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Anunț de începere a proiectului 
"Consolidarea capacității Direcției Generale de Asistență Socială  

și Protecția Copilului Sector 5  

de gestiune a crizei sanitare COVID-19  

pentru beneficiarii și angajații  din centrele sociale rezidențiale"  

- cod proiect MySmis 141164 - 
 

 

În data de 27.05.2021 a fost semnat Contractul de Finanțare 

nr.574/27.05.2021 pentru proiectul "Consolidarea capacității DGASPC Sector 5 de 

gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații  din centrele 

sociale rezidențiale''. 

 

 Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacității adecvate de 

îngrijire și protecție față de criza COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din 10 

centre rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 5, respectiv 174 de beneficiari și 220 de angajați. 

 

 Ca rezultat al proiectului este de așteptat prevenirea răspândirii virusului 

SARS-COV2 prin dotarea cu echipamente de protecție personală și echipamente 

medicale necesare pentru beneficiarii și angajații din 10 centre rezidențiale din 

subordinea DGASPC Sector 5. 

 

Obiectivul specific al proiectului este dotarea cu echipamente de protecție 

pentru beneficiarii și angajații celor 10 centre rezidențiale. 

 

Perioada de implementare a proiectului: 27.05.2021 - 31.12.2021. 

Pentru perioada implementării proiectului au fost și vor fi achiziționate și 

distribuite centrelor rezidențiale următoarele produse: măști chirurgicale, mănuși, 

combinezoane, botoși unică folosință. De asemenea au fost achiziționate și 

distribuite: termometre, dispensere și lămpi pentru dezinfecție cu raze UVC. 

  



Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 5. 

    

 Valoarea totală a proiectului este de 1.952.664,64 lei, din care valoarea 

eligibilă este de 960.531,71 lei,  100% finanțată de către Uniunea Europeană. 

 

Persoane de Contact:  

⚫ Ramona-Monica VASILE - Director General Adjunct - Manager de proiect  

 e-mail: ramona.vasile@dgaspc5.ro 

 

 ⚫ Alina Violeta ANGHEL - Consilier juridic - Asistent manager de proiect  

 e-mail: serviciul.strategii@dgaspc5.ro 

 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operțional 

Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
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