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Anunț 

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul 

“Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii 

serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” 

 

 Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău este beneficiar al fondurilor nerambursabile pentru 

implementarea proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și 

beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” - Cod SMIS 2014+ 139506.  

Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 . 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020: Ministerul 

Fondurilor Europene. 

Organism Intermediar pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020: Direcţia 

Regională Infrastructură Galaţi. 

Valoarea totală a proiectului este de 13.970.066,23 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 

13.970.066,23 lei (100%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 0,00 lei (0%), valoarea cofinanţării 

eligibile a beneficiarului 0,00 lei (0%), valoarea neeligibilă 0,00 (inclusiv TVA). 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii de răspuns în timp util şi eficient al 

sistemului medical public din Judeţul Buzău la criza COVID-19. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii de reacţie a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău la criza de sănătate publică provocată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.  

Rezultate așteptate: Capacitate de reacție crescută a Spitalului Județean de Urgență Buzău în gestionarea 

crizei COVID-19. 

Perioada de implementare a proiectului este de 15  luni, respectiv între data de 01 februarie 2020 și 30 aprilie 

2021. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Buzău, manager de proiect – doamna Anca 

Stîlpeanu, telefon  0238/414 112, fax 0238/725 507. 

     Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

site-ul www.fonduri-ue.ro. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020 . 
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