
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Data 05.09.2022 
 

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI 
„DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE 

PROTECȚIE/DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA PRIPORULUI DIN ORAȘUL 

NEHOIU, JUDEȚUL BUZĂU” 
 

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Oraș Nehoiu,Beneficiar al finanțării, lider în 

cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială LuncaPriporului,Partener 1, 

implementează în perioada 1 decembrie 2020 – 31 decembrie 2022, proiectul cu titlul 

”DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE/DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA PRIPORULUI DIN ORAȘUL NEHOIU, JUDEȚUL 

BUZĂU”, cod SMIS 149464. 

Proiectul inițiat de către UAT NEHOIU, este propus în contextul situației de pandemie 

create de virusul SARS-Cov-2,virus cu o contagiozitate extrem de înaltă,care a provocat 

deja o criză sanitară fără precedentși decesul unui număr mare de persoane la nivel 

global,și în statele UE,printre care și România. 

UAT NEHOIU are un rol semnificativîn gestionarea crizei sanitare pentru Școala 

Gimnazială Lunca Priporului,avândîn responsabilitate56 de cadre didacticeși auxiliare,și 435 

elevi+preșcolari 

Prin urmare implementarea proiectului va crește cu până la 99% capacitatea de 

gestionare a luptei împotriva COVID-19 în cadrul Unității de învățământ preuniversitar și 

structurile arondate din ORAȘUL NEHOIU, asigurând în totalitate finanțarea pentru 

rezolvarea tuturor problemelor cu care s-a confruntat sistemul educațional local în lupta 

pentru răspândirea virusului Sars-COV 2. 



 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității unităților de 

învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-

COV-2 în timp util și eficient, prin dotarea unității de învățământ preuniversitar 

ȘCOALAGIMNAZIALĂ LUNCA PRIPORULUI – NEHOIUcu structurile arondate, cu 

dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul 

SARS CoV-2.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

 

1. Creștereacapacității adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului 

de propagare a infecției cu SARS – COV 2 în sistemul public de educație 

preuniversitarăîn unitatea școlară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA PRIPORULUI – 

NEHOIUși în structurile arondate. 

2. Dotarea unității de învățământ preuniversitar și structurile arondate cu materiale de 

protecțieși echipamente medicale, pentru diminuarea riscului de propagare a infecției 

cu SARS – COV 2. 

3. Dotarea cu sisteme de nebulizare și dezinfecție pentru protecția elevilor/preșcolarilor 

și cadrelor didactice, dar si pentru reducereariscului de infectare și de răspândire a 

infecției cu COVID-19. 

 

Date proiect 

 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.390.605,17 lei (un milion trei 
sutenouăzeci mii șase sute cinci lei și șaptesprezece bani)din care cofinanțare  în sumă 
maximă de 1.366.490,17 lei (un milion trei sute șaizeci și șase mii patru sute nouăzeci lei și 
șaptesprezece bani). 
 

Componenta 1 - REACT-EU- Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în 
vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2. 
 
Axa Prioritara - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-
19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare 
din REACT-EU. 
 
Operațiunea - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de 
COVID- 19 și a consecințelor sale sociale. 
 

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regională/Fondul de 
Coeziuneprin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 
 

Date de contact :  

 

UAT NEHOIU 



 

Adresă de corespondență: Str. Calea Mihai Viteazu, Nr. 43, Or. Nehoiu, Jud. Buzău, Cod 

poștal 12500 

E-mail: primarianehoiu@yahoo.com 

Tel: +40 (0) 238 504 548 

Fax: +40 (0) 238 504 541 

Reprezentant legal: Milea Ionuț  
 


