
 

 

 

 

 

Data: 14.09.2020 

Anunț de început proiect: 

”Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de 
protecție a personalului angajat, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”  

Cod SMIS 2014+ 139830 
 

În luna august 2020 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 345/14.08.2020 pentru proiectul ”Dotarea 

centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție a personalului angajat, 

în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Cod SMIS 2014+ 139830, cofinanțat din Fondul European de 

Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 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, Obiectiv Specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19.   

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială Sibiu 

Partener: Primăria Municipiului Sibiu 

Obiectivul general al proiectului este ”Creşterea capacităţii centrelor rezidenţiale din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială Sibiu de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul beneficiarilor, prin asigurarea 

de echipamente şi materiale speciale de protecţie a personalului angajat” . 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: dotarea a două centre rezidențiale din subordinea 

Direcției de Asistență Socială Sibiu - Căminul pentru persoane vârstnice și Adăpostul de Noapte - cu 

echipamente și materiale speciale de protecție. 

Valoarea totală a proiectului: 442.809,99 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă 442.809,99 lei din 

FEDR (100%) prin POIM 2014-2020. 

Perioada de implementare a proiectului: 14 luni (1 martie 2020 – 30 aprilie 2021). 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional  

Infrastructură Mare 2014-2020 

Date de contact: 

Manager de proiect: Adriana Sanda Orlea 

Direcția de Asistență Socială Sibiu 

Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3 

Tel/fax: 0721969035/0269224756 

e-mail: adriana.orlea@sibiu.ro 

mailto:adriana.orlea@sibiu.ro

