
Proiectul 
„Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul

Mureș 
cu echipamente de protecție pentru creșterea

capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Contract de finanțare nr. 674/05.11.2021, Cod SMIS: 138817

Linia de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE
2014-2020,  Componenta  1:  REACT  EU  -  Consolidarea  capacității
degestionare  a  crizei  sanitare  COVID-19,  Axa  Prioritară  10:  Protejarea
sănătății  populației  în  contextul  crizei  sanitare  cauzate  de  COVID-19,
creșterea  eficienței  energetice  și  utilizarea  surselor  regenerabile  de
energie,  cu  finanțare  din  REACT-EU,  Operațiunea  10.1:  Sprijinirea
ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-
19 și al consecințelor sale sociale

Autoritatea contractantă și de management: Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene

Beneficiar: Parteneriatul format din Consiliul  Județean Mureș - lider de
parteneriat,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Mureș, Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara, Centrul de Îngrijire și
Asistență Lunca Mureșului, Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin, Centrul
de  Recuperare  și  Reabilitare  Neuropsihiatrică  Călugăreni,  Centrul  de
Abilitare  și  Reabilitare  Reghin,  Unitatea  de  Management  Căpușu  de
Câmpie,  Centrul  de  Recuperare  și  Reabilitare  Neuropsihiatrică
Brâncovenești, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, Centrul
de Îngrijire și Asistență Glodeni.

Valoarea totală a proiectului:  11.800.239,14 lei,  din care  finanțarea
nerambursabilă  este  în sumă maximă de 11.800.239,14 lei, echivalentă
cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.  

Perioada de implementare a proiectului:  30 de luni, respectiv între
data de 1 februarie 2020 și data de 31 iulie 2022, aceasta cuprinzând și
perioada  de desfășurare  a  activităților  proiectului  înainte  de  semnarea
Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul  general  al  proiectului:  sprijinirea  centrelor  rezidențiale
pentru  categorii  vulnerabile  (persoane  vârstnice/persoane  cu
dizabilități/copii) din sistemul public de asistență socială din Județul Mureș
pentru asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare
cauzate de SARS-CoV-2

Obiectivele specifice ale proiectului:
1.  Dotarea centrelor  rezidențiale  pentru categorii  vulnerabile  (persoane
vârstnice/persoane cu dizabilități/copii)  din  sistemul  public  de asistență
socială din Județul Mureș cu echipamente și materiale de protecție pentru



protecția  personalului  care  deservește  centrele  și  a  beneficiarilor,
împotriva COVID-19.
2. Protecția personalului și a beneficiarilor din cadrul centrelor rezidențiale
pentru  categorii  vulnerabile  (persoane  vârstnice/persoane  cu
dizabilități/copii) din sistemul public de asistență socială din Județul Mureș,
împotriva COVID-19.

Principalele activități:
1. Achiziția echipamentelor și materialelor de protecție realizată până la
momentul depunerii cererii de finanțare

-  Până  la  momentul  depunerii  cererii  de  finanțare  s-au  achiziționat
următoarele  echipamente  și  materiale  de  protecție:  măști  protecție,
mănuși  protecție,  combinezoane,  botoșei,  vizieră/ochelari  protecție,
bonete,  alcool  sanitar,  dezinfectant  suprafețe,  dezinfectant  mâini,
dispenser șervețele, prosoape unică folosință; 

2.  Achiziția  echipamentelor  și  materialelor  de  protecție  realizată  după
depunerea cererii de finanțare

-  După  semnarea  contractului  de  finanțare  se  vor  achiziționa:  aparate
aerosoli cu ultrasunete, aparate cu ozon pentru dezinfecție, concentrator
oxigen portabil, dispenser prosoape din inox, dozator, dezinfectant, lampă
UV bactericidă portabilă cu stativ telescopic, cu 2 tuburix55w, nebulizator
aer,  ochelari  de  protecție,  generator  de  ozon,  kit  termoscaner  pentru
temperatură,  suport  prosop  hârtie,  suport+covoare  dezinfectante,
termometru  digital  cu infraroșu noncontact,  tuburi  bactericid  UV 55 w,
tunel  de dezinfectare,  viziere protecție,  alcool  sanitar,  bonete de unica
folosință cu elastic, acoperitori pantofi-botoși, clor, cloramină, combinezon
din  polipropilenă  cu  glugă,  manșeta  lungă  și  botoși,  dezinfectant
suprafețe, dezinfectant haine, dezinfectant ustensile, dezinfectant mâini,
halat unică folosință, mănuși de protecție din nitril-cu pudră, mănuși unică
folosință, măști chirurgicale cu 3 pliuri, măști FFP2, prosoape hârtie pliate,
prosoape hârtie rolă, săpun lichid antibacterian, săpun lichid dezinfectant,
șervețele umede antibacteriene;

3. Informare și publicitate

- se vor elabora și publica două comunicate de presă, unul la semnarea
contractului de finanțare și unul la finalizarea proiectului;
- se vor achiziționa 10 plăci permanente;

- se vor achiziționa 210 etichete autocolante pentru obiectele de inventar
care se vor achiziționa în cadrul proiectului;

4. Managementul proiectului

-  în  vederea realizării  Managementului  de proiect  se vor  achiziționa:  2
laptopuri, o imprimantă multifuncțională, un multifuncțional;



- se vor elabora rapoarte de progres trimestriale;
- se vor întocmi și depune cereri de pre-finanțare/plată/rambursare pentru
cheltuielile realizate în cadrul proiectului;

   5. Auditul financiar al proiectului  

- se vor achiziționa serviciile de audit financiar al proiectului;
- se vor presta serviciile de audit financiar al proiectului.

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