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ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT 

 

„Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii 

și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021” - Cod proiect 

MySMIS2014+:  141791 

 

În data de 10.05.2021, a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 541 aferent proiectului „Consolida-

rea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații 

din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021”,  în cadrul OS 9.1 – „Consolidarea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. 

 

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

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

D.G.A.S.P.C. Sector 2, respectiv 501 beneficiari și 466 angajați. Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu dizabilități 

severe, persoane cu boli cronice psihice, persoane fără adăpost, copiii și tinerii cu dizabilități ori care beneficiază de 

protecție specială, conform legii.  

 Rezultatul general al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție personală; echipamente me-

dicale; detergenți și biocide, precum și echipamente igienico-sanitare necesare pentru prevenirea semnificativă a 

raspândirii virusului SARS-COV2, în rândul personalului si beneficiarilor centrelor rezidențiale publice pentru 

persoane vulnerabile din sectorul 2 – Municipiul Bucuresti. 

Obiectivul specific al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție individuală și echipamente 

medicale necesare și suficiente, în perioada iulie 2020 - aprilie 2021, pentru beneficiarii și angajații celor 33 de 

centre și structuri rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

2, precum și consolidarea infrastructurii igienico-sanitare prin dotarea cu echipamente durabile si accesibile.  

 

Pe perioada desfășurării proiectului, mai 2021 – decembrie 2021, vor fi achiziționate și distribuite 

centrelor rezidențiale: echipamente de protecție individuală, echipamente igienico-sanitare, echipamente medicale 

și detergenți și biocide. 

 

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

Valoarea totală a proiectului este de 5.639.344,58 lei, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 

Perioada de implementare a proiectului: 20 mai 2021 – 31 decembrie 2021. 

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

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infras-

tructură Mare 2014-2020. 


