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Comunicat de presă 

27.06.2014 
 

INFORMARE PRIVIND ORGANIZAREA CONFERINŢEI FINALE PENTRU PROMOVAREA 
REZULTATELOR FINALE ALE PROIECTULUI REGIONAL IMPLEMENTAT DE ADIVEST CU 

SUSTINEREA JUDEŢELOR ASOCIATE ALE REGIUNII VEST 
“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, etapa a 2-a, în Regiunea 5 Vest” 

 
Programul de finanţare: Regio - 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 - 3251 / 04.07.2012; Cod SMIS – 38455; 
Durata de implementare: 04.07.2012– 04.07.2014; 
Buget total – 3.054.959,48  lei, din care finanţare nerambursabilă 2.205.000,00 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; 
ÎÎnn  ddaattaa  ddee  0011..0077..22001133,,  îînn  iinntteerrvvaalluull  oorraarr  1111::0000  ––  1122::0000,,  vvaa  aavveeaa  lloocc,,  llaa  sseeddiiuull  CCoonnssiilliiuulluuii  
JJuuddeeţţeeaann  TTiimmiișș,,  TTiimmiișșooaarraa,,  BBdd..  RReevvoolluuţţiieeii  ddiinn  11998899,,  nnrr..1177,,  eettaajj  II,,  SSaallaa  RReevvoolluuţţiieeii,,  
pprreezzeennttaarreeaa  rreezzuullttaatteelloorr  ccoonnccrreettee  oobbţţiinnuuttee  îînn  ccaaddrruull  pprrooiieeccttuulluuii  mmaaii  ssuuss  mmeennţţiioonnaatt::ddoouuăă  
((22))  aauuttoossppeecciiaallee  ppeennttrruu  lluuccrruull  ccuu  aappăă  șșii  ssppuummăă  ddee  ccaappaacciittaattee  rreedduussăă  ((  ddiissttrriibbuuiittee  IISSUU--uurriilloorr  
ddiinn  jjuuddeeţţee  HHuunneeddooaarraa  șșii  CCaarraașș  ––  SSeevveerriinn))  aacchhiizziiţţiioonnaattee,,  șșii  ddoouuăă  ((22))  aauuttoossppeecciiaallee  ppeennttrruu  
ddeessccaarrcceerraarree  ggrreeaa  ddee  ccaappaacciittaattee  rreedduussăă  ((ddiissttrriibbuuiittee  IISSUU--uurriilloorr  ddiinn  jjuuddeeţţeellee  AArraadd  șșii  TTiimmiișș))  
aacchhiizziiţţiioonnaattee;;  ttoottooddaattăă  5566  ddee  aannggaajjaaţţii  ddiinn  ssttrruuccttuurriillee  IISSUU--uurriilloorr  ddiinn  rreeggiiuunneeaa  VVEESSTT  aauu  ffoosstt  
iinnssttrruuiiţţii  ppeennttrruu  uuttlliizzaarreeaa  aacceessttoorr  aauuttoossppeecciiaallee..      
 
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine utilizând următoarele date de contact: 
 

ADIVEST: B-DUL Revoluţiei din 1918, nr.17;Tel: 0040 256 494131, Fax: 0040 256 494596; 
officeadivest@gmail.com;www.adivest.ro 

 
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 

a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 


