
  
 

  

 

 

 

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru 
consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea 
virusului COVID-19 în județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine 

Cod SMIS 138437 

Proiect finanțat din Fondul European Pentru Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. 

Program: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 

Axa prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19; 

Cod apel POIM/819/9/1: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19; 

Contract de finanțare nr. 360/21.09.2020. 

 Beneficiarul Proiectului: Unitatea administrativ-teritorială județul Harghita, prin 
Consiliul Județean Harghita, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Harghita 



  
 

  

 

 

Proiectul va fi finanțat prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020; Organism Intermediar: Direcția Regională Infrastructură 
Sibiu. 

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 1 februarie 2020 – 31 ianuarie 2021, și 
are o valoare totală de 2.930.668,43 lei. Finanțarea nerambursabilă prin contribuția 
Uniunii Europene este în valoare de 2.930.668,43 Lei. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI / SCOPUL PROIECTULUI: 

Creșterea capacității, respectiv asigurarea capacității adecvate de gestionare a crizei 
sanitare prin dotarea centrelor sociale rezidențiale din județul Harghita ce aparțin / sunt 
în administrarea DGASPCHR, cu rol în gestionarea crizei sanitare, cu necesarul de 
echipamente stabilit de autoritățile responsabile, respectiv Ministerul Sănătății, 
Ministerul Educației. 

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI: 

Obiectivul specific 9.1. – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
Asigurarea unei protejări sporite a sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate 
de COVID-19 pe teritoriul județului Harghita, prin dotarea cu materiale și echipamente 
de protecție a centrelor sociale rezidenţiale publice pentru categorii vulnerabile 
(persoane vârstnice / persoane cu dizabilităţi / copii, etc). 

REZULTATELE AȘTEPTATE / FINALE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

Se vor asigura materiale și echipamente de protecție, respectiv dotări în vederea 
prevenirii în special a îmbolnăvirilor cauzate de virusul Covid-19 pentru 14 centre sociale 
rezidențiale. 

 

 


