
 

 
 

 
 
 
 

PREZENTARE PROIECT 
 
 
 

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. În contextul crizei COVID–19 și a situației date, UAT NEHOIU,s-a 

pregătitînainte de deschiderea activității didactice aferente anului școlar conform normelor 

impuse de Ordinul nr.5487/1494/2020.Realizarea proiectului propus,vine în întâmpinarea 

nevoilor unității de învățământși a structurilor arondate în contextul actual,de aplicare 

eficientă a măsurilor minime sanitare și de protecțieîn vederea continuăriidesfășurăriiîn 



 

condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar. în vederea asigurării unei 

capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul unității de învățământ 

preuniversitar și a structurilor arondate din UAT NEHOIU,s-a impus și continuă să fie absolut 

necesar, achiziționarea de echipamente de protecție / dispozitive medicale adecvate 

pentrudesfășurareaîn condiții de siguranță a anului școlarîn curs și pentru diminuarea 

riscului de propagare a infecției cu SARS – COV 2. 

Sub aspectul acestor prerogative individuale și de grup, la care se adaugă și obligația 

de a veghea la sănătatea comunității și confruntându-se direct cu problemele create de 

manifestarea virusului, s-a depus prezentul proiect în vederea îmbunătățirii dotării, și 

echipării în lupta împotriva acestui virus. 

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. Redeschiderea școlilor/grădinițelor în condiții de siguranță necesită o largă 

asumare în societate și responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectării 

normelor impuse, în contextul prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale 

a infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, este necesar să se 

asigure existența unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile 

pentru a putea aplica măsurile sanitare de protecție minimă în unitățile de învățământ de stat 

pe perioada pandemiei COVID-19. 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

Activități finanțate 

A0.Asistență tehnică pentru elaborarea cererii de finanțare 

A1. Managementul proiectului (intern si extern) 

A2. Activitățile de informare si promovare a proiectului 

A3. Activități privind achizițiile de dotare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în 

vederea gestionarii situației de pandemiegenerată de virusul SARS-COV-2 si distribuirea 

acestora. 

 

Rezultate 

 

1. Unități de învățământ preuniversitar dotate pentru gestionarea crizei COVID-19 

Număr unități de învățământ preuniversitar (școli): 1, cu structurile arondate (4 - școli, 3 – 

grădinițe). 

Rezultatul va fi atins prin achiziționarea de echipamente și materiale de protecție, ce duc la 

creșterea capacității de gestionare a situațieide urgență cauzată de criză sanitară COVID-19 

și permit existența unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale 

indispensabilepentru a putea aplică măsurile sanitare și de protecție minime în unități de 

învățământ preuniversitar și structurile arondate de stat peperioada pandemiei COVID-19.  

Rezultatul contribuie la indicatorul de realizare imediată 2S130: Entități publice 

dotate/sprijinite pentrugestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2. și la atingerea 

OS1. 

 



 

 

 

2. Capacitate adecvată de diminuare a riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 

- măști pentru elevi și cadre didactice – 108600 bucăți 

- dezinfectanți distribuiți individual: elevi, cadre didactice – 491 bucăți 

- dezinfectanți pentru aparate – 48 bucăți 

- dezinfectanți pentru suprafețe – 415 bucăți 

- săpun lichid antibacterian utilizat în grupurile școlare din unitățile de învățământ – 200 

bucăți 

- dezinfectanți mâini pentru fiecare dispenser – 615 bucăți 

Rezultatul contribuie la dotarea unității de învățământ preuniversitar și structurilearondate cu 

materiale de protecție.  

Rezultatul contribuiela indicatorul de rezultat 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire și 

tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionarea crizei sanitare, prin 

indicatorii fizici suplimentari și la atingerea OS2. 

3. Scăderea riscului de infecție epidemiologică și răspândire COVID-19 în rândul 

elevilor/preșcolarilor și cadrelor didactice 

- aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor – 8 bucăți 

- mașină de spălat suprafețe dure, umed- uscat – 8 bucăți 

- dispensere – 123 bucăți 

Infrastructura de învățământ preșcolar, primar și gimnazial este susținută prin următoarele 

instituții de învățământ, structuri arondate P.J.-ului, care va beneficia fiecare de un aparat, 

astfel : 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA PRIPORULUI – NEHOIU - unitatea cu personalitate juridică 

Școala Gimnazială Bisca Rozilei – structura arondată 

Școala Gimnazială Paltineni - structura arondată 

Școala Primară Nehoiasu - structura arondată 

Școala Primară Chirlesti - structura arondată 

Grădinița cu Program Prelungit PITICOT – Bisca Rozilei - structura arondată 

Grădinița cu Program Normal Rază de Soare – Lunca Priporului- structura arondată 

Grădinița cu Program Normal Voinicel – Mlajet - structura arondată 

Rezultatul contribuie la reducerea riscului de infectare și de răspândire a infecției cu COVID-

19 în rândul elevilor,preșcolarilor și cadrelordidactice.  

Rezultatul contribuie la indicatorul de rezultat 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire și 

tratament a cazurilor de infecție cuvirusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin 

indicatorii fizici suplimentari și la atingerea OS3. 



 

 

 

Date proiect 

 
 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.390.605,17 lei (un milion trei sute 
nouăzeci 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 :  

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  

 


