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PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI 
 „Dotarea unităților de învățământ din comuna Padina 

cu dispozitive și echipamente de protecție necesare 
prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2” 

 
 
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Padina, Beneficiar al finanțării, lider 

în cadrul parteneriatului cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PADINA, Partener 1, imple-
mentează în perioada 01 noiembrie 2020 – 31 decembrie 2022, proiectul cu titlul ”Do-
tarea unităților de învățământ din comuna Padina cu dispozitive și echipamente de 
protecție necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2”, cod SMIS 
149310. 

 

COVID-19 este o boala deosebit de infecțioasă. Cu toții avem responsabilitatea de a 

reduce răspândirea ei și de a lua măsuri simple de precauție. Trebuie să ne protejam pe noi 

înșine și pe cei din jurul nostru. 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 îmbună-

tățirii dotării și echipării în lupta împotriva acestui virus. 

Unitățile de învățământ preuniversitar din COMUNA PADINA cu structurile arondate, 

cuprind 315 elevi și cadre didactice + personal auxiliar. Ținând cont de faptul că în comunita-

te se dorește reluarea orelor de curs, ca toate unitățile de învățământ din țară și aici s-au 

confruntat cu modificări ale infrastructurii existente astfel încât să răspundă cât mai bine ne-

voilor de gestionare a crizei COVID. 



                              

Printre probleme s-a numărat și lipsa echipamentelor de protecție în cantități mari, 

acoperitoare pentru toți elevii/preșcolarii și pentru toate cadrele didactice. Pe lângă acestea 

se adaugă lipsa unei igienizări totale corecte și frecvente care să fie lipsite de riscuri pentru 

elevi/preșcolari. O măsura prin care o parte din probleme ar fi putut fi rezolvate ar fi fost exis-

tenta sistemelor de dezinfecție, permanente în unitățile de învățământ. 

O altă problemă cu care s-a confruntat întreg sistemul educațional din Romania și 

unitățile de învățământ preuniversitar din COMUNA PADINA, a fost lipsa fondurilor imediate 

care să asigure stocurile de materiale necesare unui consum agresiv și imediat. 

Ținând cont de întreagă problematica și de oportunitățile nou create, tocmai ca răs-

puns la acestea, vedem în aceasta cea mai bună, sustenabilă și imediată formă în care toa-

te situațiile cu care ne-am confruntat să poată fi rezolvate astfel încât la o ulterioară situație 

care se prefigurează a fi începând în perioada următoare, răspunsul asupra modului de ges-

tionare a acestor forme de pandemie/epidemie să fie acoperit în cea mai mare măsură. 

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

tionare a luptei împotriva COVID-19 în cadrul unităților de învățământ preuniversitar și struc-

turile arondate din COMUNA PADINA, asigurând în totalitate finanțarea pentru rezolvarea 

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

direa virusului COVID-19. 

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității unității de în-

vățământ de stat și structurile arondate în vederea gestionarii situației de pandemie generată 

de virusul SARS-COV-2 în timp util și eficient, prin dotarea unității de învățământ preuniver-

sitar și structurile arondate din PADINA cu dispozitive și echipamente de protecție necesare 

prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2. 

- unitățile de învățământ preuniversitar din COMUNA PADINA și structurile arondate, 

315 de elevi și cadre didactice + personal auxiliar.  

REZULTATE 

1. Asigurarea gestionarii corespunzătoare a procesului de scriere si implementare a proiec-

tului. 

2. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finanțate din fonduri 

europene, conform prevederilor Manualului de identitate vizuala. 

3. Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție medicala necesare în contextul gestio-

narii crizei COVID 19. 



                              

 

Date proiect 
 

 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.421.082,42 lei (un milion patru sute 
douăzeci și unu mii optzeci și doi lei și patruzeci și doi bani). 
 
 
Componenta 1 - REACT-EU- Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în 
vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2. 
 
Axă Prioritară - 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 Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziu-
ne prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Date de contact :  
 
Comuna Padina, județul Buzau 
Adresă de corespondență:  
E-mail:  primariapadina@ymail.com  
Tel.  0238.534.173 
 
  
Reprezentant legal 
Primar, Chiriță Ionel 
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