
 

 
 

 
 
 

     Septembrie 2021 
 

Lansare proiect „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Timiș  
cu echipamente de protecție/prevenție destinate gestionării situației COVID-19” 

 
Beneficiar: UAT JUDEŢUL TIMIŞ, prin CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ lider în parteneriatul cu DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TIMIŞ.  
Proiectul „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Timiș cu echipamente de protecție/prevenție destinate gestio-
nării situației COVID-19”, cod SMIS 138305, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020,  
Axa prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv specific 9.1 
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”- Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19, având contract de finanţare nr. 513/30.03.2021 este demarat de către UAT  
Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș în calitate de Lider de Proiect și Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș – Partener Proiect. 
 
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: 
Obiectivul general al proiectului vizează promovarea investiţiilor în infrastructura socială, pentru consolidarea  
capacităţii  de reacţie şi răspuns  în timp util  la criza sanitară cauzată  de răspândirea virusului SARS-COV-2 în scopul 
protejării sănătăţii grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş prin aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenţie. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Dotarea centrelor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Timiş, cu 
echipamente  speciale de protecţie  şi prevenţie  în vederea limitării răspândirii  virusului SARS-COV-2; 

 Protejarea persoanelor aparţinătoare  grupurilor vulnerabile  şi a personalului care asigură îngrijirea acestora 
din cadrul centrelor sociale  ale DGASPC Timiş, în vederea asigurării măsurilor de prevenţie şi protecţie pentru 
evitarea aglomerării spitalelor de specialitate. 
 

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului: 
1. Dotarea a 20 de centre sociale din cadrul DGASPC Timiş cu echipamente de protecţie/prevenţie; 
2. Informarea şi promovarea proiectului .„Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Timiș cu echipamente de 

protecție/prevenție destinate gestionării situației COVID-19 ”; 
3. Auditul financiar al proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Timiș cu echipamente de  

protecție/prevenție destinate gestionării situației COVID-19”, respectiv certificarea de către un auditor 
independent (printr-un Raport de Audit) a documentelor de plată aferente proiectului. 

 

Valoare totală a proiectului: 4.232.583,98 Lei  

Valoarea cofinanțării UE: 4.232.583,98 Lei  
Data start proiect: 01.03.2020 
Data încheiere proiect: 31.12.2021 
Cod SMIS: 138305 
 

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
 

 
Date de contact: UAT Judeţul Timiş - Consiliul Judeţean Timiş 

Preşedinte: Alin-Adrian NICA 

Tel: 0256 406 328; 0256 406 300, Fax: 0256 406 306; E-mail: cjt@cjtimis.ro; Web: www.cjtimis 
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