
Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest-Etapa a 3 a

BULETIN INFORMATIV FEBRUARIE 2015 



COORDONATE PROIECT 

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale”, DMI 3.3. ”Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă”;
Nr. contract de finanţare - 4378/30.06.2014;
Cod SMIS – 50103;
Durata de implementare: 30.06.2014– 30.12.2015;
Buget total – 3.347.702,40 lei, din care finanţare nerambursabilă 3.280.748,35 lei;
Autoritatea de Management a Programului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);
Beneficiar de grant: – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST;
Beneficiarii direcţi: Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Arad, Caraş - Severin, Hunedoara,Timiş, baza
regională din Regiunea Vest, care e localizată în municipiul Timişoara, şi implicit, angajaţii şi voluntarii din cadrul
sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidente majore.



Valoarea la începutul 
perioadei de 
implementare

Valoarea la sfârşitul 
perioadei de 
implementare

Rezultat imediat (direct)
Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă 70 76

Rezultate induse (indirecte)
Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile de 
intervenţie

28 min. zone rurale

13 min. zone urbane

25 min. zone rurale

11 min. zone urbane

INDICATORI PROIECT 



Denumire  autospecială TM AR HD CS

Autospecială complexă de intervenție, descarcerare 
și acordarea asistenței medicale

1 1

Autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă de 
capacitate mică

1 1

Autospeciale complexe de intervenție pe șenile cu 
capacitatea mărită de trecere

1 1

ECHIPAMENTE CE URMEAZĂ A FI ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 
ȘI DISTRIBUŢIA LOR PE JUDEŢELE BENEFICIARE 



STATUS PROIECT – FEBRUARIE 2015 

În urma derulării activităţilor de proiect au fost obţinute următoarele rezultate:

 Echipa de proiect nominalizată;
Graficul de implementare elaborat;
 Pregătirea lansării oficiale a proiectului;
Dosarele pentru achiziţia autospecialelor au fost elaborate, trimise spre consultare către

Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi convenită forma finală;
 A fost demarată, derulată și finalizată procedura de achizitie pentru Autospeciale complexe de

intervenţie pe șenile cu capacitatea mărită de trecere.



STATUS PROIECT – ACŢIUNI URMĂTOARE 

 Demararea, derularea și finalizarea procedurilor de achiziţie 
publică pentru furnizarea celor două autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare și acordarea asistenţei medicale, 
respectiv celor două autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de 
capacitate mică;  

 Demararea, derularea și finalizarea procedurii de achiziţie publică 
pentru realizarea materialelor de info-promovare proiect;  

 Pregătirea și organizarea conferinţei de promovare proiect;  
 Realizarea rapoartelor tehnice de progres.  



Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele adrese:

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă ADIVEST

B-DUL Revoluţiei din 1989, nr.17,
Tel: 0040 256 494131,
Fax: 0040 256 494596,

Email: officeadivest@gmail.com,
Persoane de contact:

SERGIU BĂLAȘA,Director,
Email: sergiu.balasa@adetim.com,
LUCIA PĂTRUICĂ, Manager Proiect,
Email: lucia.patruica@adetim.ro. 


