
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 noiembrie 2020 

 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT 

 
„Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice 

din Sectorul 2 pentru perioada februarie – iunie 2020” - Cod proiect MySMIS2014+: 140059. 

 

În data de 23.11.2020, a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 408/23.11.2020 pentru proiectul „Con-

solidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 

2 pentru perioada februarie – iunie 2020” în cadrul OS 9.1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19”. 

 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacității adecvate de îngrijire și protecție față de 

criza COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din cele 33 de centre și structuri rezidențiale publice din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, respectiv 485 beneficiari și 502 angajați. 

Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu dizabilități severe, persoane cu boli psihice cronice, persoane fără adăpost, 

copiii și tinerii cu dizabilități sau care beneficiază de protecție specială, conform legii. 

 

Rezultatul general al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție personală și echipamente 

medicale necesare prevenirii răspândirii virusului SARS-COV2, în perioada martie - iunie 2020, pentru personalul și 

beneficiarii centrelor rezidențiale publice pentru persoane vulnerabile din subordinea DGASPC Sector 2. 

 

Obiectivul specific al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție și echipamente medicale, în 

perioada martie – iunie 2020, pentru beneficiarii și angajații celor 33 de centre și structuri rezidențiale din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. 

 

Pentru perioada respectivă, au fost achiziționate și distribuite centrelor rezidențiale: măști chirurgicale, 

mănuși, combinezoane și botoși. De asemenea, au fost achiziționate și distribuite termometre și lămpi pentru dezin-

fecție cu raze UVC. 

 

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.310.920,66 lei, din care valoarea eligibilă este de 476.286,36 lei, 100% finan-

țată de către Uniunea Europenă. 

 

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2020 – 28 februarie 2021. 

Date de Contact: Cristian Lazăr, cristian.lazar@social2.ro 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 


