BULETIN INFORMATIV – IANUARIE 2013
AFERENT PROIECTULUI
„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”
COORDONATE PROIECT
1. 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”;
2. Nr. contract de finanţare - 673 / 10.03.2010;
3. Cod SMIS – 13464;
4. Autoritatea de Management a Programului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
5. Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);
6. Beneficiar de grant: – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST;
7. Buget total: 51.810.919,91 lei.
8. Perioada de implementare: 10.03.2010 – 10.03.2013, 36 de luni.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Proiectul are drept obiectiv general crearea premiselor necesare creşterii calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de
urgenţă şi dezastre majore prin îmbunătăţirea infrastructurii, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate
teritorial, la nivelul Regiunii Vest, prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane.
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Pentru realizarea acestui scop următoarele obiective specifice trebuiesc îndeplinite:




îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Vest prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor
calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
atingerea obiectivelor strategice ale domeniului situaţiilor de urgenţă prin investiţii în achiziţionarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea
bazei operaţionale regionale, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, pentru înlesnirea intervenţiilor integrate în caz de dezastre
(cutremure, inundaţii, eroziuni);
creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un timp mai scurt.
REZULTATE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Prin proiect se urmăreşte achiziţionarea unor echipamente speciale de intervenţie în situaţii de urgenţă. După achiziţie, echipamentele vor fi distribuite
unităţilor operative subordonate Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din toate cele 4 judeţe ale Regiunii Vest.
Tipurile de echipamente, precum şi distribuţia acestora se regăsesc în tabelul de mai jos:
Echipamente specifice
Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (14
buc)

TIMIŞ
DP1 Timisoara
DP2 Timisoara
DP Lugoj
SP
Sannicolau
Mare

CARAŞ SEVERIN

HUNEDOARA

DP Resita

DP Deva

DP Caransebes

DP Hunedoara

ARAD
DP Arad
SP Bârzava
SP Sebiş

SP Oravita

DP Orastie

SP Ineu
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Autospeciale de intervenţie la accidentele
colective şi pentru salvări urbane (2 buc)
Autospeciale de cercetare NBCR
biologic, chimic, radiologic) (4 buc)

(nuclear,

DP Lugoj

DP1 Timisoara

Autospeciale pentru descarcerări grele (4 buc)

DP Lugoj

Autospeciale
complexe
de
intervenţie,
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgenţă

DP2 Timisoara
DP Lugoj
SP
Sannicolau
Mare

DP Arad

DP Resita

DP Deva

DP Arad

DP Caransebes

DP Deva

DP Arad

DP Resita

DP Deva

SP Oravita

DP Orastie

SP Bârzava

DP Petrosani

GP Chişineu Criş

(11 buc)
Ambulanţe de prim ajutor

DP Lugoj

GI Bozovici

PI Baru Mare

SP Moldova Noua

DP Deva

DP Arad 1

SP Sebiş

(4 buc)
Ambulanţe de reanimare

DP2 Timisoara
DP Lugoj

DP Arad

(5 buc)
Centru de comandă şi control echipat
TOTAL = 44 + centru de comandă şi control
echipat

Timişoara
13 + centru de
comandă şi
control echipat

9

10

12
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După achiziţionarea echipamentelor, se vor selecta persoanele din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă şi a unităţilor subordonate, care vor
utiliza efectiv aceste echipamente şi vor fi instruite pentru a le utiliza.
Repartizarea pe judeţe a persoanelor care vor fi instruite se regăseşte în următorul tabel:
Echipamente specifice

TIMIŞ

CARAŞ SEVERIN

HUNEDOARA

ARAD

Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă

60

45

45

60

Autospeciale de intervenţie la accidentele colective şi pentru salvări
urbane
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Autospeciale
radiologic)

15

15

15

15

Autospeciale pentru descarcerări grele

15

15

15

15

Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea
asistenţei medicale de urgenţă

27

18

27

27

Ambulanţe de prim ajutor

6

6

6

6

Ambulanţe de reanimare

12

6

6

6

Centru de comandă şi control echipat

12
105

114

138

de

cercetare

NBCR

(nuclear,

biologic,

chimic,

TOTAL GENERAL PE JUDETE – 513

156
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În urma dotării cu echipamente şi a instruirii personalului de intervenţie pentru utilizarea acestora, se vor obţine obiectivele specifice stabilite prin proiect.
Acestea se referă în principal la îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, prin asigurarea unui timp de intervenţie cât mai redus şi prin
acordarea unui ajutor efectiv cât mai specializat.
Astfel, numărul unităţilor mobile de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Vest va creşte cu 41,12% (de la 107 bucăţi la 151 bucăţi).
De asemenea, se preconizează o scădere a timpului mediu de răspuns al unităţilor mobile, după cum urmează:
În zonele rurale: de la 41 minute la 28 minute (reducere de 30,7%)
În zonele urbane: de la 22 minute la 13 minute (reducere de 40,9%)
STADIUL ACTUAL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI
Acţiuni majore finalizate:








realizare documentaţie, derulare procedură şi contractare servicii de tipărire şi editare materiale de informare şi publicitare aferente proiectului;
contractul a fost încheiat în data de 1.06.2010;
realizare documentaţie, derulare procedură şi contractare servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect; contractul a fost încheiat în
data de 16.09.2010;
pregătire şi derulare seminar de lansare a proiectului şi conferinţă de presă la Timişoara – 10.11.2010;
pregătire şi derulare conferinţă de presă pentru promovarea proiectului la Reşiţa – 17.11.2010;
pregătire şi derulare conferinţă de presă pentru promovarea proiectului la Deva – 23.11.2010;
pregătire şi derulare conferinţă de presă pentru promovarea proiectului la Arad – 14.12.2010;
pregătire şi derulare conferinţă de presă pentru promovarea proiectului ( recepţia Loturilor 6, 7 şi 8) la Timişoara – 29.07.2011;
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pregătire și derulare conferinţă de presă pentru promovarea proiectului cu ocazia Turului Proiectelor de succes Regio, Timișoara, 19.11.2012;
realizare documentaţie, derulare procedură şi contractare servicii de auditare financiară a proiectului; contractul a fost încheiat în data de 10.12.2010;
realizare documentaţie şi derulare procedură de achiziţie echipamente specifice de intervenţie:
o a fost încheiat, în data de 23.02.2011, contractul pe Lotul 8 – Centru de comandă şi control;
o a fost încheiat, în data de 5.04.2011, contractul pe Lotul 7 – 5 ambulanţe de reanimare;
o a fost încheiat, în data de 5.04.2011, contractul pe Lotul 6 – 4 ambulanţe de prim ajutor;
o a fost încheiat în data de 7.04.2011, contractul pe Lotul 4 – 4 autospeciale pentru descarcerări grele;
o a fost încheiat în data de 21.11.2011, contractul pe Lotul 5 – 11 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei
medicale de urgenţă;
o a fost încheiat în data de 7.12.2011, contractul pe Lotul 1 – 14 bucăţi autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă;
o a fost încheiat în data de 7.12.2011, contractul pe Lotul 2 – 2 bucăţi autospeciale de intervenţie la accidentele colective şi pentru salvări
urbane;
o a fost încheiat în data de 24.04.2012, contractul pe Lotul 3 – 4 bucăţi autospeciale cercetare CBRN.



echipamente recepţionate până la mijlocul lunii Ianuarie 2013: 1 centru de comandă şi control, 5 ambulanţe de reanimare, 4 ambulanţe de prim
ajutor, 4 autospeciale pentru descarcerări grele, 4 autospeciale CBRN, 11 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea
asistenţei medicale de urgenţă și 14 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă;
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personal de specialitate instruit pănă la data întocmirii buletinului informativ:
Echipamente specifice

Personal
TIMIŞ

CARAŞ
SEVERIN

HUNEDOARA

ARAD

Autospeciale pentru descarcerări grele

15

15

15

15

Ambulanţe de prim ajutor

56

36

6

6

Ambulanţe de reanimare

56

36

6

6

Centru de comandă şi control echipat

12

Total – 280

139

87

27

27

Acţiuni majore programate pănă la sfârșitul perioadei de implementare:
 recepţia echipamentelor aferente Lotului 2 proiect;
 finalizarea sesiunilor de formare pe Loturile 1,2,3 şi 5.
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DATE DE CONTACT
Informaţii suplimentare asupra proiectului şi asupra stadiului de implementare al acestuia se pot obţine la următoarele adrese:
ADIVEST
B-DUL Revoluţiei din 1918, nr.17,
Tel: 0040 256 494131, Fax: 0040 256 494596
officeadivest@gmail.com,
www.adivest.ro
Persoane de contact:
SERGIU BĂLAŞA, Director,
Email: sergiu.balasa@adetim.ro,
LUCIA PĂTRUICĂ, Manager Proiect,
Email: lucia.patruica@adetim.ro.
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