MINUTA
CONFERINŢEI DE PRESĂ
OCAZIONATĂ DE PREDAREA ŞI RECEPŢIA
ECHIPAMENTELOR ACHIZIŢIONATE (LOTURILE 6, 7 şi 8) ÎN CADRUL 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, în Regiunea 5 Vest”

DATA: 29 Iulie 2010
LOC DE DESFĂŞURARE – SEDIUL CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIŞ, BVD. REVOLUŢIEI DIN 1989, NR.
17, TIMIŞOARA, ETAJ I, SALA VERDE.
PROGRAMUL EVENIMENTULUI CONFORM AGENDEI
Ora 10,45 – Ora 11,00
Înregistrarea participanţilor.
Ora 11,00 – Ora 11,30
• Cuvânt deschidere – dl Constantin OSTAFICIUC, Preşedintele CJ Timiş;
• Cuvânt introductiv – reprezentant CJ Arad;
• Cuvânt introductiv – reprezentant CJ Caraş–Severin;
• Cuvânt introductiv – reprezentant CJ Hunedoara;
• Cuvânt introductiv – reprezentant SC DELTAMED SRL;
• Cuvânt introductiv – reprezentant SC MIRA TELECOM SRL;
• Sesiune de întrebări, discuţii, concluzii.
Moderator – Dl. Sergiu Bălaşa, Preşedinte Consiliul Director ADIVEST.
Ora 11,30 – Ora 12,00
• Prezentarea la faţa locului ( Parcarea CJTimiş) a echipamentelor achiziţionate:
o 4 ambulanţe de prim ajutor – Lot 6;
o 5 ambulanţe de reanimare – Lot 7;
o Centru mobil de comandă echipat şi dotat – Lot 8.

Participanţi la eveniment
•
•

Conform tabel participanţi ataşat.
Conform tabel participanţi mass – media ataşat.

Desfăşurarea evenimentului:
După înregistrarea participanţilor, acestora le-au fost distribuite materiale de promovare
proiect, având următorul conţinut:
- Mapă ADIVEST;
- Pliant ADIVEST;
- Agenda evenimentului si Comunicat de Presă;
Conferinţa a fost moderată de către dl. Sergiu Bălaşa.
În deschiderea conferinţei au avut loc alocuţiuni ale:
• Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, dl. Constantin Ostaficiuc;
• Preşedintelui Consiliului Director al ADIVEST, dl. Sergiu Bălaşa;
• Prefectului de Timiş, dl. Mircea Băcală.
În continuarea discuţiilor au luat cuvântul reprezentanţii celor 4 ISU –uri din Regiunea Vest,
precum şi reprezentanţii firmelor furnizoare de echipamente. Toţi aceştia au subliniat
importanţa acestui proiect şi a primelor echipamente achiziţionate pentru îmbunătăţirea
calitativă şi cantitativă a sistemului de intervenţie în caz de urgenţă.
După terminarea alocaţiunilor, reprezentanţii presei au fost invitaţi să adreseze întrebări celor
prezenţi.
La ora 11: 30 toţi participanţii la conferinţă s-au deplasat în parcarea CJTimiş, unde au avut
posibilitatea de a vedea la faţa locului cele 10 echipamente achiziţionate. Reprezentanţii presei
au primit lămuriri tehnice direct de la personalul specializat ISU şi de la furnizori. Au avut loc
mai multe sesiuni foto şi de interviuri în locul în care erau expuse echipamentele.
În urma derulării conferinţei se poate aprecia că ecourile acestei manifestări în mass – media au
fost extrem de pozitive, proiectul, finanţatorul şi principalii actori din implementare beneficiind
de o vizibilitate extinsă.
Întocmit,
Bogdan Mihăescu
16.08.2011

