DESCRIERE PROIECT
Titlu :

Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna
Valeni Dambovita cu echipamente de protectie si dispozitive medicale pentru
combaterea pandemiei creata de virusul SARS-COV-2 , cod Smis 2014
,148678 .
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 1224/ 24.03.2022, incheiat intre
Comuna Valeni 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. 148678 intitulat: „Dotarea unităților de
învățământ preuniversitar din comuna Văleni Dâmbovița 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 19 luni, respectiv între data 28 decembrie 2020 –
30 septembrie 2022.
Protejarea sănătăţii populaţiei comunei Valeni Dambovita si a comunitatilor locale de pe Valea
Dambovitei , comunitati din care fac parte elevii din cadrul scolilor si gradinitelor din comuna Valeni
Dambovita , 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
Desfăşurarea în condiţii de siguranţă a anului şcolar în 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. Redeschiderea şcolilor din comuna Valeni Dambovita în condiţii de
siguranţă necesită o largă asumare în societate şi responsabilizarea tuturor celor implicaţi în vederea
respectării normelor impuse, în contextul prevenirii, depistării din timp şi diminuării răspândirii
potenţiale a infecţiei cauzate de virusul SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, este necesar să se
asigure existenţa unei infrastructuri funcţionale şi a resurselor materiale indispensabile pentru a

putea aplica măsurile sanitare şi de protecţie minime în unităţile de învăţământ de stat pe perioada
pandemiei COVID-19. Limitarea răspândirii virusului, precum şi a efectelor extrem de grave ale
acestuia asupra populaţiei României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilităţii
echipamentelor/dispozitivelor de protecţie medicală şi asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ de stat
în vederea obţinerii următorului rezultat: -Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin
diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educaţie
preuniversitară .
Odata cu interventia proiectului POIM , se va mari capacitatea unitatilor de invatamant
preuniversitar de pe raza comunei Valeni Dambovita de a lupta impotriva virusului SARS -COV- 2 ,
reducandu-se astfel riscul de infectie pentru elevii , profesorii dar si pentru restul comunitatii din
comuna Valeni Dambovita .
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.
Obiectivul general al proiectului: pe lângă obiectivul general prezentat, prin implementarea
proiectului , unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Valeni Dambovita , scolile si
gradinitele 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 . Astfel prin dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Valeni
Dambovita , cu echipamente de protecţie medicală şi/sau destinate asigurării condiţiilor
igienicosanitare minime necesare, se va preveni,depista din timp şi diminua răspândirea potenţială a
infecţiei cu SARS-CoV-2., in scolile, gradinite.
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.
Se vor achizitiona:ezinfectanti de suprafete - 400 l , lampi - 10 bucati , manusi nitril - 1000 perechi
, combinezoane - 40 bucati , masti de protectie - 4000 bucati , covorase dezinfectante - 20 bucati , 5
termometre noncontact cu infrarosu.
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 COVID19. 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 .
Astfel se va obtine in mod direct diminuarea riscului de infectie pentru un numar de 208 de
persoane(93 femei si 115 barbati) , elevi , profesori si personal auxiliar si indirect pentru un numar
de 2754 persoane(1500 femei si 1254 barbati) prin achizitionare de echipamente si dezinfectanti .
Entitatile publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-C0V-2
sunt - 4 unitati scolare ( 2 scoli , 2 gradinite ).
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 SARS-CoV-2.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 81.354,35 lei (optzeci și unu mii trei sute
cincizeci și patru de lei și treizeci și cinci de bani), după cum urmează : 74865,28 lei , asistenta
financiara nerambursabila in procent de 100% din FEDR REACT-EU. Valoarea neeligibila a
proiectului este de 6489,07 lei .

