLOGIC VOINESTI str. Principala sat Voinesti . 

Valoarea  totală a Contractului de Finanțare numar 1445/18.05.2022 , este de 124.434,72  lei ( 

osutadouazecisipatrumii leipatrusutetreizecisipatruvirgulasaptezecisidoilei), după cum urmează : 
124.434,72  lei , asistenta financiara  nerambursabila in procent de 100% din FEDR REACT-EU. 

Valoarea neeligibila a proiectului este de 0lei . 

 Fotografii echipamente si dispozitive : 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


