MINUTA
conferinţei de presă pentru promovarea 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”

Data: 14.12.2010;
Localizarea: Sala de Consiliu a Consiliului Judeţean Arad;
Tematica evenimentului: În cadrul conferinţei de presă s-au detaliat scopul,
obiectivele, activităţile şi rezultatele aşteptate ale proiectului.
Participanţi:
Nr.
crt
1

Numele şi prenumele
Sergiu Bălaşa

Instituţia pe care o
reprezintă
ADIVEST

2
3

Lucia Pătruică
Lucia Chişbora

ADIVEST
CJ ARAD

4
5
6

Gabriela Chiricheu
Ioan Bogdănescu
Cătălin Caran

CJ ARAD
ISU ARAD
ISU ARAD

Funcţia
Preşedinte
Consiliu
Director ADIVEST
Manager proiect ADIVEST
Vicepreşedinte
CD
ADIVEST
Membru UIP ADIVEST
Inspector Şef
Şef Departament Logistică

Instituţii de presă prezente:
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6

Instituţia de presă
MEDIAFAX
RADIO TM / EUROPA FM
JURNAL ARĂDEAN
WEST TV
GLASUL ARADULUI
RTV ARAD

Desfăşurarea evenimentului:
După înregistrarea participanţilor, acestora le-au fost distribuite materiale de promovare
proiect, având următorul conţinut:
- Mapă ADIVEST;
- Pliant ADIVEST;
- Comunicat de Presă;
- prezentare în Power Point ADIVEST;
- prezentare în Power Point privind proiectul;
Seminarul a fost deschis şi moderat de către dl. Sergiu Bălaşa, în calitate de Preşedinte al
Consiliului Director ADIVEST. Acesta a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru participare şi a dat
cuvântul Doamnei Lucia Chişbora, Vicepreşedinte al Consiliului Director ADIVEST.
Dânsa a precizat programul de finanţare prin care se derulează proiectul şi a subliniat
importanţa care se acordă, la nivelul judeţului Arad, intervenţiei în situaţii de urgenţă.
Dânsa şi-a exprimat încrederea că proiectul ADIVEST va putea oferi profesioniştilor din cadrul
unităţilor operative de intervenţie (Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă) de la
nivelul întregii Regiuni Vest, mijloacele necesare pentru o intervenţie mai rapidă şi mai
eficientă.
În continuarea seminarului de lansare, dl. Sergiu Bălaşa a făcut o prezentare în Power Point
privind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
ADIVEST, care este instituţia beneficiară de grant.

În cadrul prezentării, au fost precizate următoarele:
-

statutul şi patrimoniul Asociaţiei;

-

membrii fondatori;

-

scopul şi obiectivele Asociaţiei;

-

organele de conducere şi control ale Asociaţiei: Adunarea Generală, Consiliul Director şi
Comisia de Cenzori;

-

Obiectivele de perspectivă ale Asociaţiei.

După încheierea prezentării, dl. Bălaşa a dat cuvântul d-nei Lucia Pătruică, manager al
proiectului care a punctat, în cadrul unei prezentări în Power Point, principalele coordonate ale
proiectului, şi anume:
-

Programul de finanţare;

-

Bugetul proiectului;

-

Beneficiarii finali;

-

Scopul şi obiectivele proiectului;

-

Principalii indicatori asumaţi;

-

Rezultatele urmărite;

-

Descrierea succintă a activităţilor de proiect.

După terminarea prezentărilor, reprezentanţii presei au fost invitaţi să adreseze întrebări celor
prezenţi.

Întocmit,
Bogdan Mihăescu

