
 

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

                                Data: 26 Noiembrie 2020 

Lansarea proiectului ”Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale 
rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” – cod SMIS 138319 

 
 
 
Județul Arad, în calitate de beneficiar, lider în cadrul parteneriatului cu Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad, a semnat în data de 
20.08.2020 Contractul de Finanțare nr. 352/20.08.2020 pentru proiectul: ”Echipamente medicale de 
protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19”, 
Cod SMIS 138319, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19, Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod 
apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
 
Obiectivul general al proiectului : ”Creșterea capacității de gestionare a situației de urgență cauzată 
de criza sanitară COVID în centre sociale rezidențiale din județul Arad, prin îmbunătățirea dotării 
centrelor sociale publice cu echipamente de protecție”. 
 
Obiectivul specific al proiectului: 
- Creșterea capacității de protecție și prevenție la nivelul centrelor sociale și rezidențiale 

administrate de Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de 
Asistență Socială Arad în contextul crizei Covid-19. 

 
Printre rezultatele preconizate ale proiectului se numără:  

- Dotarea a 19 centre sociale rezidențiale administrate de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad cu materiale de 
protecție și materiale de dezinfecție 
 

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR:           745.873,09 lei  
 
Durata proiectului: 10 luni, conform contractului de finanțare, respectiv 01.03.2020 – 31.12.2020.  
 
Date de contact: Consiliul Județean Arad, Telefon: 0357.731.296, Fax: 0357.731.280 email: 
consiliul@cjarad.ro, website: www.cjarad.ro, Adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, 
județ Arad.  
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