
 

 

 

 

          

 
 

 

DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A CENTRELOR SOCIALE 

REZIDENȚIALE PUBLICE PENTRU CATEGORII VULNERABILE DIN MUNICIPIUL 

BRAȘOV ȘI IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ÎN VEDEREA GESTIONĂRII CRIZEI 

SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2 

 
 

DESCRIERE PROIECT  
Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile 

din Municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de 

SARS-CoV-2 

 

BENEFICIAR  

MUNICIPIUL BRASOV IN PARTENERIAT CU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV 

 

OBIECTIVUL GENERAL  

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura echipamentele și materiele necesare pentru 

consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-

2, înscriindu-se astfel în obiectivul general al Axei Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 

privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. 

Materialele și echipamentele achiziționate prin proiect vor asigura desfășurarea activității în condiții de 

siguranță pentru lucrătorii sociali și beneficiarii de servicii sociale oferite în cadrul acestor centre, 

contribuind astfel la consolidarea capacității de reacție la criză sanitară cauzată de virusul SARS-CoV-2.  

 

OBIECTIVELE SPECIFICE   

1. Dotarea cu echipamente medicale și echipamente de protecție a personalului din subordinea 

Direcției de Asistență Socială Brașov.  

2. Sprijinirea centrelor rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov în 

gestionarea crizei sanitare cauzate de virusul SARS-CoV-2, prin distribuirea de produse și 

dispozitive de dezinfecție 

REZULTATE 

Dotarea centrelor rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov cu echipamente de 

protecție (măști de proiecție 3 pliuri și prindere cu elastic, viziere, combinezoane de protecție, mănuși, 

șorturi și halate de unică folosință), echipamente medicale (sistem de măsurare a temperaturii corporale 

în timp real, lămpi UV pentru dezinfecție spații) și produse și dispozitive de dezinfecție (dozator cu 

senzor pentru dezinfectant, dezinfectanți pentru mâini și suprafețe) 

 



PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

 9 luni (30.03.2021 – 31.12.2021) 

 

SURSA DE FINANȚARE  

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014- 2020 (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 

 

VALOAREA PROIECTULUI 

Valoarea totală a proiectului:  692.835,00 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 692.835,00 lei 

 

Date de contact: proiecte@brasovcity.ro 
 
 
 

 

 

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin  

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020” 

 

 

 

 

 

 


