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Sectorul 3 al Municipiului București implementează proiectul 
„STOP COVID”, cod MySMIS 139519 

 
Începând cu data de 23.06.2021, Sectorul 3 al Municipiului București, în 

calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sectoru 3 București, proiectul cu titlul 
„STOP COVID”, cod MySMIS 139519. Contractul de finanțare a fost încheiat cu 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de 
Managementpentru Programul Operational Infrastructură Mare. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.266.864,05 lei, 
reprezentând finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa 
prioritară 9–Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID - 19,Obiectivul Specific OS 9.1 - Creşterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID - 19 în cadrul apelului de Proiecte Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID 19, POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

 
Durata de implementare a proiectului este de 21 luni, respectiv între data 

de 1 februarie 2020 și 31 octombrie 2021, aceasta cuprinzând şi perioada de 
desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de 
Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacitatii Direcției 
Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 3 de gestionare a crizei 
sanitare generata de infecția SARS Cov-19. Realizarea acestui obiectiv are la baza 
asigurareamijloacelor necesare prevenirii infectarii cu noul coronavirus la nivelul 
centrelor si serviciilor din subordine. Întrucât limitarea raspândirii virusului, 
precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra grupului ținta (respectiv 
populației României) poate fi realizata doar prin asigurarea necesarului de 
echipamente specializate de protecție pentru personalul unitaților, este necesara 
dotarea corespunzatoarea 12 de unitați publice. 

Obiectivul specific alproiectului este următorul: 
- Prevenirea si reducerea riscului de contaminare cu noul virus SARS-COV-2 

în rândul beneficiarilor si personalului de la nivelul celor 12 de unități de 



 

pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, aflate în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. 
 

În acest sens, prin implementarea activităților proiectului, se urmărește 
atingerea următoarelor rezultate: 

1. Dotarea a 12 entitati publice cu echipament medical în vederea 
combaterii si reducerii impactului pandemiei Covid-19 pentru beneficiarii 
direcți si indirecți ai unitaților menționate; 

2. Dotarea a 12 entitati publice cu materiale si echipamente individuale de 
protectie în vederea combaterii si reducerii impactului pandemiei Covid-
19 pentru beneficiarii direcți si indirecți ai unitaților menționate; 

3. Dotarea a 12 entitati publice cu materiale de curatenie în vederea 
combaterii si reducerii impactului pandemiei Covid-19 pentru beneficiarii 
direcți si indirecți ai unitaților menționate); 

4. Materiale de informare si publicitate realizate (comunicate, roll-up, etc); 
5. Raport audit financiar elaborat; 
6. Reducerea riscului de infectare/raspandire pentru 900 persoane, angajati 

și beneficiari ai serviciilor; 
7. Management intern al proiectului realizat. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact 
este: Tudor Bianca Alexandra – Manager Proiect, e-mail: strategii@primarie3.ro.  
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