BULETIN INFORMATIV – OCTOMBRIE 2010
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 Turismului;
5. Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);
6. Beneficiar de grant: – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST.
FINANŢAREA PROIECTULUI
Bugetul total al proiectului este de 49.721.770 lei, din care valoarea de 40.178.040 lei
reprezintă finanţarea nerambursabilă, iar restul - cheltuieli suportate de către beneficiarul de
grant.
BENEFICIARII PROIECTULUI
Din punct de vedere al finanţării, beneficiar de grant este ADIVEST – Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă. Aceasta este o structură
asociativă, cu personalitate juridică distinctă şi cu sediul social în Timişoara, constituită de
Consiliile Judeţene ale celor 4 judeţe componente ale Regiunii Vest, şi anume: Arad, CaraşSeverin, Hunedoara şi Timiş. La nivelul ADIVEST se va desfăşura managementul general al
proiectului.
Având în vedere că instituţiile cu rol operativ, de intervenţie în situaţii de urgenţă sunt
reprezentate de către Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă împreună cu
structurile subordonate, acestea vor constitui şi utilizatorii finali ai echipamentelor achiziţionate
în cadrul proiectului. Prin urmare, putem considera drept beneficiari direcţi ai rezultatelor
proiectului: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad,
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin,
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara
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şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, alături de
unităţile subordonate.
Într-o abordare mai generală, se poate spune că prin realizarea acestui proiect va beneficia de
fapt întreaga populaţie deservită prin reţeaua de baze operaţionale pentru situaţii de urgenţă
existentă la nivelul Regiunii Vest. Prin urmare, populaţia Regiunii Vest constituie grupul ţintă al
proiectului.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Proiectul de faţă 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.
Pentru atingerea acestui scop, se vor urmări următoarele obiective specifice:
•
•

•

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.
NECESITATEA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Implementarea proiectului răspunde nevoilor de soluţionare ale următoarelor probleme majore:
•

deficienţa asistenţei medicale de urgenţă a pacientului critic, în faza prespitalicească;

•

mortalitate prematură crescută, prin traumă şi boli cardiovasculare;

•

dotare tehnică insuficientă la intervenţiile în cazul urgenţelor majore, cum ar fi accidente de
circulaţie, cutremure, inundaţii şi altele;

•

dotarea neadecvată a bazelor operaţionale cu echipamente pentru intervenţii în locuri greu
accesibile (zone montane, teren accidentat, zone înzăpezite);

•

lipsa standardizării programelor de instruire continuă;

•

gradul ridicat de uzură al echipamentelor specifice din dotarea bazelor, majoritatea
acestora având norma de utilizare depăşită.
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BENEFICII ALE PROIECTULUI
Prin realizarea proiectului se intenţionează înlăturarea sau diminuarea deficienţelor constatate,
prin asigurarea următoarelor:
• reducerea timpului de răspuns şi a timpului de intervenţie, datorită vitezei de deplasare
sporite;
•

sporirea siguranţei în exploatarea autospecialelor;

•

sporirea protecţiei personalului de intervenţie;

•

sporirea eficienţei intervenţiilor prin suportul tehnicii moderne;

• crearea unor noi baze operaţionale prin redistribuirea maşinilor înlocuite cu noile
autospeciale;
• analiza mai rapidă şi mai obiectivă a situaţiei, având ca rezultat luarea unei decizii rapide şi
viabile;
•

posibilitatea realizării intervenţiei în orice condiţii;

• diversificarea tipurilor de intervenţii de descarcerare şi asistare a persoanelor la care
participă Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă;
•

creşterea numărului de autospeciale şi utilaje cu care se poate interveni;

• acordarea de asistenţă medicală prespitalicească direct la locul intervenţiei, pe tot teritoriul
regiunii.
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.
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Tipurile de echipamente, precum şi distribuţia acestora se regăsesc în tabelul de mai jos:
Echipamente specifice

TIMIŞ

DP1 Timisoara
Autospeciale pentru lucrul cu apă şi
DP2 Timisoara
spumă (14 buc)
DP Lugoj
SP Sannicolau
Mare

CARAŞ
SEVERIN

HUNEDOARA

DP Resita

DP Deva

DP
Caransebes

DP
Hunedoara

SP Oravita

DP Orastie

Autospeciale de intervenţie la DP Lugoj
accidentele colective şi pentru
salvări urbane (2 buc)

ARAD
DP Arad
SP Bârzava
SP Sebiş
SP Ineu
DP Arad

Autospeciale de cercetare NBCR
DP1 Timisoara
(nuclear, biologic, chimic, radiologic)
(4 buc)

DP Resita

DP Deva

DP Arad

Autospeciale
grele (4 buc)

DP
Caransebes

DP Deva

DP Arad

pentru

descarcerări DP Lugoj

DP2 Timisoara
DP Resita
Autospeciale
complexe
de
DP Lugoj
intervenţie,
descarcerare
şi
SP Sannicolau SP Oravita
acordarea asistenţei medicale de
Mare
urgenţă
(11 buc)
DP Lugoj

Ambulanţe de prim ajutor

GI Bozovici

DP Deva
DP Orastie
DP Petrosani
PI Baru Mare

DP Arad 1
SP Bârzava
SP Ineu /
GP Chişineu
Criş
SP Sebiş

(4 buc)
DP2 Timisoara
DP Lugoj

Ambulanţe de reanimare
(5 buc)
Echipamente pentru
comandă şi control

centrul

SP
Moldova DP Deva
Noua

DP Arad

de Timişoara

TOTAL = 44 + echipament pentru
centrul comandă

13 +
echipament
pentru
centrul de
comandă
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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 de cercetare NBCR (nuclear,
biologic, chimic, 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

Echipamente pentru centrul de comandă şi
control

12
105

114

138

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%)
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STADIUL ACTUAL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI
Acţiuni majore finalizate:
•
•
•
•

realizarea documentaţiei şi demararea, începând cu data de 1.10.2010, procedurii de
achiziţie publică pentru furnizare echipamente specifice pentru intervenţie în situaţii de
urgenţă;
realizarea documentaţiei şi demararea, începând cu data de 1.10.2010, procedurii de
achiziţie publică pentru servicii de auditare financiară aferente proiectului;
realizare documentaţie, derulare procedură şi contractare servicii de consultanţă în
domeniul managementului de proiect; contractul a fost încheiat cu firma S.C. PROJECT
IMPACT S.R.L, în data de 16.09.2010;
realizare documentaţie, derulare procedură şi contractare servicii de tipărire şi editare
materiale de informare şi publicitare aferente proiectului; contractul a fost încheiat cu
firma S.C. BRUMAR S.R.L., în data de 1.06.2010.

Acţiuni majore programate pentru perioada imediat următoare:
•
•
•
•

pregătirea şi organizarea seminarului de lansare al proiectului şi a unei conferinţe de presă
la Timişoara;
pregătirea şi derularea a trei conferinţe de presă în judeţele Arad, Caraş – Severin şi
Hunedoara;
derulare procedură şi atribuire contract de servicii de auditare financiară;
derulară procedură şi atribuire contracte de furnizare echipamente specifice de intervenţie
în situaţii de urgenţă.
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,
Persoane de contact:
SERGIU BĂLAŞA, Director,
Email: sergiu.balasa@adetim.ro,
LUCIA PĂTRUICĂ, Manager Proiect,
Email: lucia.patruica@adetim.ro,
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