
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Alba în managementul şi 
implementarea proiectului “Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu 

accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 septembrie 2013; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va 
fi implicat Judeţul Alba în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătăţirea 
intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului accesare şi 
coordonare proiecte nr. 14696 / 17.09.2013; 

Văzând prevederile cuprinse în Secţiunile II.1 şi II.3. din Ghidul solicitantului pentru Axa 
prioritară 3 a POR 2007-2013 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 
3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”; 

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr 5- cooperare 
interinstitutionala si mediu de afeceri. 

Având în vedere: 
- art.2, punctul 51 şi art. 35-(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 În temeiul art. 97, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă activităţile cu care va fi implicat Judeţul Alba în managementul şi 
implementarea proiectului „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu 
accesibile” (denumit în continuare Proiect), conform Cererii de finanţare cuprinsă în anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 2. Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean Alba a sumei de 8.411,96 lei, 
reprezentând partea judeţului Alba din contribuţia solicitantului (Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”) de 2% la cheltuielile eligibile ale Proiectului (inclusiv 
TVA eligibil). 
 

Art. 3. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Alba a o şesime din resursele 
financiare necesare implementării optime a Proiectului în condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, precum şi, dacă este cazul, acoperirii 
costurilor neeligibile şi/sau conexe aferente acestuia.  

 



  
Art. 4. Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziţionate în cadrul Proiectului sunt 

inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Centru, respectiv în judeţul Alba, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba. 
 

Art. 5. Transferul echipamentelor achiziţionate prin intermediul Proiectului se va realiza 
printr-un contract de comodat, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 
Transilvaniei” şi fiecare utilizator final. 
 

Art. 6. Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Biroul accesare şi coordonare proiecte vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Consiliilor judeţene partenere (Mureş, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita) 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului accesare şi coordonare proiecte, Consiliul 

Judeţean Alba. 
 
 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 
 

Contrseamneaza, 
SECRETARUL JUDEŢULUI 

Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 25.09.2013 
Nr.163 
 



Anexa 1 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 

CERERE DE FINANŢARE 

 

 

 

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

[Se completează de către Organismul Intermediar]   

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională ..................................……………………….. 

Număr de înregistrare/data 
înregistrării 

……………................... 

[Se completează cu nr. de 
înregistrare de la registratura 
ADR/OI]   

Înregistrata de 

…………………………............................................ 

[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează] 

Cod SMIS (Număr cerere de 
finanţare)  

………..................................>  

Semnătura  

……………………………........................ 

   

 

 

[ Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare: 

 Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de 
finanţare s-a explicat modul în care trebuie completată informaţia solicitată; 
această explicaţie este redactată cu caractere italice şi marcata între 
paranteze dreptunghiulare [  ]. Va rugăm sa citiţi cu atenţie explicaţiile înainte 
de completarea cererii de finanţare! 

 La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între 
parantezele dreptunghiulare trebuie ştearsă 

 Tabelul de pe coperta cererii de finanţare se va completa numai de către 
organismul intermediar. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi 
tabelul! 

 După completarea cu informaţiile solicitate, cererea de finanţare se va 
numerota corespunzător, in conformitate cu prevederile din ghidul 
solicitantului ] 



 

TITLUL PROIECTULUI 

ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERVENŢIILOR ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN ZONE GREU 
ACCESIBILE 

 

TIPUL ASISTENŢEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE 

01     FEDR 

 

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

 

1.1 SOLICITANT 

Denumire organizaţie: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
„CENTRUL TRANSILVANIEI” 

Cod de înregistrare fiscală: 23808324 

Cod unic de înregistrare: - 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 20 din 16.04.2008 

Adresa poştală: Str. Primăriei, nr. 2, 540026 Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş 

Adresa poştă electronică: burus.adriana@cjmures.ro  

 

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:   

 persoane juridice de drept privat şi utilitate publică  

 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI  

   Nume, prenume DANCU T.T. OVIDIU 

  Funcţie PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 Număr de  telefon 0265264890 

 Număr de  fax 0372651272 

 Adresă poştă electronică dancu.ovidiu@cjmures.ro 

 

1.4 PERSOANA DE CONTACT  

Nume, prenume: BURUŞ I. ADRIANA 

  Funcţie: SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 Număr de  telefon: 0372651272 

 Număr de  fax: 0372651272 

 Adresă poştă electronică: burus.adriana@cjmures.ro  

mailto:burus.adriana@cjmures.ro
mailto:burus.adriana@cjmures.ro


1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE 

 Nume: TAVASZI G. EMESE-IBOLYA 

 Funcţie: CONTABIL ŞEF 

  Număr de telefon: 0724 924168 

 Număr de fax: 0372651272 

 Adresă poştă electronică:  tavasziemese@yahoo.com 

 

1.6 BANCA/TREZORERIA 

 Banca / Sucursală: Banca Transilvania, Sucursala Tîrgu-Mureş 

 Adresa: Bd. 1 decembrie 1918 nr. 37, Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş 

 Cod IBAN: RO63BTRL02701205G99878XX 

 

1.7 SPRIJ
IN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU 
ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI) 

• Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut 
din partea IFI în ultimii 5 ani? 

              DA  
 
               
              NU 

• Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru 
care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut: 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă 
Cod SMIS: 37689 
Numărul contractului de finanţare: 2865 din 28.03.2012 

Stadiul 
implementării 
proiectului 

ÎN CURS DE FINALIZARE 

Data prevăzută pentru finalizare aşa cum este în contractul de 
finanţare: 27.06.2014 

Obiectul 
proiectului 

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de 
siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor 
umane, prin creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică 
şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă, în vederea 
sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi 
echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru. 

Obiective specifice 

Pornind de la obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii 

mailto:tavasziemese@yahoo.com


Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă 
Cod SMIS: 37689 
Numărul contractului de finanţare: 2865 din 28.03.2012 

serviciilor pentru siguranţa publică şi de asistenţă medicală în 
situaţii de urgenţă şi dezastre majore, obiectivele specifice ale 
proiectului pot fi definite astfel: 

• Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la 
nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului mediu de 
intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul 
acestora, de la 79 minute la 62 minute. 

• Întărirea colaborărilor dintre judeţele Regiunii Centru şi a 
regiunii cu judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii 
siguranţei populaţiei din aceste judeţe, în 9 luni de la 
finalizarea proiectului. 

Rezultate 
obţinute 

Rezultate parţiale la data de30 august 2013: 

18 echipamente livrate, după cum urmează: 
o 12 ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x4 
o 2 ambulanţe de terapie intensivă (tip C) 
o 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate 

mare 
256 de persoane pregătite corespunzător pentru utilizarea celor 
18 echipamente specifice 

Rezultate preconizate până la finalizarea proiectului: 

Încă un număr de 26 de echipamente livrate, după cum urmează: 
o 4 ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x2 
o 22 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate 

mică, din care 19 de teren, iar 3 pe şasiu camionetă 
Încă 260 de persoane pregătite corespunzător pentru utilizarea 
celor 26 de echipamente specifice 

Valoarea 
proiectului 

20.289.752,74 lei 

Sursa de 
finanţare 

Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
Guvernul României prin Bugetul naţional 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 
prin Bugetul propriu 
 
Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Centru 

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 



Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă 
Cod SMIS: 37689 
Numărul contractului de finanţare: 2865 din 28.03.2012 

Transilvaniei” 

 

Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
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 7 Centru - Cod SMIS: 
2339 
Numărul contractului de finanţare: 21/12.12.2008 

Stadiul implementării 
proiectului 

FINALIZAT 

Obiectul proiectului În cadrul proiectului au fost achiziţionate 
echipamente specifice, în vederea îmbunătăţirii 
capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul 
Regiunii Centru prin reducerea timpului de răspuns şi 
de intervenţie pentru acordarea primului ajutor 
calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, 
indiferent de locul acesteia. 

Obiectiv general al proiectului este creşterea calităţii 
serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă 
medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, 
urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări 
economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, 
la nivelul Regiunii 7 Centru, prin creşterea gradului 
de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea 
aşezămintelor umane. 

Astfel, pentru atingerea obiectivului proiectului, au 
fost achiziţionate în total 39 de autospeciale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă: 6 autospeciale 
pentru lucrul cu apă şi spumă, 3 de cercetare NBCR 
(nuclear, biologic, chimic, radiologic), 6 pentru 
descarcerări grele şi 24 complexe de intervenţie, 
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă), respectiv echipamente de comunicaţie 
pentru centrul de comandă şi control existent la 
centrul regional de la Tîrgu-Mureş. Toate aceste 
echipamente au fost transferate prin contracte de 
comodat inspectoratelor judeţene pentru situaţii de 
urgenţă din Regiunea Centru. 



Titlul proiectului şi nr. de referinţă 
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 7 Centru - Cod SMIS: 
2339 
Numărul contractului de finanţare: 21/12.12.2008 

Rezultate obţinute • creşterea numărului de unităţi mobile echipate 
pentru intervenţii de urgenţă (de tipul celor propuse 
spre achiziţionare) de la 87 la 127; 

• reducerea timpului de răspuns de la 48’ la 27’ în 
zonele rurale şi de la 25’ la 13’ în zonele urbane; 

• scăderea numărului de persoane deservite de către 
o autospecială; 

• 647 de persoane instruite, care utilizează 
echipamentele specifice achiziţionate în cadrul 
proiectului; 

• sporirea protecţiei personalului de intervenţie; 
• sporirea eficienţei intervenţiilor prin suportul 
tehnicii moderne şi implicit diminuarea timpilor de 
intervenţie; 

• analiza mai rapidă şi mult mai obiectivă a situaţiei 
având ca rezultat luarea unei decizii rapide şi 
viabile; 

• diversificarea tipurilor de intervenţii de 
descarcerare şi asistare a persoanelor, la care pot 
participa Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă. 

Valoarea proiectului  35.483.614 lei 

Sursa de finanţare Comisia Europeană prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională 
Guvernul României prin Bugetul naţional 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul 
Transilvaniei prin Bugetul propriu 
Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru 
Beneficiar: Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Centrul Transilvaniei” 

• Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei 
cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, 
împrumuturi din partea IFI  

              DA  
 
               
              NU 



• Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii: 

  Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ……………………… 

 Sursa de finanţare……………………………. 

 Stadiul la data depunerii cererii de finanţare 

 

• Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv 
activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a 
beneficiat/beneficiază deja de sprijin financiar din fonduri publice, 
împrumuturi din partea IFI  

              DA  
 
               
              NU √

 

• Daca DA, vă rugăm sa daţi detalii cu privire la program, organizaţia 
finanţatoare / autoritatea de contractare, activităţile finanţate (respectiv 
acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face obiectul prezentei 
cereri de finanţare), valoarea activităţilor finanţate  

 
 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   
INTERVENŢIE 

• PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

• AXA PRIORITARĂ  

Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

• DOMENIUL DE INTERVENŢIE 

Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” 

• SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
NU SE APLICA 

 

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI 

ROMÂNIA 

REGIUNEA: CENTRU 

JUDEŢELE: ALBA, BRAŞOV, COVASNA, HARGHITA, MUREŞ ŞI SIBIU 

LOCALITĂŢILE:  Alba Iulia (jud. Alba), Braşov (jud. Braşov), Sfântu Gheorghe (jud. 



Covasna), Miercurea Ciuc (jud. Harghita), Reghin (jud. Mureş) și Sibiu 
(jud. Sibiu). 

 

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI  

 

2.3.1 Obiectivul proiectului  

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de siguranţă al populaţiei și 
îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii de 
dezvoltare Centru prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului 
ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în zonele greu accesibile din 
Regiunea Centru. 

Obiective specifice 

Pornind de la obiectivul general al proiectului, obiectivele specifice ale proiectului sunt 
următoarele: 

• Acordarea ajutorului de urgenţă calificat într-un timp mai scurt prin reducerea 
timpului de răspuns mediu de la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţă din regiunea Centru, de la 18 minute la 16 minute. 

• Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii 
Centru prin îmbunătăţirea dotării bazelor operaţionale cu 6 autospeciale 
complexe pentru intervenţii în zone greu accesibile. 

 

2.3.2 Context  

Prin apariţia Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul 
IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” s-a 
definit asistenţa publică integrată de urgenţă şi s-au stabilit, de asemenea, în linii 
generale, relaţiile de colaborare între instituţiile publice de stat aflate în structurile 
Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi/sau în structura 
autorităţilor publice locale, precum şi cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin 
Direcţia pentru apel unic de urgenţă 1-1-2, în vederea asigurării ansamblului de măsuri 
şi activităţi cu caracter logistic, tehnic şi medical, destinate în principal salvării şi 
păstrării vieţii. 

În judeţul Mureş, încă din anul 1990, a început implementarea sistemului de intervenţie 
integrat, în conformitate cu principiile moderne, punându-se bazele Serviciului Mobil de 
Urgenţă, Reanimare, Descarcerare Mureş (SMURD).  

SMURD Mureş, prin strategia adoptată, politica de personal, prin serviciile oferite, a 
devenit unul dintre cele mai eficiente servicii de acest gen din România. La ora actuală, 
acest model a fost extins la nivelul întregii ţări, prin implementarea „Strategiei 
Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească şi 
Intervenţie la Incidentele Majore, după modelul SMURD”. 

Implementarea la nivel naţional a acestui model, în corelaţie cu dezvoltarea şi reforma 
radicală a serviciilor de ambulanţă poate crea premizele creşterii relativ rapide a 
capacităţii de intervenţie. Pentru implementarea acestui model este utilizată 
infrastructura deja existentă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi se 



vor implica autorităţile publice locale la toate nivelele, realizându-se astfel nivelul 
minim de siguranţă a fiecărui cetăţean, indiferent de zona unde se află. 

Aşadar, în sprijinul implementării acestei strategii, în perioada 2008-2009 a fost derulat 
de către Ministerul Sănătăţii un program cu Banca Mondială prin care au fost 
achiziţionate ambulanţe, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă din 
Regiunea Centru primind un număr de 20. 

Totodată, în vederea sprijinirii realizării strategiei menţionate, precum şi în vederea 
asigurării criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin OMAI 360/2004, în 
perioada decembrie 2008 – mai 2010, judeţele Regiunii Centru prin ADI Centrul 
Transilvaniei, au implementat un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013, prin care a dotat inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă cu 39 
de echipamente specifice, şi mai exact : 
o 24 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă (câte 4 autospeciale pentru fiecare judeţ din Regiunea Centru) 
o 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (câte o autospecială pentru fiecare 

judeţ din Regiunea Centru) 
o 6 autospeciale pentru descarcerări grele (câte o autospecială pentru fiecare judeţ 

din Regiunea Centru) 
o 3 autospeciale de cercetare nucleară, biologică, chimică şi radiologică - NBCR (câte 

una pentru judeţele: Mureş, Braşov şi Sibiu), 
De asemenea, în cadrul proiectului au fost achiziţionate şi echipamente specifice 
pentru dotarea centrului mobil de comandă şi control, aflat la Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţe „Horea” al judeţului Mureş. 

Autospecialele achiziţionate au contribuit la îmbunătăţirea timpilor de răspuns, prin 
reducerea acestora de la 48’ la 27’ în zonele rurale şi de la 25’ la 13’ în zonele urbane.  

Având în vedere necesitatea continuă de îmbunătăţire a capacităţii de răspuns în 
situaţii de urgenţă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” a 
continuat eforturile începute prin primul proiect și a implementat un nou proiect în 
acest domeniu, intitulat „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de 
urgenţă”. Prin intermediul acestui proiect a fost îmbunătăţită dotarea bazelor 
operaţionale de intervenţie cu următoarele 44 echipamente: 
o 22 autospeciale de teren pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică 

(repartizate în toate cele 6 judeţe ale Regiunii Centru), 
o 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare (câte una pentru 

judeţele Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu), 
o 16 ambulanţe de prim ajutor (repartizate în toate cele 6 judeţe ale Regiunii Centru), 
o 2 ambulanţe de terapie intensivă (câte una pentru judeţele Brașov și Mureș). 

Autospecialele achiziţionate, până la finalizarea proiectului vor contribui la 
îmbunătăţirea timpilor de răspuns, prin scăderea timpului mediu de răspuns al 
unităţilor mobile de intervenţie la locul intervenţiei (cu autospeciale pentru lucrul cu 
apă şi spumă) de la 23’18’’ la 21’32’’ în zonele rurale şi de la 10’07’’ la 8’42’’ în zonele 
urbane. De asemenea, ambulanţele achiziţionate vor contribui la îndeplinirea aceluiași 
obiectiv prin scăderea timpului mediu de răspuns al echipajelor de prim ajutor / 
asistenţă medicală la locul intervenţiei de la 16’09’’ la 13’57’’ în zonele rurale şi de la 
5’49’’ la 4’40’’ în zonele urbane. 

Astfel, investiţiile realizate în sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică în 



situaţii de urgenţă, în valoare de 55.773.367 lei, au contribuit la creşterea calităţii 
intervenţiilor şi implicit a acordării primului ajutor calificat victimelor, coordonării 
intervenţiilor echipajelor profesioniste ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 
precum și a acordării asistenţei medicale de urgenţă. 

O parte din intervenţiile echipajelor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă sunt în 
zone greu accesibile, zone izolate, la fond forestier sau vegetaţie uscată unde căile de 
acces sunt aproape inexistente. Aceste intervenţii influenţează timpul mediu de 
răspuns datorită cazurilor în care deplasarea echipajelor se face pe teren accidentat, 
pe distanţe mari, iar uneori, mai ales pe timp de iarnă, accesul autospecialelor până la 
zona de intervenţie este imposibil. 

Prezentul proiect doreşte să continue demersurile iniţiate prin cele două proiecte 
anterioare pentru dezvoltarea Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de 
Urgenţă Prespitalicească şi Intervenţie la Incidentele Majore, după modelul SMURD prin 
investiţii în dotarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. 

În limita posibilităţilor financiare, demersurile iniţiate prin aceste trei proiecte doresc a 
fi continuate pentru menţinerea nivelului de calitate atins al intervenţiilor pentru 
situaţii de urgenţă, precum şi pentru îmbunătăţirea acestuia. 

 

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului 
În cadrul prezentului proiect operaţiunea ce se doreşte a fi realizată este 
„Achiziţionare de vehicule şi echipamente specifice pentru bazele operaţionale 
regionale şi judeţene, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

Relieful Regiunii Centru este foarte variat, predominant muntos, cu ridicat potenţial 
turistic și de dezvoltare a zootehniei dar și cu suprafeţe întinse de platou și luncă 
propice culturilor agricole. 

Lipsit de câmpii propriu-zise, cuprinde părţi însemnate din cele trei ramuri ale 
Carpaţilor Românești, zona colinară a Podișului Transilvaniei și depresiunile din zona de 
contact între zona colinară și cea montană. 

Zona montană se întinde pe 47% din suprafaţa Regiunii Centru, ocupând părţile de est, 
sud și vest ale regiunii. La limita Regiunii Centru cu Regiunea Sud, se găsesc cele mai 
înalte vârfuri din România: Moldoveanu (2544 m) și Negoiu (2535 m), ambele situate în 
masivul Făgăraș, precum și numeroase alte vârfuri din Carpaţii Meridionali depășind 
înălţimea de 2000 m. Datorită înălţimii și masivităţii lor, Carpaţii Meridionali au fost 
supranumiţi "Alpii Transilvaniei". Ocupând aproape în întregime teritoriul judeţelor 
Harghita și Covasna și părţi însemnate din judeţele Mureș și Brașov, Carpaţii Orientali 
au altitudini medii (altitudinea maximă a Carpaţilor Orientali în Regiunea Centru este 
de 2100 m în vf. Pietrosu din Munţii Călimani) și o geneză diversă. Munţii Apuseni, 
ocupând jumătatea de N- V a judeţului Alba, au altitudini mai reduse (înălţimea 
maximă, de 1849 m, este atinsă în vf. Curcubăta Mare din Munţii Bihor, la limita cu 
Regiunea N- V). 

Datorită acestei specificităţi a reliefului există obiective aflate în zone greu și foarte 
greu accesibile echipajelor ce intervin în situaţii de urgenţă, precum: comunităţi 
izolate, stâne, trasee turistice montane de diverse grade de dificultate, cabane 
turistice, pârtii de schi, pășuni și fond forestier. 



Astfel, în multe din aceste zone, mai ales în timpul iernii sau timp ploios, intervenţiile 
pentru salvarea unor persoane sau pentru stingerea incendiilor de pășune sau pădure 
sunt îngreunate de accesul la locul de intervenţie datorită drumurilor impracticabile 
pentru autovehicule, ceea ce conduce la un timp de răspuns mai îndelungat. 

De multe ori, în vederea acordării asistenţei medicale în zonele greu accesibile, 
echipajele de intervenţie au apelat la serviciile SALVAMONT pentru aducerea victimelor 
la ambulanţe, ca de exemplu: accidente pe traseele turistice montane, persoane prinse 
de avalanșe, accidente în exploatările forestiere, cabane turistice sau așezări izolate, 
diverse accidente în zone montane, etc. 

De asemenea, există situaţii în care deplasarea la locul intervenţiei de la un anumit 
punct este realizată pedestru, pe distanţe și de 4 km, inclusiv transportul materialelor, 
a echipamentelor și în unele cazuri chiar și a apei, ca de exemplu în cazul incendiilor 
de pădure. 

Echipamentele specifice din dotarea bazelor au un grad ridicat de uzură, la momentul 
actual majoritatea acestora având norma de utilizare depăşită. Gradul de uzură mediu 
la nivelul Regiunii Centru este, cu aproximaţie, 53%. Astfel, intervenţiile în zone greu 
accesibile, zone izolate sau la fondul forestier sunt acoperite într-o mică măsură din 
punct de vedere al dotării cu autospeciale ale serviciilor profesioniste. 

Posibile situaţii, în care ar putea interveni vehiculele cu șenile, sunt: 
- pe timpul iernii în cazul unor ninsori abundente se poate bloca accesul ambulanţelor 

SMURD sau a autospecialelor de intervenţie către zonele cu localităţi izolate; 
- perioadele caniculare însoţite de secetă excesivă, coroborate cu arderea vegetaţiei 

uscate, duc la apariţia unor incendii de fond forestier în zone foarte greu accesibile 
(gol alpin, păduri fără drumuri de acces); 

- zona montană a regiunii este bine populată cu animale carnivore mari (urs, lup). În 
zona golului alpin există de asemenea numeroase stâne ce pot fi atacate de către 
urs, apărând astfel urgenţe medicale. Deoarece către aceste stâne nu există de 
obicei drumuri de acces practicabile pentru ambulanţe este nevoie de un vehicul 
care să poată parcurge acest teren şi care să transporte rănitul şi echipajul SMURD în 
condiţii de siguranţă.  
Situaţia e similară și în cazul accidentelor de muncă în timpul exploatărilor 
forestiere. 

- accidente pe timpul unor competiţii ce se desfășoară în zonele montane, ca de 
exemplu: în luna iulie a fiecărui an în zona montană a judeţului Sibiu se desfăşoară 
cea mai grea competiţie raliu hard enduro din lume, Red Bull Romaniacs. În cazul 
apariţiei unor accidente este necesară existenţa unui vehicul care să poată parcurge 
un teren foarte accidentat şi care să transporte rănitul şi echipajul SMURD în condiţii 
de siguranţă. 

- pot apărea accidente aviatice în zone muntoase foarte greu accesibile, mai ales dacă 
luăm în considerare că în Regiunea Centru sunt două aeroporturi internaţionale (în 
judeţele Mureș și Sibiu) şi câteva aerocluburi. 

Având în vedere că vehiculele cu șenile/roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere 
propuse pentru achiziţionare în cadrul acestui proiect sunt vehicule amfibii, putând 
acţiona atât în condiţii de zăpadă abundentă, teren accidentat cât și pe apă, vor 
facilita intervenţiile în zonele greu accesibile, chiar și în condiţii extreme, prin: 



- reducerea timpului de deplasare la locul intervenţiei prin parcurgerea unor porţiuni 
de teren greu accesibile cu autoșenileta în locul deplasării pe jos (indiferent de 
anotimp și de locul intervenţiei); 

- evacuarea sau transportul în timp util a persoanelor aflate în situaţia de urgenţă sau 
care au nevoie de asistenţă medicală; 

- transportul în timp util a personalului specializat, inclusiv a echipamentului medical 
și de descarcerare, în funcţie de tipul intervenţiei; 

- transportul unor cantităţi mai mari de materiale de intervenţie sau strictă necesitate 
(alimente, apă, etc.) atât pentru personalul implicat în intervenţie cât și pentru 
persoanele aflate în situaţia de urgenţă; 

- intervenţia mai rapidă pe alte sectoare / direcţii în funcţie de evoluţia situaţiei de 
urgenţă. 

Echipamentele propuse spre achiziţionare în cadrul proiectului se doresc a fi 
compatibile cu cele deja existente, în vederea asigurării de intervenţii de calitate şi 
bine coordonate în cadrul regiunii precum şi în cazul colaborărilor cu regiunile 
limitrofe. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că echipamentele propuse spre 
achiziţionare sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea sistemului integrat de 
asistenţă medicală şi intervenţie la incidentele în zone greu accesibile precum şi pentru 
atingerea obiectivelor prezentului proiect. 

 

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă  

Grup ţintă: Populaţia arondată reţelei de baze operaţionale pentru situaţii de urgenţă 
de pe raza Regiunii 7 Centru, aflată în zonele montane și în zone izolate, precum și 
toate persoanele care frecventează aceste zone (turiști, sportivi, călători, muncitori, 
etc). 

Beneficiarii direcţi: Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Alba, 
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, baza regională din Regiunea 7 Centru, care e 
localizată în municipiul Tîrgu-Mureş şi implicit angajaţii din cadrul sistemului de 
intervenţie. 

Utilizatorii finali ai echipamentelor sunt inspectoratele pentru situaţii de urgenţă ale 
judeţelor Regiunii Centru, după cum urmează: 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. 

Numărul total de autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare și acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă de care vor beneficia judeţele este de 6, câte unul 
pentru fiecare judeţ. Acestea sunt repartizate judeţelor Regiunii Centru astfel: 
- în judeţul Alba la Detașamentul de Pompieri Alba Iulia 
- în judeţul Brașov la Detașamentul de Pompieri Braşov 
- în judeţul Covasna la Detașamentul de Pompieri Sfântu Gheorghe 
- în judeţul Harghita la Detașamentul de Pompieri Miercurea Ciuc 
- în judeţul Mureș la Detașamentul de Pompieri Reghin 



- în judeţul Sibiu la Detașamentul de Pompieri Sibiu. 

În vederea utilizării eficiente a echipamentelor achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” prin intermediul prezentului proiect, acestea 
vor fi date spre folosinţă Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din 
Regiunea Centru. Modalitatea propusă pentru transferul echipamentelor este încheierea 
de contracte de comodat între Asociaţie şi utilizatorul final (inspectoratele judeţene 
pentru situaţii de urgenţă), în cadrul cărora vor fi reglementate condiţiile transferului. 

 

Echipamentele specifice achiziţionate vor asigura echipajelor inspectoratelor pentru 
situaţii de urgenţă îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie, fapt ce va fi reflectat în 
îmbunătăţirea calităţii intervenţiilor în zonele cu acces dificil. 

Astfel, vehiculele cu șenile ce vor fi achiziţionate, împreună cu tehnica deja existentă 
în dotarea ISU-rilor, vor acoperi intervenţiile în situaţiile de urgenţă determinate de 
apariţia următoarelor riscuri:  
- Accidente, avarii, explozii şi incendii;  
- Incendii la fondul forestier și vegetaţie uscată; 
- Inundaţii; 
- Înzăpeziri și avalanşe;  
- Cutremure; 
- Accidente industriale; 
- Alunecări de teren; 
- Prăbuşiri de construcţii; 
- Sociale; 
- Accidente aviatice şi feroviare; 
- Alte accidente. 

Beneficiile preconizate aduse intervenţiilor de acest tip de autospeciale sunt 
următoarele: 
- Sporirea eficienţei intervenţiilor pentru asigurarea asistenţei medicale a persoanelor 

aflate în zone izolate prin asigurarea accesului în zone izolate sau cu acces extrem de 
greu, mai ales în timpul sezonului de iarnă; 

- Intervenţia rapidă pentru salvarea victimelor, limitarea şi înlăturarea efectelor 
situaţiilor de urgenţă produse în zone izolate sau greu accesibile (zonă de munte cu 
căi de acces înguste, pante abrupte şi terenuri accidentate); 

- Creșterea eficienţei stingerii incendiilor de vegetaţie uscată, litieră de pădure 
montană din zonele inaccesibile autospecialelor din dotarea actuală a ISU-urilor; 

- Transportul şi evacuare mai rapidă a persoanelor aflate în situaţii de urgenţă (de ex.: 
persoane înzăpezite); 

- Protecţia sporită a personalului de intervenţie în misiunile desfășurate în zone greu 
accesibile și în condiţii meteorologice dificile; 

- Îmbunătăţirea acţiunilor de transport şi distribuire a apei, hranei şi echipamentului 
pentru personalul aflat la intervenţie în locuri greu accesibile (acţiuni de căutare-
salvare, incendii la fondul forestier, incendii de vegetaţie); 

- Îmbunătăţirea acţiunilor de căutare a persoanelor dispărute (inclusiv înecate), atât 
pe cursurile de apă cât mai ales prin păduri, locuri greu accesibile; 

- Creșterea eficienţei acţiunilor cu caracter SMURD în zone greu accesibile, izolate, în 
condiţii meteo dificile, inclusiv cele ce presupun descarcerarea victimelor (de ex: 
accidente aviatice, accidente de muncă forestiere, etc.). 



 

2.3.5. Activităţile proiectului 

Activitatea 1. Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului – termen până la 
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

Având în vedere faptul că Asociaţia are doar doi angajaţi, așa cum s-a procedat și la 
proiectele precedente, se va solicita ca fiecare consiliu judeţean și fiecare inspectorat 
pentru situaţii de urgenţă să nominalizeze persoane în unitatea de implementare a 
proiectului. Aceste persoane vor asigura managementul proiectului pe perioada de 
implementare a acestuia. 

Activitatea 2. Licitaţia pentru desemnarea furnizorilor de echipamente – termen 
luna 7 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

În vederea achiziţionării celor 6 autospeciale complexe de intervenţie cu capacitate 

mărită de trecere va fi organizată o procedură de achiziţie publică competitivă, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pentru domeniul achiziţiilor publice. 

Subactivitatea 2.1: Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de 
bunuri – termen luna 2 de la semnarea contractului de finanţare 
nerambursabilă 

Documentele necesare derulării procedurii de achiziţie publică vor fi întocmite în 

conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 925/2006 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziţie publică din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Documentaţia de atribuire se va definitiva de către Unitatea de Implementare a 
Proiectului. Aceasta va conţine cerinţele formale, tehnice şi financiare, care permit 
descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziţie publică şi pe baza căruia 
operatorul economic îşi va elabora oferta. 

Documentaţia de atribuire va cuprinde, cel puţin: 
• Fişa de date a achiziţiei; 
• Caietul de sarcini, inclusiv specificaţiile tehnice; 
• Clauzele contractuale obligatorii; 
• Formulare şi modele; 
• Alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii. 

Subactivitatea 2.2: Chemarea la competiţie – termen luna 4 de la semnarea 
contractului de finanţare nerambursabilă 



Această activitate urmează logic după elaborarea documentaţiei de atribuire şi va 
cuprinde următoarele etape:  

• Publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire și a anunţului de participare; 
• Răspunderea la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de 

atribuire; 
• Primirea ofertelor. 

Termenul pentru elaborarea ofertelor şi depunerea acestora va fi stabilit la cel puţin 52 
zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. 

Această activitate a fost precizată independent, în primul rând, ţinând cont de 
perioada de timp necesară pentru realizare. 

Subactivitatea 2.3: Derularea procedurii de atribuire – termen luna 6 de la semnarea 
contractului de finanţare nerambursabilă 

În această etapă va fi numită comisia de evaluare a ofertelor. Pentru asigurarea 
continuităţii activităţilor precedente şi viitoare ale proiectului, comisia de licitaţie va fi 
formată atât din specialiști din domeniul intervenţiilor în situaţii de urgenţă cât și din 
domeniul achiziţiilor publice. 

• Se va desfăşura şedinţa de deschidere; 
• Se va stabili modul de lucru al comisiei de evaluare. 
• Comisia va examina şi evalua ofertele, această etapă incluzând, pentru 

anumite documente clar menţionate, solicitări de complementare ale 
documentelor lipsă, corectarea viciilor de formă, clarificări privind propunerea 
tehnică şi calificarea, verificarea unor omisiuni sau neconcordanţe, corectarea 
erorilor aritmetice; 

• Comisia va respinge eventualele oferte neconforme, respectiv inacceptabile; 
• Comisia va stabili oferta câştigătoare; 
• Comisia va elabora raportul de atribuire al procedurii de achiziţie publică. 

Subactivitatea 2.4: Atribuirea contractelor de achiziţie publică – termen luna 7 de la 

semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

Aceasta etapă se va derula în felul următor: 
• Ofertanţii vor fi notificaţi asupra rezultatelor procedurii de achiziţie publică în 

scris şi nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei. Comunicarea 
către ofertantul câştigător va conţine şi invitaţia pentru semnarea 
contractului; 

• Deoarece valoarea contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 
124 din OUG 34/2006, respectiv 130.000 Euro pentru contractele de bunuri, se 
va stabili o perioadă de aşteptare necesară primirii eventualelor contestaţii de 
10 zile; 

• După expirarea perioadei de contestaţii, se va trece la semnarea contractului 
de achiziţie publică; 

• În cel mult 48 de zile după finalizarea procedurii de licitaţie deschisă, se va 
transmite spre publicare anunţul de atribuire. 

Activitatea 3. Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune – termen luna 15 
de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 



Având în vedere faptul că există posibilitatea ca autovehiculele și / sau echipamentele 
din dotarea lor să fie achiziţionate din străinătate, această activitate a fost luată în 
considerare separat datorită perioadei de timp necesară realizării sale. 

Subactivitatea 3.1: Livrarea echipamentelor – termen luna 14 de la semnarea 
contractului de finanţare nerambursabilă 

Livrarea echipamentelor va fi făcută de către furnizor direct către utilizatorii finali şi 
anume la sediul fiecărui inspectorat pentru situaţii de urgenţă din Regiunea Centru.  

Subactivitatea 3.2: Recepţia, punerea în funcţiune, repartizarea echipamentelor şi 
transferarea lor către utilizatorii finali – termen luna 15 de la 
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

Această activitate este corelată cu subactivitatea precedentă şi va fi realizată în mai 
multe etape. 

Etapa 1 va consta în realizarea unei prerecepţii a prototipului de autospecială, 
respectiv a primului complet construit. Această etapă se va realiza pe o perioadă ce se 
va stabili ulterior şi va include activitatea de finalizare a prototipului de comun acord 
cu furnizorul. După finalizarea prerecepţiei vor fi construite şi celelalte complete. 
Detaliile privind realizarea acestei etape vor fi stabilite în caietul de sarcini al 
documentaţiei de atribuire a echipamentelor. Menţionăm faptul că prerecepţia va fi 
realizată de specialişti ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă constituiţi în 
comisie de prerecepţie. 

Etapa 2 este strâns legată de livrarea autospecialelor şi constă în recepţia 
autospecialelor. În cadrul acestei etape vor fi constituite comisiile de recepţie a 
echipamentelor la nivelul fiecărui judeţ. S-a optat pentru această variantă, deoarece se 
intenţionează ca în documentaţia de atribuire a contractelor să se prevadă ca livrarea 
să se facă direct la utilizatorii finali, pentru a evita cheltuieli suplimentare cauzate de 
transportul echipamentelor precum şi asigurarea depozitării adecvate a acestora. 

Comisiile de recepţie vor fi formate din specialişti ai inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţă și din reprezentanţi ai consiliilor judeţene. 

Tot în cadrul acestei etape va avea loc şi punerea în funcţiune a echipamentelor. 

Etapa 3 constă în realizarea formalităţilor legale pentru transferarea autospecialelor 
către judeţele membre ale Asociaţiei, prin contracte de comodat încheiate între 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” şi Inspectoratele 
pentru Situaţii de Urgenţă al judeţelor Regiunii Centru. Ulterior încheierii contractelor 
de comodat va avea loc repartizarea autospecialelor către utilizatorii finali ai acestora 
şi darea lor în folosinţă. 

Activitatea 4. Selectarea şi instruirea personalului – termen luna 15 de la 
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

Activitatea va cuprinde două subactivităţi şi anume: 

Subactivitatea 4.1: Selectarea personalului care va lucra cu echipamentele 
achiziţionate în cadrul proiectului – termen luna 11 de la semnarea 
contractului de finanţare nerambursabilă 

Selecţia va fi realizată la nivelul fiecărui judeţ, de către Inspectoratele pentru Situaţii 
de Urgenţă Judeţene, în funcţie de pregătirea şi experienţa persoanelor vizate. 
Numărul personalului selectat a fost stabilit de către Inspectoratele Judeţene pentru 



Situaţii de Urgenţă, în funcţie de necesarul de resurse umane pentru exploatarea 
acestui tip de autospecială, numărul estimat total fiind de 37 persoane. 

Subactivitatea 4.2: Pregătirea propriu-zisă a personalului – termen luna 15 de la 
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

Această activitate va fi inclusă în caietele de sarcini ce vor fi întocmite în vederea 
achiziţionării echipamentelor specifice proiectului. Prin urmare, instruirea va fi 
realizată de către firmele furnizoare de echipamente, asigurându-se astfel o eficienţă 
maximă în pregătirea personalului ce va lucra cu acestea. 

Activitatea 5. Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate – termen luna 16 de 
la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

Pentru asigurarea vizibilităţii proiectului şi informării populaţiei asupra beneficiilor 
implementării proiectului, s-a optat pentru următoarele tipuri de mijloace de 
informare:  
• publicarea a câte unui comunicat de presă în fiecare judeţ pentru anunţarea 

începerii implementării proiectului şi a câte unei informări asupra rezultatelor 
proiectului, 

• convocarea a câte unei conferinţe de presă în fiecare judeţ, 
• montarea a 24 de autocolante pe echipamentele achiziţionate, 
• recepţia festivă a echipamentelor cu participarea mass-media şi realizarea de 

materiale promoţionale REGIO şi referitoare la proiect, ce vor fi distribuite în cadrul 
evenimentului festiv, 

• montarea de plăci permanente la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. 

În vederea îndeplinirii obligaţiilor privind măsurile de informare şi publicitate conform 
Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia pentru domeniul de intervenţie 3.3, precum 
şi pentru asigurarea vizibilităţii programului Regio, în implementarea proiectului vor fi 
întreprinse următoarele subactivităţi: 

Subactivitatea 5.1: Desemnarea prestatorilor de servicii mass-media şi publicarea 
comunicatelor de presă – termen luna 16 de la semnarea contractului 
de finanţare nerambursabilă 

Va fi nevoie de câte două cotidiene locale din fiecare judeţ în care se vor publica 
comunicatele de presă şi informarea emise în cadrul proiectului. Având în vedere 
valoarea acestor comunicate, serviciile mass-media vor fi achiziţionate prin cumpărare 
directă, înainte de elaborarea și publicarea fiecărui material de presă. 

Materialele de presă cu privire la proiect (comunicatul de presă și informarea de la 
sfârșitul proiectului) vor fi realizate de către Unitatea de Implementare a Proiectului şi 
avizate de organismul intermediar. 

Materiale de presă vor fi publicate în două ziare locale, editate în limba română, iar 
acolo unde este oportun, unul va fi editat în limba română şi unul în maghiară, la 
nivelul fiecărui judeţ beneficiar al proiectului. De asemenea, aceste materiale vor fi 
postate şi pe site-urile consiliilor judeţene Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi 
Sibiu, ce reprezintă judeţele membre ale Asociaţiei. 

Subactivitatea 5.2: Convocarea conferinţelor de presă – termen luna 2 de la semnarea 
contractului de finanţare nerambursabilă 



Vor avea loc câte-o conferinţă de presă în fiecare judeţ, cu ocazia semnării 
contractului de finanţare. 

Subactivitatea 5.3: Achiziţia autocolantelor și aplicarea acestora – termen luna 15 de la 
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

Având în vedere valoarea lor şi prevederile legale privind achiziţiile publice, 
autocolantele vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, prin contractarea unei firme 
specializate, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice. 

În cadrul acestei subactivităţi vor fi aplicate autocolante pe fiecare autospecială 
achiziţionată respectiv pe fiecare vehicul cu șenile, remorcă, autovehicul tractor și 
platformă de transport aferente, în vederea asigurării elementelor de vizibilitate ale 
programului REGIO. Activitatea se va desfăşura treptat, pe toată perioada de recepţie a 
echipamentelor. 

 

Subactivitatea 5.4: Recepţia festivă a echipamentelor – termen luna 16 de la semnarea 
contractului de finanţare nerambursabilă 

Această activitate va avea loc după punerea în folosinţă oficială a echipamentelor, în 
cadru festiv, cu participarea oficialităţilor din fiecare judeţ, ai membrilor Unităţii de 
Implementare a Proiectului şi a mass-media. Cu această ocazie, reprezentanţilor presei 
precum şi publicului larg, le vor fi prezentate beneficiile aduse de realizarea acestui 
proiect și echipamentele achiziţionate. 

În acest sens vor fi distribuite materiale informative şi de promovare a proiectului. 

Având în vedere valoarea lor şi prevederile legale privind achiziţiile publice, 
materialele promoţionale vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, prin contractarea 
unei firme specializate. Această subactivitate va fi realizată în conformitate cu 
prevederile legale privind achiziţiile publice. 

Subactivitatea 5.5: Achiziţia plăcilor permanente, realizarea şi montarea lor – termen 
luna 16 de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

După finalizarea majorităţii activităţilor şi cunoaşterii valorii finale a proiectului, în 
vederea respectării elementelor de vizibilitate ale proiectului şi informării publicului 
larg asupra investiţiei realizate, vor fi achiziţionate 6 plăci permanente care vor fi 
montate la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. 

Activitatea 6. Achiziţia serviciilor de audit și realizarea auditului – termen luna 16 
de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

Având în vederea experienţa proiectelor anterioare, valoarea estimată pentru această 
achiziţiei este de 25.000 lei fără TVA. Prin urmare achiziţia serviciilor de audit va fi 
realizată prin cumpărare directă. 

Ca orice altă achiziţie, se va derula prin mai multe etape, după cum urmează: 
Etapa 1: elaborarea documentelor necesare realizării achiziţiei, 
Etapa 2: solicitarea de oferte de la diverşi operatori economici şi evaluarea acestora de 
către membrii unităţii de implementare a proiectului desemnaţi în acest sens. 
Etapa 3: atribuirea contractului de achiziţie publică. 

Detaliile privind modul de realizare a auditului şi numărul de rapoarte emise vor fi 
cuprinse în documentaţie şi vor fi elaborate în conformitate cu termenii de referinţă 



recomandaţi de organismul intermediar şi prevederile contractului de finanţare. Astfel, 
va fi realizat un singur raport de audit, la sfârşitul perioadei de implementare. 

Activitatea 7. Monitorizarea implementării proiectului – termen luna 16 de la 
semnarea contractului de finanţare nerambursabilă 

În cadrul acestei activităţi vor fi elaborate toate rapoartele necesare implementării 
proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare: rapoarte de 
progres pe durata implementării proiectului precum şi unul după finalizarea proiectului, 
cereri de prefinanţare şi cereri de rambursare. Rapoartele şi cererile de rambursare vor 
fi elaborate de către Unitatea de Implementare a Proiectului. 

Coordonarea activităţii de monitorizare a implementării proiectului va fi în atribuţiile 
managerului de proiect, care va fi sprijinit şi de ceilalţi membrii ai echipei. În vederea 
asigurării monitorizării implementării proiectului, pe lângă acţiunile deja menţionate, 
vor fi realizate şi următoarele: 

Secretarul va culege lunar informaţii cu privire la acţiunile realizate de către toţi 
membrii UIP în vederea implementării proiectului, pe care le va sintetiza într-un raport 
lunar de progres. Aceste rapoarte vor fi realizate pe întreaga perioadă de implementare 
a proiectului. 

Managerul de proiect va realiza o analiză lunară a progresului înregistrat privind 
respectarea calendarului activităţilor şi atingerea indicatorilor proiectului, în baza 
rapoartelor de progres întocmite. Acesta va identifica şi va anticipa atunci când este 
posibil, eventualele devieri ale proiectului şi va analiza împreună cu ceilalţi membrii ai 
UIP modalităţile de a contracara respectiv de a preveni aceste devieri.  

Concluziile analizei vor fi prezentate de către managerul de proiect conducerii ADI 
Centrul Transilvaniei, iar, după caz, va formula propuneri pentru revizuirea planului de 
implementare a proiectului. 

 

În vederea asigurării fluxului informaţional în cadrul UIP pentru asigurarea unei bune 
monitorizări, vor fi organizate şedinţe periodice de lucru, care vor fi convocate la 
solicitarea managerului de proiect. La acestea vor participa toţi membrii unităţii de 
implementare a proiectului sau după caz, doar membrii a căror expertiză este 
necesară. Scopul lor este de a evidenţia modul de respectare a graficului de activităţi, 
a bugetului şi a sarcinilor stabilite pentru fiecare membru al Unităţii de Implementare 
şi după caz, identificarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor. 

Aceste şedinţe vor fi convocate ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin în următoarele 
etape ale proiectului: 

 în momentul elaborării documentaţiei pentru atribuirea contractului de 
furnizare de autospeciale – luna 1 după semnarea contractului de finanţare; 

 după finalizarea livrării echipamentelor achiziţionate şi începerea activităţii 
de organizare a evenimentului festiv - luna 15 din anul II după semnarea 
contractului de finanţare; 

 la finalizarea proiectului, aceasta fiind şi şedinţa de evaluare a rezultatelor 
- luna 16 după semnarea contractului de finanţare. 



2.3.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
Anul 1 Anul 2 
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1 

Numirea Unităţii 
de Implementare a 
Proiectului 

Manager 
 

                

2 Licitaţie 
autospeciale Manager  

                

2.1 
Elaborarea 
documentaţiei de 
atribuire 

Consilier 
achiziţii 
publice; 
responsabil 
tehnic 

 

                

2.2 Chemarea la 
competiţie 

Consilier 
achiziţii 
publice 

 

                

2.3 
Derularea 
procedurii de 
atribuire 

Asistent 
manager; 
secretar; 
responsabil 
tehnic; jurist 

 

                

2.4 Atribuirea 
contractului 

Consilier 
achiziţii 
publice; jurist; 

 

                

3 

Livrarea 
echipamentelor şi 
punerea lor în 
funcţiune 

Responsabil 
tehnic 

 

                

3.1 Livrarea 
echipamentelor 

Asistent 
manager; 
responsabil 
tehnic 

 

                

3.2 

Recepţia, punerea 
în funcţiune, 
repartizarea 
echipamentelor şi 
transferarea lor 
către utilizatorii 
finali 

Responsabil 
tehnic; jurist 

 

                

4 
Selectarea şi 
instruirea 
personalului 

Responsabil 
tehnic 

 

                

4.1 Selectarea 
personalului 

Responsabil 
tehnic 

 
                

4.2 Pregătirea propriu-
zisă a personalului 

Responsabil 
tehnic 

 
                



Anul 1 Anul 2 
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5 

Realizarea 
acţiunilor de 
informare şi 
publicitate 

Manager 

 

                

5.1 

Desemnarea 
prestatorilor de 
serv. mass-media 
şi publicarea 
comunicatelor de 
presă 

Consilier 
achiziţii 
publice; 
secretar; 
jurist; asistenţi 
manager 

 

                

5.2 
Convocarea 
conferinţei de 
presă 

Secretar; 
asistenţi 
manager 

 

                

5.3 
Achiziţia 
autocolantelor și 
aplicarea acestora 

Consilier 
achiziţii 
publice; 
secretar; 
jurist; 
responsabil 
tehnic 

 

                

5.4 Recepţia festivă a 
echipamentelor 

Asistent 
manager 

 
                

5.5 

Achiziţia plăcilor 
permanente, 
realizarea și 
montarea lor 

Consilier 
achiziţii 
publice; 
secretar; 
jurist; 
responsabil 
tehnic 

 

                

6 

Achiziţia 
serviciilor de 
audit și realizarea 
auditului 

Consilier 
achiziţii 
publice; jurist; 
ofiţer 
financiar 

 

                

7 
Monitorizarea 
implementării 
proiectului 

Manager 
 

                
 
2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, prin membrii fondatori 
respectiv judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, reprezentate prin 
consiliile judeţene, vor pune la dispoziţia fiecărei persoane din cadrul Unităţii de 
Implementare a Proiectului echipamentele necesare în vederea bunei desfăşurări a 



prezentului proiect. De asemenea, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din 
Regiunea Centru vor asigura echipamentele necesare desfăşurării activităţii 
responsabililor tehnici membrii ai unităţii de implementare a proiectului. 

Aceste echipamente se concretizează în: câte un computer cu toate soft-urile necesare 
pentru fiecare persoană, echipamente de comunicaţii, adică telefon, fax şi internet, 
imprimante, copiator în vederea multiplicării documentelor, autoturism pentru 
deplasările ce le implică proiectul, consumabile (hârtie, instrumente de scris, toner 
pentru imprimantă, etc.).  

Pentru persoanele aflate la sediul Asociaţiei este asigurată multiplicarea şi imprimarea 
documentelor (o multifuncţională şi consumabile). De asemenea, Consiliul Judeţean 
Mureş a pus la dispoziţia Asociaţiei un spaţiu pentru depozitarea documentelor aferente 
proiectului. 
 
2.3.8 Rezultate anticipate  

Nr. 
crt. Activitate/ subactivitate Rezultat 

1 
Numirea Unităţii de 
Implementare a Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului înfiinţată 

2 Licitaţia pentru desemnarea furnizorilor de echipamente 

2.1 
Elaborarea documentaţiei de 
atribuire pentru achiziţia 
publică de bunuri 

2.2 Chemarea la competiţie 

2.3 Derularea procedurii de 
atribuire 

2.4 Atribuirea contractelor de 
achiziţie publică 

Comisie de licitaţie numită. 
Licitaţie pentru desemnarea Furnizorului 
organizată, desfăşurată şi adjudecată. 
Contract încheiat cu furnizorul desemnat. 

3 Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune 

3.1 Livrarea echipamentelor 
6 complete – autospeciale complexe de 
intervenţie, descarcerare și acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă livrate 

3.2 

Recepţia, punerea în funcţiune, 
repartizarea echipamentelor şi 
transferarea lor către 
utilizatorii finali 

o comisie de prerecepţie numită; o comisie de 
recepţie numită; 6 autospeciale noi puse în 
funcţiune; 6 contracte de comodat încheiate; 
Formalităţi legale îndeplinite în vederea 
repartizării celor 6 de autospeciale către 
utilizatorii finali şi darea lor în folosinţă. 

4 Selectarea şi instruirea personalului 
4.1 Selectarea personalului 37 de persoane selectate 

4.2 Pregătirea propriu-zisă a 
personalului 

37 de persoane pregătite corespunzător pentru 
utilizarea celor 6 de echipamente specifice 

5 Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate 

5.1 
Desemnarea prestatorilor de 
serv. mass-media şi publicarea 
comunicatelor de presă 

1 comunicat de presă emis şi publicat în fiecare 
judeţ 
1 informare privind rezultatele proiectului emisă 
şi publicată în fiecare judeţ 



Nr. 
crt. Activitate/ subactivitate Rezultat 

5.2 Convocarea conferinţei de presă o conferinţă de presă convocată în fiecare judeţ – 
în total 6 conferinţe de presă 

5.3 Achiziţia autocolantelor și 
aplicarea acestora 

24 de autocolante realizate și montate pe 
echipamente 

5.4 Recepţia festivă a 
echipamentelor 

O recepţie festivă cu participarea mass-media 
desfăşurată; cel puţin 20 de participanţi la 
recepţia festivă; materiale informative și de 
promovare a proiectului realizate şi distribuite în 
cadrul recepţiei festive. 

5.5 Achiziţia plăcilor permanente, 
realizarea și montarea lor 

6 plăci permanente achiziţionate şi montate la 
sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 

6 Achiziţia serviciilor de audit și 
realizarea auditului 

Contract încheiat cu furnizorul de servicii 
Raport de audit realizat şi înaintat beneficiarului 

7 Monitorizarea implementării 
proiectului 

5 rapoarte de progres şi un raport final realizate 
şi înaintate organismului intermediar, împreună 
cu cereri de rambursare a cheltuielilor aferente 

 

2.4  MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente şi 
viitoare) 

Pentru pregătirea acestui proiect au colaborat 12 persoane: câte o persoană de la 
fiecare consiliu judeţean, cu experienţă în elaborarea de cereri de finanţare şi câte o 
persoană de la fiecare inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţe din Regiunea 
Centru, abilitate să enunţe necesităţile judeţului în domeniul intervenţiilor în situaţii 
de urgenţă. 
În vederea unei coordonări eficiente a activităţilor necesare implementării proiectului 
va fi înfiinţată o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP). Ţinând cont de 
experienţa anterioară din acest domeniu a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Centrul Transilvaniei”, precum şi a tuturor membrilor fondatori ai acesteia, este 
propusă următoarea componenţă pentru această Unitate de Implementare: 1 Şef UIP 
(Manager de proiect), 6 Asistenţi manager (câte unul din partea fiecărui consiliu 
judeţean), 6 Responsabili tehnici (câte unul din partea fiecărui Inspectorat Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă – ISU), 1 Consilier achiziţii publice, 1 Ofiţer financiar, 1 Jurist 
şi 1 Secretar. 
Detalii suplimentare despre poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru, precum şi 
experienţa necesară pentru ocuparea posturilor în cadrul UIP sunt descrise în 
paragrafele următoare: 

Şef UIP - Manager de proiect (Consiliul Judeţean Mureş) 
Atribuţii: Atribuţii: Asigură managementul general al activităţii UIP, inclusiv activitatea 
de monitorizare a proiectului; Asigură suport tehnic ADR Centru şi MDRAP pe perioada 
de implementare a proiectului; Aprobă facturile prezentate şi coordonează depunerea 
cererilor de rambursare; Asigură plata la timp a contribuţiei locale către Beneficiar 
(inclusiv a costurilor neeligibile); Coordonează activităţile de publicitate ale 
Proiectului: se asigură de obţinerea avizelor de la ADR Centru privind materialele 



publicitare; verifică materialele publicitare; supraveghează publicarea comunicatelor 
de presă, realizarea autocolantelor şi plăcilor permanente, precum şi a materialelor 
aferente recepţiei festive, organizează recepţia festivă; Coordonează activităţile pe 
perioada pregătirii şi desfăşurării procedurilor de achiziţie publică de echipamente: se 
asigură de faptul că documentaţia de atribuire va fi finalizată şi aprobată la timp, 
propune componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor, participă ca membru în comisii 
de evaluare a ofertelor (după caz), supraveghează activitatea de semnare a 
contractelor. 
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor 
primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea 
operaţiunilor cuprinse în documente; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor 
desfăşurate; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 
Experienţa necesară: Experienţă în programarea, implementarea şi monitorizarea 
proiectelor finanţate din fonduri internaţionale; Cunoştinţe privitoare la legislaţia 
naţională privind achiziţiile publice; Cunoştinţe privitoare la legislaţia naţională privind 
intervenţiile în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea primului ajutor calificat; 
Aptitudini analitice şi de concepţie, iniţiativă, corectitudine, disciplină. 

Asistent manager (Consiliul Judeţean Alba; Consiliul Judeţean Braşov; Consiliul 
Judeţean Covasna; Consiliul Judeţean Harghita; Consiliul Judeţean Mureş; Consiliul 
Judeţean Sibiu) 
Atribuţii: Acordă sprijin membrilor UIP; Participă la organizarea şi derularea licitaţiilor 
din cadrul proiectului: sprijină consilierul pe achiziţii publice în elaborarea 
documentaţiei de atribuire şi în chemarea la competiţie, participă ca membru în 
comisia de evaluare a ofertelor (după caz), contractează prestatorii de servicii mass-
media; Răspunde de publicarea comunicatelor de presă, de convocarea conferinţei de 
presă şi distribuirea materialelor promoţionale; Răspunde pentru numirea comisiilor de 
recepţie la nivelul propriului judeţ şi participă la acestea (dacă este nevoie); Preia 
atribuţiile de Manager de Proiect când este nevoie (doar asistentul manager de la 
Consiliul Judeţean Mureş). 
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor 
primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea 
operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură 
confidenţialitatea operaţiunilor. 
Experienţa necesară: Experienţă în programarea, implementarea şi monitorizarea 
proiectelor finanţate din fonduri internaţionale; Cunoştinţe tehnice generale şi 
aptitudini de comunicare; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină. 

Consilier achiziţii publice (Consiliul Judeţean Mureş) 
Atribuţii: Asigură asistenţă de specialitate UIP pentru toate achiziţiile prevăzute în 
proiect; Sprijină juristul în elaborarea contractelor necesare achiziţionării bunurilor şi 
serviciilor; Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor: elaborează notele şi 
referatele aferente achiziţiilor prevăzute în proiect, elaborează documentaţia de 
atribuire a contractului de furnizare de echipamente, se asigură de publicarea 
anunţului de participare privind achiziţia autospecialelor, sprijină preşedintele comisiei 
de evaluare în organizarea şedinţelor de evaluare; Urmăreşte legislaţia din domeniu; 
Participă ca membru în comisiile de recepţie (dacă este nevoie). 
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor 
primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea 



operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură 
confidenţialitatea operaţiunilor. 
Experienţa necesară: Experienţă în derularea procedurilor de achiziţie publică precum 
şi în elaborarea de documentaţii de atribuire în cadrul acestora. 

Responsabil tehnic (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului 
Alba; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov; 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazu” al judeţului Covasna; 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita; Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş; Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu) 
Atribuţii: Participă la organizarea şi derularea licitaţiilor din cadrul proiectului: 
verificarea specificaţiilor tehnice, participă ca membru în comisia de evaluare a 
ofertelor pentru desemnarea furnizorului de echipamente; Participă la organizarea 
recepţiei festive; Răspunde de repartizarea, livrarea şi testarea autospecialelor, 
inclusiv a echipamentelor specifice aflate în dotarea acestora: participă în comisiile 
recepţie a echipamentelor, se asigură că livrarea autospecialelor va fi făcută la 
unităţile de pompieri stabilite, va asigura logistica necesară pentru predarea 
autospecialelor; Răspunde de selectarea personalului din judeţul propriu şi 
supraveghează instruirea acestuia; Răspunde de aplicarea autocolantelor şi de 
amplasarea panourilor de publicitate REGIO la sediul inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă propriu. 
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor 
primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea 
operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură 
confidenţialitatea operaţiunilor. 
Experienţa necesară: Experienţă în domeniul serviciilor profesioniste pentru situaţii 
de urgenţă; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină. 

Ofiţer financiar (contabil şef, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 
Transilvaniei”) 
Atribuţii: Menţine un sistem de contabilitate corespunzător pentru costurile 
proiectului; Se asigură că fiecare membru fondator al Asociaţiei contribuie cu partea 
corespunzătoare judeţului (inclusiv costuri neeligibile); Pregăteşte documentele 
necesare pentru realizarea plăţilor; Se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate 
cu prevederile Contractului de Grant şi ale contractelor încheiate în urma procedurilor 
de licitaţie; Pregăteşte rapoartele financiare privind implementarea Proiectului, 
inclusiv întocmirea cererilor de rambursare; Participă la organizarea şi derularea 
procedurii de achiziţie pentru desemnarea Auditorului; Recepţionează Raportul de 
Audit. 
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor 
primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea 
operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură 
confidenţialitatea operaţiunilor. 
Experienţa necesară: Înţelegerea contractărilor din UE şi a sistemelor de plată; 
Aptitudini în contabilitate; Experienţă în finanţe publice; Aptitudini analitice, iniţiativă, 
corectitudine şi disciplină. 

Jurist (Consiliul Judeţean Mureş) 



Atribuţii: Asigură asistenţa juridică de specialitate UIP; Elaborează contractele 
necesare achiziţionării bunurilor şi serviciilor; Analizează şi formulează observaţii la 
actele întocmite de UIP; Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor: sprijină 
consilierul achiziţii publice în elaborarea şi avizarea notelor / referatelor aferente 
procesului de achiziţii, participă ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor, 
asigură logistica pentru încheierea contractelor; Elaborează şi asigură încheierea 
documentelor administrative în vederea transferării echipamentelor la utilizatorii 
finali; Urmăreşte legislaţia din domeniu; Participă ca membru în comisiile de recepţie 
(după caz). 
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor 
primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea 
operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură 
confidenţialitatea operaţiunilor. 
Experienţa necesară: Cunoaşterea foarte bună a legislaţiei din domeniul asociaţiilor, 
achiziţiilor publice şi externalizării de bunuri; Aptitudini analitice, iniţiativă, 
corectitudine şi disciplină. 

Secretar (Consiliul Judeţean Mureş) 
Atribuţii: Pregăteşte şi implementează activităţile de publicitate: sprijină asistenţii 
manageri în elaborarea documentaţiei pentru desemnarea prestatorilor de mass-media 
şi în elaborarea materialelor pentru conferinţele de presă, răspunde de obţinerea 
avizelor de la ADR Centru privind materialele de promovare ale proiectului, elaborează 
machetele pentru comunicatele de presă, autocolante, materialele promoţionale 
aferente recepţiei festive şi plăcile permanente, sprijină responsabilii tehnici în 
aplicarea autocolantelor şi în montarea plăcilor permanente (în vederea respectării 
prevederilor privind vizibilitatea programului); Pregăteşte şedinţele interne şi/sau 
externe; Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; Efectuează rezervările de cazare, 
masă şi de transport atât pentru şedinţele curente cât şi pentru recepţia festivă; 
Întocmeşte şi transmite rapoartele; Pregăteşte documentele pentru arhivare/retragere; 
Asigură acurateţea sistemului de înregistrare a documentelor; Întocmeşte, colectează şi 
distribuie corespondenţa; Conduce la zi jurnalele; Preia apelurile telefonice şi 
mesajele; Preia atribuţiile de Asistent manager când este nevoie. 
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor 
primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea 
operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură 
confidenţialitatea operaţiunilor. 

Experienţa necesară: Cunoştinţe tehnice generale şi aptitudini de comunicare şi 
organizare; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină. 

 

2.5 DURATA PROIECTULUI 

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni. 

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni. 

 

2.6  INDICATORI 

INDICATORI Valoare la 
începutul 

Valoare la 
sfârşitul 



perioadei de 
implementare 

perioadei de 
implementare  

Rezultat imediat (direct) 
Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de 
urgenţă (de tipul celor propuse spre 
achiziţionare) 

1 7 

Rezultate induse (indirecte) 
Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile 
de intervenţie în zonele rurale 

24’32’’ în zonele 
rurale 

22’40’’ în 
zonele rurale 

 
2.7 Partenerii implicaţi în derularea proiectului 

Implementarea proiectului se face în parteneriat?  

              DA  
 
               
              NU 

 

2.8  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE 

 MOD DE RELAŢIONARE 

Planul Naţional de 
Dezvoltare 2007 - 

2013 

Deoarece România este o ţară cu risc ridicat în caz de dezastru 
(cutremure, inundaţii, etc.), este importantă dezvoltarea 
infrastructurii de siguranţă publică pentru situaţii de urgenţă şi 
dezastre naturale şi tehnologice a unităţilor regionale şi locale 
care formează sistemul de intervenţii în caz de urgenţă. În acelaşi 
timp, susţinerea acestui sistem de intervenţii aduce o contribuţie 
importantă la consolidarea sistemului de intervenţii de urgenţă 
spitaliceşti. 

Achiziţionarea de echipamente specifice pentru situaţiile de 
urgenţă are ca efect îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie 
primară şi avansată în cazul accidentelor în masă (accidente de 
circulaţie majore, accidente feroviare, atacuri teroriste etc.); 
îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie în cazul dezastrelor 
naturale (inundaţii, cutremure, incendii); îmbunătăţirea 
sistemelor de comunicaţii integrate locale, judeţene şi regionale. 

Programul 
Operaţional 

Regional 2007 - 2013 

Prin implementarea POR se doreşte să se contribuie la diminuarea 
disparităţilor interregionale, precum şi a disparităţilor în 
interiorul regiunilor. 

În ceea ce priveşte domeniu de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării 
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă” obiectivul specific al acestuia îl reprezintă 
îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la 
nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de 
răspuns şi intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi 



MOD DE RELAŢIONARE  

pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 

Astfel, prezentul proiect susţine realizarea priorităţilor 
Programului Operaţional Regional, prin achiziţionarea de 
echipamente specifice ce vor duce la creşterea calităţii serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă, mai ales în zonele greu accesibile şi 
încearcă să uniformizeze capacitatea de intervenţie a judeţelor 
din cadrul Regiunii Centru. 

De asemenea, este de aşteptat ca dezvoltarea acestui sistem 
organizatoric, concomitent cu îmbunătăţirea dotărilor cu 
echipamente, să conducă la creşterea gradului de siguranţă a 
populaţiei şi la primirea ajutorului de urgenţă calificat în timpul 
cel mai scurt. 

Planurile de analiză 
şi acoperire a 

riscurilor a 
judeţelor Regiunii 7 

Centru: Alba, 
Braşov, Covasna, 
Harghita, Mureş şi 

Sibiu 

Conform Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor, există 
următoarele tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, 
riscuri biologice, riscuri de incendiu şi riscuri sociale. 

Echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului vor 
putea fi utilizate în îmbunătăţirea acoperirii următoarelor tipuri 
de riscuri: 
• Riscuri naturale: Incendii de pădure şi la vegetaţia uscată; 

Inundaţii; Secetă; Furtuni; Tornade; Cutremure; Alunecări de 
teren; Avalanșe; 

• Riscuri tehnologice: Accidente rutiere, feroviare şi aeriene; 
Accidente industriale; Prăbușiri de construcţii; Explozii; Avarii; 

• Riscuri de incendii: Incendii; 
• Riscuri sociale: Evenimente publice de amploare. 
Astfel, aceste echipamente vor contribui în mod clar la 
respectarea celor stabilite în Planurile de analiză şi acoperire a 
riscurilor. 

 

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Organizaţia este plătitoare de TVA? 

              DA  
 
               
              NU 

 

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT 

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri? 

              DA  
 
               



              NU 

 

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUI 

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să: 

a) accelereze implementarea proiectului 

              DA  
 
               
              NU 

Detaliaţi............................ 

Pe de o parte, este de menţionat faptul că sistemul de răspuns în situaţii de urgenţă 
este unul complex, structura SMURD este în continuă dezvoltare, iar unităţile existente 
trebuie să răspundă la un număr forte mare de solicitări care accelerează uzura 
echipamentelor. Datorită acestei dezvoltări a sistemului inspectoratele pentru situaţii 
de urgenţă trebuie să răspundă la solicitări care acoperă tipuri de riscuri din ce în ce 
mai diversificate. 

Pe de altă parte, se ştie că Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene au de 
suferit din punct de vedere financiar datorită bugetelor insuficiente de care dispun 
acestea. În anii 2008 - 2012, pe fondul crizei economice, fondurile bugetare alocate 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă au fost insuficiente. Banii pentru reparaţii 
curente şi piese de schimb au fost repartizaţi cu prioritate doar la acele obiective 
pentru care executarea lucrărilor nu a suportat amânare. 

Aşadar, implementarea proiectului prin intermediului acestui program va accelera 
realizarea lui, datorită achiziţionării echipamentelor propuse într-un orizont de timp 
mult mai scurt decât dacă ar fi cumpărate din resursele financiare proprii ale acestor 
instituţii. Astfel, proiectul va fi realizat aproximativ într-un an și jumătate, pe când din 
resurse proprii, probabil, ar fi realizat în 10 – 15 ani sau poate chiar mai mult. 



b) este esenţială pentru implementarea proiectului 

              DA  
 
               
              NU 

Detaliaţi............................ 

Considerăm că este esenţială asistenţa financiară nerambursabilă acordată în cadrul 
Programului Operaţional Regional, deoarece după cum menţionam mai sus, proiectul 
finanţat din resurse proprii ar fi implementat în 10-15 ani, pe când beneficiind de 
această asistenţă, proiectul va fi realizat în aproximativ doi ani.  

Termenul de realizare este foarte important pentru atingerea obiectivelor prezentului 
proiect. Acest fapt rezultă din situaţia actuală a echipamentelor specifice din dotarea 
bazelor operaţionale, care au un ridicat grad de uzură, media pe regiunea Centru fiind 
de aproximativ 53%. 

Mai mult de atât, în Regiunea Centru există doar o singură autoșeniletă, în dotarea 
Detașamentului de pompieri Tîrgu-Mureș, celelalte cinci judeţe neavând un astfel de 
echipament. Absenţa unui astfel de echipament din dotarea inspectoratelor pentru 
situaţii de urgenţă ar putea pune echipajele în incapacitatea de a interveni prompt, în 
anumite situaţii de urgenţă. Timpul de răspuns în zonele greu accesibil este ridicat 
deoarece este necesară parcurgerea pedestră a unor trasee foarte lungi și dificile până 
la locul intervenţiei. Astfel, incapacitatea de a interveni prompt ar putea avea 
consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei, a bunurilor şi a mediului. 

Chiar și în Judeţul Mureș care are deja un astfel de echipament, dotarea inspectoratului 
pentru situaţii de urgenţă cu un al doilea ar reduce timpii de răspuns cu acest tip de 
autospecială, în mediul rural, de la 75 min la 45 min. 

Având în vedere cele menţionate, considerăm esenţială implementarea proiectului în 
cel mai scurt timp posibil, pentru a evita situaţiile în care s-ar putea pierde vieţi 
omenești sau bunuri, situate în zone greu accesibile, datorită timpilor prea îndelungaţi 
de răspuns. 

 

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  

Implementarea proiectului va îmbunătăţi calitatea intervenţiilor serviciului pentru 
situaţii de urgenţă pe raza Regiunii Centru, mai ales în zonele greu accesibile. 

Pentru perioada de implementare va fi desemnată o Unitate de Implementare a 
Proiectului, ce va fi formată din reprezentanţi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de 
Urgenţă şi ai consiliilor judeţene, pentru a asigura cunoştinţele şi experienţa 
specialiştilor din domeniu în realizarea proiectului. 

Astfel, în momentul formării unităţii de implementare a proiectului Asociaţia va solicita 
consiliilor judeţene să desemneze persoane care fac parte din departamentele de 
dezvoltare regională, cu experienţă în elaborarea şi implementarea mai multor proiecte 
cu finanţare europeană. Din experienţa proiectelor „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 7 Centru”, cod SMIS 2339 și „Echipamente pentru 



îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă”, cod SMIS 37689 (proiecte finanţate 
prin POR 2007-2013), este foarte probabil ca judeţele să desemneze persoane care au 
făcut parte din unităţile de implementare a celor două proiecte amintite. 

Având în vedere că solicitantul, şi prin urmare viitorul proprietar al echipamentelor 
achiziţionate prin intermediul prezentului proiect, este Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, însă cei care vor folosi aceste echipamente 
sunt Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, pentru asigurarea cheltuielilor 
necesare funcţionării şi întreţinerii echipamentelor s-a optat pentru varianta încheierii 
de contracte de comodat cu acestea. 

Prin urmare, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vor aloca anual în 
bugetul lor, suma necesară întreţinerii echipamentelor şi funcţionării lor, pe întreaga 
durată a normei de utilizare a acestora. 

Din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă vor fi selecţionate 37 de persoane 

calificate, în cadrul proiectului fiind asigurată pregătirea acestor persoane de către 

furnizorul echipamentelor. 

 

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE 

Nr. 
crt. 

Activitatea de informare şi 
publicitate 

Durata estimată / 
Perioada 

Costuri 
estimate 

1 Comunicate de presă  13.200 
lei 

1.1 Comunicat de presă în 2 ziare 
locale, din fiecare judeţ membru al 
Asociaţiei, emis după semnarea 
contractului de finanţare (în total 
12 publicaţii) 

Câte o apariţie / luna 3 de 
la semnarea contractului 
de finanţare 6.600 lei 

1.2 O informare asupra proiectului şi a 
rezultatelor sale în 2 ziare locale, 
din fiecare judeţ membru al 
Asociaţiei, emis la finalizarea 
proiectului (în total 12 publicaţii) 

Câte o apariţie / luna 16 
de la semnarea 
contractului de finanţare 6.600 lei 

2 Convocarea conferinţelor de presă 
Conferinţă de presă, convocată 
după semnarea contractului de 
finanţare, câte o conferinţă de 
presă în fiecare judeţ membru al 
Asociaţiei (în total 6 conferinţe de 
presă) 

 
1/2 oră pentru o 
conferinţă de presă / luna 
2 de la semnarea 
contractului de finanţare 

0 lei 

3 Autocolante pentru echipamente 
Achiziţia autocolantelor și aplicarea 

 
3 luni / lunile 13 - 15, de 

1.350 lei 



Nr. 
crt. 

Activitatea de informare şi 
publicitate 

Durata estimată / 
Perioada 

Costuri 
estimate 

acestora la semnarea contractului 
de finanţare 

4 Recepţia festivă a echipamentelor 
Organizarea şi desfăşurarea efectivă 
a recepţiei festive  
Achiziţia, realizarea materialelor 
promoţionale (pliante, etc.) şi 
distribuirea acestora în timpul 
recepţiei festive 

 
2 luni / lunile 15 - 16, de 
la semnarea contractului 
de finanţare 6.000 lei 

5 Plăci permanente de informare 
Achiziţia plăcilor permanente, 
realizarea şi montarea lor 

 
2 luni / lunile 15 - 16, de 
la semnarea contractului 
de finanţare 

15.600 
lei 

 



 

3.CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ  

 

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE  

Prin achiziţionarea de echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă şi distribuirea 
lor pe raza întregii regiuni, se vor crea premizele accesului unui număr cât mai mare al 
populaţiei la serviciile de urgenţă. 

În conformitate cu recensământul populaţiei din 2011, Regiunea Centru totalizează un 
număr de 2.360.805 locuitori, din care populaţia de altă etnie decât cea română, este 
de 915.536, reprezentând un procent de 33,81% din totalul populaţiei, fiind cu mult 
peste media naţională, adică 11,10%. La nivelul regiunii, au fost înregistrate un număr 
de peste 20 de etnii, cele mai importante grupuri de minorităţi fiind maghiarii, care 
reprezintă un procent de aproximativ 28,57% din totalul populaţiei, rromii – 4,71% şi 
germanii – 0,41%. Deşi în Regiunea Centru numărul populaţiei minoritare reprezintă un 
procent important, alegerea utilizatorilor finali ai echipamentelor ce se doresc a fi 
achiziţionate şi a numărului acestora repartizate pe judeţ s-a făcut pe baza criteriilor 
pur profesionale de eficienţă şi eficacitate în intervenţii pentru situaţii de urgenţă. 

La alegerea utilizatorilor finali s-a ţinut cont şi de locaţia bazelor operaţionale, în 
vederea asigurării unei intervenţii rapide şi în zonele greu accesibile, pentru a oferi un 
serviciu de calitate în situaţii de urgenţă întregii populaţii a regiunii, indiferent de zona 
în care sunt stabiliţi. Astfel acest proiect, prin echipamentele specifice achiziţionate, 
vine să sprijine reducerea cazurilor în care echipajele profesioniste nu au acces la locul 
intervenţiei datorită lipsei dotărilor corespunzătoare, ca de exemplu: în cazul situaţiilor 
de urgenţă în zone montane, înzăpezite sau cu drum de acces impracticabil datorită 
ploilor, precum chiar şi în zonele fără drum de acces. 

Prin urmare, proiectul doreşte să aducă un plus de calitate serviciului de urgenţă, în 
vederea asigurării fiecărui cetăţean al Regiunii Centru, indiferent de etnie, rasă, 
religie, sex, vârstă, dizabilităţi, ocupaţie, domiciliu, în mod egal, dreptul la securitatea 
persoanei, la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi servicii sociale. 

De asemenea, trebuie menţionat faptul că alegerea echipei de implementare va fi 
făcută pe criterii strict profesionale, selecţia lor fiind realizată pe criterii precum: 
experienţa specifică în domeniu, implicarea lor în pregătirea proiectului, cunoştinţele 
specifice referitoare la proiect, etc., neţinându-se seama, de alte criterii decât 
rezultatele muncii lor. 

Mai trebuie subliniat faptul că activităţile proiectului, în special toate achiziţiile din 
proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc 
prevederile legislaţiei române şi europene din domeniul achiziţiilor publice. 

 

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ SI EFICIENTA ENERGETICA 

Dezvoltarea economică a Regiunilor este influenţată şi depinde de calitatea serviciilor 
de sănătate, educaţie, sociale, a serviciilor de siguranţă publică şi asistenţă pentru 
situaţii de urgenţă acordate populaţiei.  



Îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii 
pozitive asupra gradului de sănătate şi a participării populaţiei la piaţa muncii, precum 
şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate a regiunilor, depind de investiţiile 
directe realizate în acest domeniu, un prim pas făcut de Regiunea Centru fiind 
achiziţionarea echipamentelor specifice pentru situaţii de urgenţă, prin intermediul 
prezentului proiect. 

În ceea ce priveşte economia Regiunii Centru, trebuie menţionat faptul că aceasta are 
un potenţial al sectorului silvic foarte mare, pădurile ocupând 1/3 din suprafaţa 
regiunii. Acestea au un rol important în dezvoltarea economico-socială, mai ales în 
spaţiul rural. 

Totodată, în prezent, peste 2 milioane de ha de terenuri agricole degradate necesită 
lucrări de ameliorare prin împădurire. Tăierile ilegale din fondul forestier se situează 
încă la cote înalte. Refacerea pădurilor afectate de calamităţi naturale (în special de 
doborâturile de vânt) şi incendii reprezintă o prioritate.  

Având în vedere riscul producerii unor inundaţii devastatoare sau alunecări de teren cu 
efecte negative asupra localităţilor, infrastructurii şi activităţilor economice, se impun 
acţiuni integrate de refacere respectiv de protejare a fondului forestier, în vederea 
creării a unor sisteme optime de perdele de protecţie forestiere care să prevină 
producerea unor astfel de dezastre sau să minimizeze efectele negative ale acestora. 
Împreună cu programele de prevenire a situaţiilor de urgenţă, proiectul sprijină 
acţiunile de diminuare a pierderilor în situaţiile deja amintite. 

Astfel, acest proiect vine să susţină dezvoltarea economică, mai ales cea din mediul 
rural, prin achiziţionarea de echipamente ce vor asigura intervenţii prompte în situaţii 
de incendii la fondul silvic sau alunecări de teren, avalanșe, etc. ce rezultă din lipsa 
plantaţiilor de copaci, reducând pierderile economice din acest sector. 

De asemenea, proiectul contribuie la diminuarea efectelor negative ale ratei ridicate 
de sărăcie, prin reducerea disparităţilor în ceea ce priveşte calitatea şi gradul de acces 
al populaţiei la servicii de sănătate şi de siguranţă, din interiorul Regiunii. 

În corelaţie cu dezvoltarea economică şi asigurarea unui confort de siguranţă 
populaţiei, domeniul protecţiei mediului este atins de acest proiect, prin contribuţia la 
diminuarea sau eliminarea consecinţelor riscurilor naturale ca incendiile de pădure şi 
vegetaţie uscată, seceta, inundaţiile, furtunile, tornadele, cutremurele, alunecările de 
teren, avalanșe şi a celor tehnologice, accidente industriale, feroviare, aviatice, etc.  

La scară mai mică, este de menţionat că echipamentele ce vor fi achiziţionate vor avea 
un consum redus de combustibil și vor corespunde normelor de mediu în vigoare. 

 

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI   

Acest proiect va aduce Regiunii Centru un plus în ceea ce priveşte modul de operare în 
situaţii de urgenţă datorită achiziţionării autospecialelor complexe de intervenţie, 
descarcerare și acordarea asistenţei medicale de urgenţă livrate, care vor fi compuse 
din autovehiculul tractor și platforma de transport, vehicul cu roţi/șenile 
(autoșenilete). La momentul de faţă, vehicule cu șenile nu există în dotarea tuturor 
celor șase judeţe din regiune, ci este doar o singură bucată în judeţul Mureș. Acest tip 
de vehicule au capacitate foarte mare de trecere, aproape pe orice tip de teren și în 
orice condiţii meteo: teren accidentat, teren mlăștinos, pe apă, pe zăpadă. De 



asemenea, autoșeniletele vor avea în dotare un GPS modern, care să permită 
orientarea în spaţiu și în condiţiile în care drumurile nu mai pot fi distinse (ex: în 
situaţia înzăpezirilor majore), trusă de prim ajutor, unelte pentru descarcerare, 
precum și câteva echipamente de stins incendii. 

Astfel, datorită tehnologiei moderne de care dispun, echipamentele ce vor fi 
achiziţionate vor uşura munca echipajelor de intervenţie şi vor asigura, în zonele greu 
accesibile, o deplasare mai rapidă până la locul intervenţiei. 

 

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE 

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice: 

ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PĂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE 
FINANŢARE 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului/ 

Acordului-cadru 
pentru 

realizarea 
proiectului 

Valoarea 
reală 
(Lei) 

Procedura 
aplicată 

Data  începerii 
procedurii* 

Data   
finalizării 

procedurii* 

1      
2      
 

 
ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 

 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului/ 

Acordului-cadru 
pentru 

realizarea 
proiectului 

Valoarea 
estimată 

(Lei) 

Procedura 
aplicată 

Data estimată 
pentru 

începerea 
procedurii* 

Data estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii* 

1 
Achiziţia 
serviciilor mass-
media 

13.200 Cumpărare 
directă 

Prima lună de 
la semnarea 
contractului de 
finanţare 

A 
cincisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului 
de finanţare 

2 
Achiziţia de 
echipamente 
specifice 

2.362.500 Licitaţie 
deschisă 

A treia lună de 
la semnarea 
contractului de 
finanţare 

A şaptea lună 
de la 
semnarea 
contractului 
de finanţare 

3 
Achiziţia 
serviciilor de 
audit 

25.000 Cumpărare 
directă 

A treisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului de 
finanţare 

A 
cincisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului 
de finanţare 



 
ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE 

 

Nr. 
crt. 

Obiectul 
contractului/ 

Acordului-cadru 
pentru 

realizarea 
proiectului 

Valoarea 
estimată 

(Lei) 

Procedura 
aplicată 

Data estimată 
pentru 

începerea 
procedurii* 

Data estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii* 

4 

Achiziţia de 
autocolante 
pentru 
echipamente 

1.350 Cumpărare 
directă 

A treisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului de 
finanţare 

A 
cincisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului 
de finanţare 

5 

Achiziţia 
materialelor 
promoţionale 
aferente 
evenimentului 
festiv 

6.000 Cumpărare 
directă 

A 
cincisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului de 
finanţare 

A șaisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului 
de finanţare 

6 
Achiziţia de 
plăcuţe de 
informare 

15.600 Cumpărare 
directă 

A 
cincisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului de 
finanţare 

A șaisprezecea 
lună de la 
semnarea 
contractului 
de finanţare 

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare 



 

4.FINANTAREA PROIECTULUI 

4.1 BUGETUL PROIECTULUI  
Cheltuieli eligibile 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor 

Cheltuiel
i 

neeligibil
e 

Baza TVA 
eligibilă 

TOTAL 
eligibil 

TVA 
neeligibil

ă 

1 2 3 4 5 6=4+5 7 
CAPITOL 1      

1 Cheltuieli cu 
echipamente      

1.1 

Cheltuieli cu 
achiziţionarea de 
echipamente de 
specialitate si 
echipamente de 
comunicaţii aferente 
centrelor de comanda si 
control mobile1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2      

2 
Mijloace de transport      

2.1 Autovehicule cu 
destinaţia speciala 2 0,00 1.974.000,0

0 473.760,00 2.447.760,0
0 0,00 

2.1.1 

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

0,00 1.974.000,0
0 473.760,00 2.447.760,0

0 0,00 

   TOTAL CAPITOL 2 0,00 1.974.000,
00 

473.760,0
0 

2.447.760,
00 0,00 

CAPITOLUL 3      

3 Cheltuieli aferente 
implementării 
proiectului 

     

3.1 Cheltuieli de publicitate 
si informare 10.000,00 36.150,00 8.676,00 44.826,00 0,00 

3.1.1 Comunicate de presă 0,00 13.200,00 3.168,00 16.368,00 0,00 
3.1.2 Autocolante 0,00 1.350,00 324,00 1.674,00 0,00 
3.1.3 Plăcuţe de informare 0,00 15.600,00 3.744,00 19.344,00 0,00 

3.1.4 Recepţia festivă a 
echipamentelor 0,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 0,00 

3.2 Cheltuieli de audit 0,00 25.000,00 6.000,00 31.000,00 0,00
3.3 Consultanta3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                 
1 In cazul in care acestea se vor achiziționa împreuna cu centrele de comanda si control mobile se vor trece pe linia 2.1 
2 Se vor enumera, pe linii subsecvente tipul de mijloace de transport 
3 cheltuieli de consultanta in domeniul managementului de proiect in procent maxim de 1% din valoarea rambursata a proiectului 



Cheltuieli eligibile 
Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor 

Cheltuiel
i 

neeligibil
e 

Baza TVA 
eligibilă 

TOTAL 
eligibil 

TVA 
neeligibil

ă 

1 2 3 4 5 6=4+5 7 
  TOTAL CAPITOL 3 0,00 61.150,00 14.676,00 75.826,00 0,00 

I TOTAL cheltuieli 0,00 2.035.150,
00 

488.436,0
0 

2.523.586,
00 0,00 

II Alte cheltuieli neeligibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III TOTAL GENERAL (I+II) 0,00 2.035.150,
00 

488.436,0
0 

2.523.586,
00 0,00 

 
Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% 
la total cheltuieli -col 5- (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR 
rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.  

  VALOARE GRANT 2.473.114,2
8  



4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului: 

 
Surse de finanţare a proiectului (model) 

NR. 
CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE (RON) 

I Valoarea totală a proiectului, din care : 2.523.586,00 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0,00 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 2.523.586,00 

c. TVA neeligibilă 0,00 

II Contribuţia proprie în proiect, din care : 50.471,72 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 50.471,72 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 0,00 

III TVA neeligibilă* 0,00 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 2.473.114,28 

*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli 
(atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează 
numai TVA aferent cheltuielilor eligibile. 
   
I I = Ia + Ib + Ic  
Ia valoarea se preia din tabelul "Bugetul 

proiectului" col.3 linia "III.Total general"  
Ib valoarea se preia din tabelul "Bugetul 

proiectului" col.4 linia "III.Total general"  
Ic valoarea se preia din tabelul "Bugetul 

proiectului" col.6 linia "III.Total general"  
II II = IIa + IIb   
IIa = Ib * 2%  
IIb = Ia  
III valoarea se preia din tabelul "Bugetul 

proiectului" col.6 linia "III.Total general"  
IV = Ib - IIa   



 

5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI 

 

5.1 DECLARAŢIE   

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară 
proiectului pentru a se derula conform descrierii.  

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi 
aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins. 

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 
479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004. 

 

  

Data  

      

Numele , prenumele  (litere mari de tipar)  reprezentantului legal al solicitantului 
sau persoanei împuternicite    DANCU, OVIDIU 

    Funcţia ocupată în organizaţie 

    PREȘEDINTE 

    

    Semnătura..........................  

    (ştampila) 
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