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Comunicat de presă 
 

         
Titlul proiectului ” Sprijinirea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat 

pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2”, cod SMIS 143127 
 

Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu finanțare 
europeană derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), cu titlul 
„Sprijinirea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru gestionarea crizei 
SARS-CoV-2”. Proiectul s-a desfășurat în Municipiul București, în perioada 03.11.2021 – 31.07.2022. 
Valoarea totală a proiectului este de 20.764.461,80  lei, fondurile fiind 100% nerambursabile. 
  
Obiectivul general: 

Prin implementarea proiectului s-a urmărit creșterea nivelului de prevenție medicală și a calității vieții, 
a elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în subordinea și 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, prin dotarea cu echipamente 
necesare în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și a prevenirii în 
timp util și eficient a extinderii actualei pandemii. 
Aspectele abordate în cadrul proiectului țin de protecția sănătății grupului țintă, asigurarea 
echipamentelor necesare, educația sanitară în vederea protejării infectării, creșterea calității vieții dar 
și îmbunătățirii capacității de răspuns a instituțiilor publice din Sectorul 4 la criza COVID -19. 
Scopul proiectului a fost dus la îndeplinire prin dotarea cu echipamente de protecție necesare în 
vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și răspunderii în timp util și 
eficient actualei pandemii. 
Rezultatele proiectului: 
 
Dotarea cu echipamente de protectie necesare gestionarii crizei sanitare COVID-19, a unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4 Bucuresti. In cadrul 
proiectului s-au achiziționa 9.501.912 măști de protecție și 113.118  litri de gel dezinfectant. 
 
 
Date de contact: Sectorul 4 al Municipiului București, Bd. George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București, 
Tel/Fax: 021.335.92.30/021.337.07.90, E-mail: proiecte@ps4.ro, Manager de proiect: Andrei Sima 
 
 
 

 
 

 
 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


