RAPORT DATE STATISTICE
IUNIE

- DECEMBRIE 2020

PROIECT ,,TESTĂM PENTRU A SALVA
ECONOMIA ȘI LOCURILE DE MUNCĂ”

Date generale PROIECT„TESTĂM PENTRU A SALVA ECONOMIA ȘI LOCURILE DE MUNCĂ”

•
•
•
•

•

•

Proiect finanțat de către Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr. 210 din18.06.2020, modificat si completat prin H.C.G.M.B. 304 din 13.08.2020.
Bugetul proiectului: 5.442.000,00 RON, pentru un număr de 27.000 de beneficiari.
Valoare/beneficiar: 200 lei, pentru decontarea serviciilor de testare RT-PCR pentru depistarea
infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Obiectivul proiectului: al proiectului îl reprezintă limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în
rândul angajaților farmaciilor, angajaților din domeniul alimentației publice, reprezentanților massmedia, angajaților firmelor de curierat,sportivilor,personalului didactic și personalului auxiliar, ce-și
desfășoară activitatea în unitățile de învătământ din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, din
Municipiul București, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia, prin testarea RT-PCR
pentru depistarea infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Beneficiarii proiectului: angajați ai farmaciilor, angajați din domeniul alimentației publice
(Hoteluri/Baruri/Restaurante/Magazine), reprezentanți mass-media, angajați ai firmelor de curierat,
sportive ce activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal București, personalul didactic
șipersonalul auxiliar, ce-și desfășoară activitatea în unitățile de învătământ din ciclul preșcolar,
primar, gimnazial și liceal, din Municipiul București.
Durata Proiectului: Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020, în Municipiul București

Beneficiari si criterii de eligibilitate

Documentele necesare înscrierii:

➢ADEVERINȚĂ ANGAJAT

➢CEREREA DE ÎNSCRIERE
➢DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT
➢DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Date statistice

Perioada iunie – decembrie 2020
Au fost 581 de dosare înregistrate pe platforma disponibilă de pe site-ul ASSMB:
https://testamcovid.assmb.ro/, dintre care 351 dosare cu decizie de aprobare, 16 dosare respinse și 214
înscrieri nefinalizate în cadrul platformei on-line.
Situație Decembrie 2020:
•351 dosare cu decizie de aprobare din care:
✓317 persoane aprobate și programate;
✓32 dosare neprezentate la testare;
✓2 dosare retrase;
•

16 dosare cu decizie de respingere;
•214 dosare înscrise nefinalizate

Repartizarea în funcție de locurile de muncă

Din totalul înscrierilor valide înregistrate în cadrul platformei online, până la sfârșitul lunii decembrie 2020 : 154
dintre beneficiari sunt cadre didactice, 78 beneficiari reprezintă personal auxiliar din unitățile de învățământ, 96
reprezintă sportivi din cadrul Clubului Sportiv Municipal București, 18 beneficiari sunt angajați ai domeniului
HORECA, iar restul de 5 beneficiari sunt reprezentanți mass-media.

Piramida populației

Conform graficului prezentat, din totalul de 351 dosare complete, evaluate și aprobate până la sfârșitul lunii
decembrie 2020, se observă o înscriere predominantă în rândul femeilor în comparație cu înscrierile bărbaților,
indiferent de categoriile de vârstă.

Statistica rezultatelor

Statistica procentuală a rezultatelor
8%

Rezultate negative depistare SARS-COV-2
Rezultate pozitive depistare SARS-COV-2

92%

Totalul buletinelor de analize primite de la unitățile afiliate proiectului ‘’Testăm pentru a salva economia și
locurile de muncă‘’ au arătat că 92% dintre testele RT-PCR nu au detectat virusul SARS-COV 2, iar restul de 8%
au fost teste pozitive .

