
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.31/2009 
privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea 
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Vaslui în managementul şi implementarea proiectului 

 
având în vedere Hotărârea nr.130/2006 a Consiliului Judeţean Vaslui de aprobare a Acordului 

de asociere cu consiliile judeţene Iaşi, Botoşani, Bacău, Neamţ şi Suceava pentru realizarea 
proiectului „Achiziţionare Echipamente specifice pentru  Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii 
Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi 
a Primului Ajutor Calificat”; 

având în vedere Hotărârea nr.16/2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Nord-Est, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în şedinţa din data de 
30 iulie 2007; 

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operaţional Regional 2007-
2013 – Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3- 
“Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”; 
  având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art.XI, pct.2, al. 11 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST; 

având în vedere dispoziţiile art.11, art.12, art.13 şi art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.f) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Consiliul judeţean Vaslui 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. - Se aprobă proiectul „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea 

capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat”, spre a fi depus pentru finanţare în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul 
major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

Art.2. -  Se aprobă bugetul proiectului, astfel: 
- Cheltuieli eligibile               = 40.036.980,50 lei 
- Cheltuieli neeligibile              =  25.742,40 lei 
- TVA                 =  7.611.917,35 lei 
TOTAL BUGET PROIECT  =  47.674.640,25 lei. 
Art.3. - Se aprobă suma de 952.880,14 lei (800.739,61 lei + 152.140,53 lei TVA) 

reprezentând contribuţia financiară a solicitantului - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST la cheltuielile eligibile (calculată după formula:  2% x cheltuieli eligibile + TVA), în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, şi cu suma de 
25.742,40 lei (20.851,34 lei + 4.891,06 lei TVA), pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. 
  Art.4. -  Se aprobă suma de 143.957,53 reprezentând: 

-  139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA) - co-finanţarea Consiliului Judeţean 
Vaslui ( 2% din cheltuieli eligibile pe proiect + TVA),  

-  4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA)- cheltuielile neeligibile, inclusiv costurile 
conexe, inclusiv TVA, aferente realizării proiectului. 



Art.5.  - Se aprobă activităţile la care va participa judeţul Vaslui,reprezentat prin Consiliul 
Judeţean Vaslui în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat” prevăzute în anexa  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Dezvoltare 
Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Direcţia Economică şi Biroul Contabilitate ale 
Consiliului Judeţean Vaslui. 

Art.7. - Copii ale prezentei hotărâri vor fi comunicate: Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST, Consiliilor judeţene: Iaşi, Bacău,  Suceava, Botoşani şi  Neamţ. 

                Vaslui, 27 martie 2009 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                   Contrasemnează: 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                 Gheorghe Stoica 



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

Înregistrata de
…………………………............................................
[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează]

Cod SMIS (Număr cerere de 
finanţare) 
………..................................> 

Semnătura 
……………………………........................

Data înregistrării
 …………………...............
[zz/ll/aaaa]  
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TITLUL PROIECTULUI
ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI 
CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, ACORDĂRII 
ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ ȘI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT 

TIPUL ASISTENŢEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE
01     FEDER

Secţiunea I. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizaţie: .Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Cod de înregistrare fiscală -
Cod unic de  înregistrare . 23198960

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 10/A/2008
Adresa poştală: Bulevardul Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, Iaşi 
Adresa poştă electronică:    aliapopa@yahoo.com   

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:  
 - persoane juridice de drept privat şi utilitate publică 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI 

 Nume, prenume :  SIMIRAD G. Constantin

Funcţie  Preşdintele Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST şi preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi

Număr de  telefon 0232 - 235100

Număr de  fax  0232-210336

Adresă poştă electronică  csimirad@icc.ro 

1.4 PERSOANA DE CONTACT 
Nume, prenume  POPA G. Alina Mariana

Funcţie  Director executiv

Număr de  telefon  0232-235100 (int. 309)

Număr de  fax 0232-210336

         Adresă poştă electronică  aliapopa@yahoo.com 
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1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE
Nume POPA G. Alina Mariana

Funcţie  Director executiv

 Număr de  telefon 0232-235100 (int. 309)

Număr de  fax  0232-210336

Adresă poştă electronică aliapopa@yahoo.com

1.6 BANCA/TREZORERIA

Banca/ Sucursală: BRD Group Societe Generale, Iaşi  

Adresa: Anastasie Panu, Iaşi, judeţul Iaşi

Cod IBAN:RO70BRDE240SV04328642400 

1.7 SPRIJIN 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:

[Se vor completa informaţii pentru maxim trei proiecte, selectate în ordinea descrescătoare a  
anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare. Pentru fiecare proiect se va 
completa câte un tabel, după modelul de mai jos ]

Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ………………………
[Se va completa cu titlul proiectului aşa cum apare în contractul de finanţare. Numărul de referinţa  
reprezintă codul proiectului/ numărul contractului aşa cum a fost el stabilit de organizaţia  
finanţatoare/autoritatea de contractare]

Stadiul implementării proiectului [Se va completa cu FINALIZAT sau ÎN CURS DE 
FINALIZARE; în acest ultim caz se va trece data prevăzută  
de finalizare aşa cum este în contractul de finanţare

Obiectul proiectului [Se va completa cu o scurtă descriere a proiectului, activităţi  
realizate/în curs de realizare, nu mai mult de jumătate de 
pagină] 

Rezultate obţinute [Se va completa cu rezultatele finale sau parţiale ale  
proiectului] 
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Valoarea proiectului [Se va completa cu valoarea finală a proiectului –dacă 
acesta a fost finalizat sau cu valoarea de contract dacă 
acesta este în implementare. Pentru proiectele la care 
contractul de finanţare s-a încheiat în altă monedă decât  
RON se va trece valoarea în moneda respectiva şi  
echivalentul în RON la data semnării contractului de 
finanţare] 

Sursa de finanţare [Se va indica sursa de finanţare – ex. bugetul de stat,  
bugetele locale, surse externe nerambursabile , etc - şi se va 
completa cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a  
autorităţii contractante (dacă diferă)] 

• 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

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

              DA

              
              NU
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Secţiunea II. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE 
INTERVENŢIE

• PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
Programul Operaţional Regional 2007-2013

• 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: (Regiunea de Dezvoltare) NORD-EST
JUDETELE: IAȘI, BACĂU, BOTOȘANI, NEAMȚ, SUCEAVA, VASLUI
LOCALITATILE: Toate localităţile aflate pe raza judeţelor amintite. 
Localităţile unde vor fi staţionate echipamentele ce urmează a fi achiziţionate sunt: 

• judeţul Iaşi: Iaşi, Paşcani, Târgu Frumos;

• judeţul Bacău: Bacău, Moineşti, Oneşti;

• judeţul Botoşani:  Botoşani, Dorohoi, Săveni, Ștefăneşti, Truşeşti;

• judeţul Neamţ: Piatra Neamţ, Poiana Teiului, Roman, Târgu Neamţ;

• judeţul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi, Suceava, Vatra Dornei;

• judeţul Vaslui: Bârlad, Huşi, Vaslui.

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.3.1 Obiectivul proiectului 

Obiectivul general  al proiectului (care a determinat, de altfel, şi asocierea celor şase judeţe 
din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est într-o entitate compatibilă cu prevederile Ghidului Solicitantului  
de finanţare în cadrul  Axei  3,  Domeniul  Major  de Intervenţie  3.3  al  POR 2007-2013)  îl  reprezintă 
crearea  premiselor  necesare  asigurării  populaţiei  cu  servicii  de  calitate,  prin  îmbunătăţirea 
infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică şi asistenţă medicală în situaţii de urgenţă. 
Decurgând din prevederile Ghidului Solicitantului, obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. îmbunătăţirea capacităţii  de răspuns în situaţii  de urgenţă la nivelul  Regiunii  Nord-Est,  prin 
reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă;
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2. îmbunătăţirea capacităţii  şi calităţii  sistemului de intervenţie în situaţii  de urgenţă, acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat;

3. achizitionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea 
în comun a serviciului  public  de intervenţie  în situaţii  de urgenţă pentru  populaţia  Regiunii 
Nord-Est;

4. achiziţionarea de echipamente specifice atât pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale 
(care  va  facilita  intervenţii  integrate  în  caz  de  dezastre  sau  accidente),  cât  şi  pentru 
îmbunătăţirea dotării  bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor zone şi a 
tipurilor de riscuri cu prevalenţă sporită;

5. creşterea gradului de siguranţă a populaţiei  din Regiunea Nord-Est şi primirea ajutorului de 
urgenţă  calificat  într-un  timp  cât  mai  scurt,  prin  perfecţionarea  sistemului  de  gestionare  a 
riscurilor  şi  creşterea  eficienţei  acţiunilor  de  prevenire  şi  intervenţie  pentru  limitarea  şi 
înlăturarea efectelor acestora;

6. implementarea  principiului  de  comandă  unică  în  cazul  situaţiilor  de  urgenţă  de  amploare 
(accidente în masă, calamităţi  sau dezastre) şi eficientizarea interoperabilităţii  la nivel local, 
zonal şi regional printr-un management integrat al serviciilor de urgenţă prpfesioniste.

2.3.2 Context 

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 – instrumentul  prin care România îşi  propune să 
recupereze decalajul socio-economic faţă de celelalte state ale Uniunii Europene şi care structurează, 
în concordanţă cu Politica de Coeziune a Uniunii (Cohesion Policy), priorităţile şi distribuţia multianuală 
a resurselor financiare disponibile – şi-a asumat ca obiectiv general diminuarea disparităţilor inter- şi 
intra-regionale.  Pentru  operativitate,  procesul  investiţional  de  tip  integrat  va  fi  preferat  iniţiativelor 
locale/individuale.  Capitolul  care  vizează  infrastructura  de siguranţă  publică  pentru  situaţii  de 
urgenţă, dezastre naturale şi tehnologice arată că „România este o ţară cu risc ridicat în caz de 
dezastru (cutremure,  inundaţii  etc.).  O evaluare a serviciilor  pentru  situaţii  de urgenţă a evidenţiat 
faptul că acestea nu au capacitatea de a gestiona accidente majore din două motive: infrastructura 
bazelor operative este deteriorată sau inexistentă, iar echipamentele au durata de utilizare depăşită, 
cu repercusiuni  asupra capacităţii  de a face faţă  eficient  unui  accident  major.”  În capitolul  dedicat 
infrastructurii sanitare este identificată ca prioritate „îmbunătăţirea calităţii  serviciilor medicale prin 
reabilitarea  infrastructurii  serviciilor  de  sănătate  şi  prin  creşterea  capacităţii  şi  calităţii  sistemului 
medical de urgenţă la nivelul fiecăreia din cele 8 regiuni ale ţării”. 

Aspectele punctate mai sus pot fi interpretate ca reprezentând consecinţe directe ale unei acute 
lipse de echipamente adecvate, dar şi ale absenţei unui management care să transceadă limitele unei 
comunităţi date, de dimensiune mică sau medie, şi să o integreze într-un sistem de relaţii complex, de 
tip zonal sau regional. 

În  acest  sens,  Sistemul  Naţional  de Management  al  Situaţiilor  de Urgenţă,  reglementat  prin 
Legea nr. 363/2002 şi completată cu OUG 21/2004, este dimensionat, printre altele, pe două principii 
esenţiale care fundamentează, de altfel, şi necesitatea implementării, la nivelul Regiunii Nord-Est, a 
proiectului de faţă. Cooperarea la nivel regional (Art.3, al. e) şi operativitatea, conlucrarea activă 
(Art.3,  al.h)  sunt  invocate de  legiuitor  în  sprijinul  înfiinţării  a  opt  baze regionale  care să faciliteze 
realizarea managementului integrat al urgenţelor.  La nivelul Regiunii  Nord-Est, baza regională va fi 
localizată  la  Iaşi,  din  considerente  care  ţin  atât  de  tradiţie  (tulumbagii  şi  tulumbagibaşa  fiind 
consemnaţi  în documente ale Divanului  începând cu1804-1820;  tulumba = pompă,  furtun de stins 
incendii, termen împrumutat din limba turcă şi încă folosit), de rezultatele obţinute până în prezent, cât 
şi de evoluţia indicatorilor umani din ultimii 18 ani.

Din perspectiva modernizării şi a eficientizării serviciilor oferite populaţiei, judeţul Iaşi se numără 
printre primele judeţe din ţară care a preluat şi a implementat (1994), cu rezultate vizibile la nivelul 
întregii regiuni, sistemul de intervenţie integrat SMURD, dezvoltat la Târgu Mureş. În 2007-2008, în 
judeţ au apărut alte 7 centre locale de urgenţă de tip EPA-SMURD1 (în localităţile Țibăneşti, Șipote, 
Răducăneni, Bivolari, Podu Iloaiei, Hârlău şi Târgu Frumos, deservind 35 de oraşe şi comune), un al 
nouălea fiind în pregătire la Paşcani. Fiecare EPA de tip SMURD are arondat un personal format, în 
medie, din 12 paramedici şi pompieri, costurile de funcţionare fiind suportate de consiliile locale din 
1 Echipaje de Prim-Ajutor – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.
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zona deservită. Instruirea personalului este asigurată de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” şi de Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului „Sf. Spiridon” din 
Iaşi.

Din perspectiva evoluţiei indicatorilor umani, Regiunea Nord-Est s-a confruntat, în ultimii 18 ani, 
cu două fenomene majore pe care sistemul de asistenţă publică integrată de urgenţă nu le poate omite 
în procesul de reformare şi modernizare a serviciilor oferite populaţiei. Astfel, se constată în primul 
rând o consolidare  a declinului  demografic  la  nivel  regional  –  datorat,  în  special,  sporului  natural 
negativ  din mediul  rural  (-0,7‰) - şi,  la fel  de important,  amplificarea fenomenului  emigraţionist  în 
rândul forţei de muncă active. La sfârşitul lui 2006, populaţia ocupată civilă scăzuse cu peste 350.000 
de  persoane  faţă  de  1992.  Coroborat  cu  faptul  că  populaţia  regională  a  scăzut  cu  o  valoare 
nesemnificativă (3.751.783 locuitori în 1992, 3.732.583 în 2006 şi 3.719.102 în iulie 2008), iar sporul 
natural regional a fost pozitiv per ansamblu, putem deduce că migraţia populaţiei s-a făcut nu în afara 
regiunii, ci în interior, către zona rurală ca efect al  procesului de restructurare industrială din perioada 
1998-2006. Astfel se explică, de altfel, şi creşterea populaţiei din mediul rural în condiţiile unui spor 
natural  negativ  în  această  zonă.  Fenomenul  incumbă,  pe  termen  scurt,  o  reconfigurare  rapidă  a 
modului de acţiune şi a calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, de acordare a asistenţei  
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat într-o regiune predominant rurală, cu o infrastructură 
rutieră inexistentă sau slab dezvoltată. 

Proiectul  de  faţă  prezintă,  aşadar,  mize  strategice  pentru  modernizarea  regiunii  Nord-Est, 
propunându-şi  să  contribuie  nu  numai  la  îmbunătăţirea  capacităţii  de  intervenţie  a  sistemului 
prespitalicesc, ci şi, indirect, la creşterea atractivităţii economice a zonelor turistice  şi cu potenţial de 
dezvoltare agricolă din mediul rural prin asigurarea unui nivel satisfăcător de siguranţă  şi de calitate a 
vieţii pentru toţi cetăţenii regiunii, indiferent de zona în care locuieşte.

Implementarea proiectului propus spre finanţare prin această cerere a fost prefaţată în judeţele 
Suceava, Bacău, Neamţ şi Botoşani de iniţiative care vizează înfiinţarea de subunităţi de intervenţie de 
tip  SMURD sau restructurarea  unor  servicii  pentru  a  permite  intervenţii  de  tip  SMURD. Astfel,  la 
sfârşitul  anului  2008  (noiembrie-decembrie),  Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  „Bucovina”  - 
Suceava, în colaborare cu Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Judeţean Suceava, a 
sprijinit înfiinţarea a trei puncte SMURD la Detaşamentul de Pompieri Suceava, la Garda de Intervenţie 
Siret, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Rădăuţi, şi la Detaşamentul de Pompieri Vatra Dornei, 
fiecare punct fiind dotat cu două module: unul de descarcerare şi o ambulanţă cu personal din cadrul 
Inspectoratului. Tot în 2008, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „N. Iorga” al judeţului Botoşani a 
derulat, în colaborare cu consorţiul OASIS al Uniunii Europene, un proiect pilot de cercetare pentru 
realizarea unui Punct de Comandă Mobil în situaţii de urgenţă. În judeţ  funcţionează, la Botoşani şi 
Dorohoi,  cu respectarea prevederilor  legii  121/1996,  două unităţi  de tip SIAMUD2 care,  la vremea 
respectivă au avut rolul de a înlocui structurile de tip SMURD. În prezent, ISU Botoşani acţionează 
pentru  (re-)înfiinţarea  SMURD  şi  instruirea  personalului  încadrat  pe  autospeciale  prin  cursuri  cu 
specific în acordarea primului ajutor medical, având în vedere că intervenţiile de acest tip au crescut în 
2008 cu 500% faţă de 2007. Judeţul Bacău utilizează acelaşi tip de unitate (SIAMUD), dar se poartă 
discuţii,  al  nivelul  autorităţilor  locale, pentru înfiinţarea unor centre SMURD. Judeţul Neamţ, care a 
preluat şi a implementat sistemul SMURD încă din 1994 la toate cele trei detaşamente de pompieri din 
teritoriu, se confruntă în prezent cu ameninţarea desfiinţării acestui serviciu, din motive de armonizare 
legislativă.

Proiectul  va exploata infrastructura  deja existentă a Corpului  Pompierilor  Militari,  spaţiile  de 
garare  şi  depozitare  deja  existente,  precum  şi  resursa  umană  disponibilă  şi  formată  în  cadrul 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene. Personalul care fi angajat în perioada următoare, în 
funcţie de necesităţile fiecărui inspectorat, va putea fi pregătit în cadrul centrului de instruire formatori 
de la Iaşi – unul dintre cele patru care funcţionează la nivel naţional. 

În  vederea  îndeplinirii  criteriilor  de  performanţă  referitoare  la  structura  organizatorică  şi  la 
dotarea cu tehnică a serviciilor  pentru  situaţii  de urgenţă (criterii  aprobate Ordinul  MAI 360/2004), 
partenerii  asociaţi  în  cadrul  prezentului  proiect  vor  acţiona  în  sensul  realizării  şi  a  altor  proiecte 
complementare. Unul dintre acestea vizează crearea unui  sistem de avertizare pentru prevenirea  
inundaţiilor  (inundaţiile fiind, de altfel, unul dintre riscurile cu efectele cele mai dezastruoase la nivelul 
întregii  regiuni),  proiect  finanţabil  în  cadrul  programului  INTERREG IVC.  Totodată,  modernizarea 
sistemului  de  acordare  a  asistenţei  de  urgenţă  prespitalicească  va  fi  coroborată  cu  dezvoltarea 
sistemului  spitalicesc  de  urgenţă,  prin  proiecte  (aflate,  deja,  în  fază  de  evaluare  la  organismele 
intermediare), pentru reabilitarea, extinderea şi refuncţionalizarea unor ambulatorii integrate (în judeţul 
2 Statia de Intervenție pentru Asistență Medicală de Urgență și Descarcerare.
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Iaşi – 2 ambulatorii).

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării  proiectului

Proiectul de faţă este conceput pentru a fi compatibil cu operaţiunea „Îmbunătăţirea dotării cu vehicule 
şi echipamente a bazelor operaţionale regionale şi judeţene pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Regiuniea  Nord-Est  număra,  în  anul  2006,  3.732.583  locuitori,  adică  17,29%  din  populaţia  ţării, 
situându-se,  sub  aspect  demografic,  pe  primul  loc  în  ţară.  Ponderea  populaţiei  din  mediul  rural 
(distribuită  în  cele  505 comune şi  2.414 sate)  în  populaţia  totală  reprezintă  55,2%. În schimb,  ca 
întindere, ruralul acoperă peste 94% din suprafaţa totală de 36.850 km2 a Regiunii. Coroborat şi cu 
structura reliefului  (30% -  munţi,  30% - relief  de tip subcarpatic  şi  40% - podiş)  şi  cu insuficienta 
dezvoltare a infrastructurii şi a telecomunicaţiilor, o mare parte din  populaţie este privată de accesul la 
asistenţa publică integrată de urgenţă şi nu beneficiază în timp util de serviciile de intervenţie în caz de 
urgenţă.  În prezent,  unităţile de răspuns pentru  situaţii  de urgenţă sunt  localizate cu precădere în 
centrele  urbane,  în  zonele  rurale  funcţionând,  pe  alocuri,  servicii  voluntare.  Echipamentele  de 
protectţie şi utilajele de intervenţie sunt depăşite , având un grad de uzură şi exploatare şi de peste 
100%. Timpii de răspuns şi de intervenţie  din regiune, deşi au valori apropiate de media naţională în 
mediul urban, sunt de 3-4 ori mai mari în mediul rural. Cauzele principale ale valoriilor negative ale 
indicatorilor de performanţă sunt, în principal:

• uzura pronunţată şi depăşirea din punct de vedere tehnic a echipamentelor , cu rulaje şi timpi 
de exploatare mari;

• fiabilitate  redusă  a  autospecialelor,  ceea  ce  înseamnă  implicit  o  anumită  nesiguranţă 
operaţională;

• cheltuieli de mentenanţă (întreţinere şi exploatare) ridicate;

• creşterea  numerică  şi,  mai  ales,  diversificarea  situaţiilor  de  urgenţă  (inundaţii,  asistenţa 
persoanelor, salvări de animale, descarcerări);

• aglomerarea traficului în zonele urbane.

Deşi datorită caracteristicilor  geografice şi demografice regiunea Nord-Est prezintă toate tipurile de 
riscuri  non-militare potenţial  generatoare de situaţii  de urgenţă (naturale,  tehnologice,  biologice,  de 
incendiu),  echipamentele  existente  în  dotarea  inspectoratelor  pentru  situaţii  de  urgenţă  la  acest 
moment nu pot  reacţiona adecvat  decât  la o parte  din acestea.  Unul  dintre riscurile cel  mai  puţin 
acoperit cu tehnică de intervenţie este riscul tehnologic şi biologic, la nivelul regiunii neexistând nici o 
autospecială de cercetare NBCR, deşi aici funcţionează agenţi economici de calibru care utilizează 

8

Valoarea adăugată a proiectului

Proiectul conţine următoarele elemente de valoare adăugată:
 Se înfiinţează prima bază regională pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat;
 Se achiziţionează echipamente specifice de intervenţie moderne, dotate cu tehnologii de ultimă oră;
 Se micşorează timpul mediu de răspuns şi timpul mediu de intervenţie în situaţii de urgenţă (atât în 

mediul urban, cât mai ales în cel rural), reducându-se indirect şi numărul victimelor şi amploarea 
pagubelor;

 Beneficiarii proiectului sunt toţi locuitorii Regiunii Nord-Est;
 Sistemul de management al situaţiilor de urgenţă va fi îmbunătăţit prin achiziţionarea şi darea în 

folosinţă a unui centru mobil de comandă şi răspuns care să gestioneze situaţiile de urgenţă de 
amploare la nivel regional şi să se deplaseze acolo unde este nevoie;

 Proiectul corectează disparităţile între regiuni şi între formaţiunile administrativ-teritoriale din interiorul 
aceluiaşi  judeţ  în  ceea ce priveşte  accesul  la  asistenţă  medicală  de urgenţă şi  la  primul  ajutor 
calificat; 

• Proiectul  promovează  principiul  egalităţii  de  şanse  prin  asigurarea  accesului  egal  al  tuturor 
persoanelor din regiunea Nord-Est la servicii specifice; de asemenea, principiul egalităţii de şanse 
este promovat şi la nivelul personalului din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă care va 
utiliza  efectiv  echipamentele  achiziţionate,  crescând  gradul  de  siguranţă  al  acestuia  în  timpul 
intervenţiilor.



substanţe  periculoase  în  procesul  tehnologic  (S.C.  Petrom  S.A;  S.C.  Antibiotice  S.A;  S.C. 
Termoelectrica S.A. (C.E.T. 1-2); SC APA VITAL SA.; RAFO Oneşti; CAROM Oneşti; CHIMCOMPLEX 
Borzeşti;  Sucursala  Electrocentrale  Borzeşti.)   Datorită  situaţiei  socio-economice  inferioare  mediei 
naţionale, dar şi a ponderii suprafeţei rurale şi a populaţiei din mediul rural în totalul regional, precum 
şi deficienţelor existente în aprovizionarea şi distribuţia de medicamente - atât pentru uzul uman, cât şi 
pentru  uzul  veterinar  –,  o  prevalenţă  ridicată  prezintă  şi  riscul  producerii  de  epidemii  în  rândul 
populaţiei  sau  a  unor  epizootii  în  rândul  colectivităţilor  de  animale.  Reţeaua  spitalicească  şi  cea 
sanitar-veterinară nu sunt conforme cu cerinţele actuale, întâmpinând greutăţi atât în aprovizionarea 
cu material sanitar, cât şi în desfăşurarea actului medical.

Cele trei autospeciale de cercetare NBCR care ar fi achiziţionate prin intermediul acestui proiect ar 
urma să deservească în comun populaţia a câte două judeţe fiecare. Raportat la numărul de locuitori 
ai regiunii, o autospecială de cercetare NBCR va fi utilizată pentru asistenţa a 1.244.194 persoane.

Aşezarea  geografică,  clima  şi  relieful  specifice  determină  producerea  de  fenomene  meteorolgice 
periculoase pe  întreaga suprafaţa a regiunii.  Astfel,  înzăpezirile  şi  îngheţul  se produc invariabil  în 
fiecare iarnă, iar blocajele şi aglomerările de gheţuri provoacă inundaţii în zonele riverane râurilor Siret, 
Prut, Moldova şi Moldoviţa, Jijia, Miletin, Bahlui,  Trotuş, Zeletin, Bistriţa  în perioadele succesive de 
dezgheţ. Situaţia este identică şi primăvara-vara, când reţeaua hidrografică bogată provoacă, datorită 
ploilor torenţiale, inundaţii şi viituri.
 Statistica ultimilor 15 ani relevă faptul că practic fiecare localitate din judeţul Suceava a fost afectată 
repetat  de  fenomene  meteorologice  periculoase.  Această  situaţie  este  favorizată  de  structura, 
densitatea  şi  dispunerea  reţelei  hidrografice,  cât  şi  de  cauze şi  determinări  antropice:  defrişări  şi 
despăduriri masive, neîntreţinerea albiilor, a lucrărilor de apărări de maluri şi a digurilor de protecţie, 
eroziuni de maluri, existenţa construcţiilor neautorizate în albia majoră,  nefinalizarea unor investiţii etc.

In bazinele superioare ale principalelor râuri, aferente sectorului muntos se produc inundaţii cauzate 
de masive scurgeri de pe versanţi şi a capacităţii reduse de colectare a  afluenţilor. Aceste fenomene 
generază  pagube  importante  atât  cetăţenilor,  cât  şi  operatorilor  economici.  În  nordul  regiunii,  în 
judeţele Suceava, Neamţ şi, parţial, Botoşani, cel mai afectat este sectorul forestier şi de prelucrare 
primară a materialului  lemnos. Domeniul silvic este puternic afectat de furtunile şi scurgerile de pe 
versanţi care generează un volumul mare de doborâturi şi distrugerea drumurilor forestiere. Se produc 
de asemenea blocaje în zona podurilor şi podeţelor, colmatări şi devieri de albii şi distrugeri de apărări 
de maluri .

Prin natura reliefului,  alunecările de teren, frecvente la nivelul întregii  regiuni,  reprezintă un alt risc 
generator de situaţii de urgenţă.  Factorii potenţial declanşatori de alunecări de teren sunt substratul 
geologi,  relieful   panta versantului,  stadiul  evoluţiei(  dinamica de ansamblu)  acestuia şi umiditatea. 
Zonele  cele  mai  afectate  de  degradări  accentuate  de  teren  (alunecări,  eroziuni)  se  întâlnesc  pe 
versanţii  cu pante accentuate.  În judeţul  Iaşi,  acestea sunt  repartizate în nord şi  sud,  de-a lungul 
Coastei Bârnova – Voineşti – Strunga, pe abrupturile de la nord de Tg. Frumos – Cucuteni – Hârlău – 
Deleni şi pe versanţii cu expoziţie nordică şi nord-vestică.  În judeţul Botoşani, aceste zone sunt situate 
în centru şi în sud. În judeţul Neamţ, pe ambele maluri ale lacului de acumulare Bicaz şi în nordul 
judeţului. În judeţul Vaslui, în bazinul afluenţilor râului Bârlad. În judeţul Bacău au fost identificate 13 
zone  expuse  alunecărilor  de  teren,  situate  în  partea  centrală  şi  de  nord.  În   judeţului  Suceava, 
fenomenele  se  produc  cu  predilecţie  în  raza  localităţilor  Suceava,  Fălticeni,  Dolhasca,  Șcheia  şi 
Boroaia. Consecinţele directe ale proliferării acestor fenomene rezidă în: modificarea formelor de relief 
şi  apariţia  altora  noi,  degradând,  astfel,  calitatea  terenurilor  utilizate  în  agricultură;  distrugerea 
construcţiilor;  avarierea/distrugerea  infrastructurii  rutiere  şi  feroviare;  avarierea  reţelelor  de  utilităţi 
publice  (apă,  canal)  şi  de  telecomunicaţii,  de  alimentare  cu  energie  electrică  şi  a  magistralelor 
/conductelor  de transport gaze naturale. Autospecialele pentru descarcerări grele şi autospecialele 
complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă care trebuie să 
intervină  în  eventualitatea  producerii  acestei  situaţii  de  urgenţă  lipsesc  din  dotarea  inspectoarelor 
(deficitul de autospeciale pentru descarcerări grele fiind de 100%).

Printre situaţiile de urgenţă cu frecvenţa cea mai ridicată la nivelul regiunii se numără incendiile, atât în 
mediul urban (adesea, la agenţi economici sau obiective culturale, turistice), cât şi în mediul rural (la 
gospodării  private sau la  culturi  agricole).  Cele 95 de autospeciale  pentru  incendii  (cu apă şi/sau 
spumă) din dotare deservesc, în medie, 39.290 locuitori, valoare mult superioară standardului impus 
de „Strategia şi planul de implementare după modelul SMURD – Sistem integrat de asistenţă medicală 
şi tehnică prespitalicească şi intervenţie la accidentele majore”, şi anume un echipaj la 15.000-20.000 
de locuitori. Cele 32 de autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (11 de capacitate mărită, 22 de 
capacitate medie) ce vor fi achiziţionate, chiar dacă vor deservi în continuare un număr de locuitori mai 
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mare decât cel ideal (29.390), vor contribui la reducerea semnificativă a timpilor medii de răspuns şi 
intervenţie. 

Centrul  de comandă şi  control,  care va fi  repartizat  Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  din 
judeţul Iaşi, va coordona intervenţiile la nivelul întregii regiuni şi se va deplasa în interiorul regiunii în 
cazul producerii de dezastre majore. Tot aici va funcţiona şi dispeceratul regional, care va coordona 
activitatea mijloacelor tehnice achiziţionate prin acest proiect şi va facilita integrarea acestora în parcul 
deja existent.

Considerăm  că  aspectele  punctate  mai  sus  sunt  de  natură  a  justifica  stringenţa  achiziţionării 
echipamentelor  propuse  pentru  intervenţia  în  situaţii  de  urgenţă,  contribuind  în  mod  decisiv  la 
îmbunătăţirea calităţii sistemului integrat de asistenţă tehnică şi medicală de urgenţă prespitalicească 
şi, deopotrivă, la atingerea obiectivelor asumate prin acest proiect.

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă 

Grupul ţintă: Populaţia din Regiunea Nord-Est aflată în raza de acţiune a bazelor operaţionale pentru 
situaţii de urgenţă.

Beneficiarii direcţi: 
• 6 inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Mihail  Grigore  Sturdza”  al  judeţului  Iaşi,   Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  „Maior 
Constantin Ene” al judeţului Bacău, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 
judeţului  Botoşani,  Inspectoratul  pentru  Situaţii  de Urgenţă  „Petrodava”  al  judeţului  Neamţ, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui);

• baza regională din Regiunea Nord-Est, care va fi localizată în municipiul Iaşi;
• angajaţii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie 

la incidente majore, împreună cu serviciile de voluntari.

Beneficiari indirecţi: toţi cei 3.732.583 de locuitori ai Regiunii Nord-Est.

La nivelul întregii regiuni se vor achiziţiona, prin intermediul acestei prime cereri de finanţare, 47 de 
autospeciale şi un centru de comandă şi control cu tehnica aferentă. Repartizarea se va face astfel:

ISUJ Autospecială  pentru 
lucrul cu apă şi spumă 
de capacitate medie

Autospecială de 
cercetare 
N.B.C.R.

Autospecială pentru 
descarcerări grele

Autospecială complexă de 
intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă – 
FRAP

Centru  de 
comandă  şi 
control

de capacitate mărită

Bacău 3 1 1 1 -
2

Botoşani 3 - 1 1 -
2

Iaşi 3 1 1 1 1
2

Neamţ 3 - 1 1 -
2

Suceava 6 1 1 1 -
1

Vaslui 3 - 1 1 -
2

TOTAL 32 3 6 6 1

Transferul echipamentelor către beneficiari se va realiza prin  contracte de comodat încheiate între 
proprietar  –  i.e.  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  EURONEST  –  şi  utilizatori  –  i.e. 
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Inspectoratele  Judeţene  pentru  Situaţii  de  Urgenţă.  În  acest  sens,  organele  de  conducere  ale 
Asociaţiei vor adopta o hotărâre,, care va conţine drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi, în acord cu 
prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 3, DMI 3.3. din POR 2007-2013. 

Repartizarea  intra-judeţeană a  echipamentelor  ce  vor  fi  achiziţionate  a  fost  stabilită  de  către 
inspectoratele  pentru  situaţii  de  urgenţă,  în  urma  unor  negocieri,  prin  corelarea  tipurilor  de  risc 
specifice unei zone cu tipul de echipament şi cu nevoile logistice.

Tipul 
echipamentului

Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui

Autospecială  pentru 
lucrul cu apă şi spumă 

de capacitate medie

DP Bacău,
DP Oneşti,

DP Moineşti

DP 
Botoşani,
GI Săveni,

GI Ștefăneşti

DP 1 Iaşi,
DP 2 Iaşi,

SP Tg. Frumos

DP Piatra 
Neamţ 
(2 buc.),

GI Tg. Neamţ

DP Suceava, 
DP Fălticeni, 
DP Rădăuţi 

(2 buc.),
DP Câmpulung 
Moldovenesc 

(2 buc.)

DP Bârlad,
SP Huşi 
(2 buc.)

de capacitate mărită DP Bacău,
DP Oneşti

DP 
Botoşani, 
GI Truşeşti

DP 1 Iaşi,
SP Paşcani

DP Roman,
GI Poiana 

Teiului

DP Vatra 
Dornei

DP Vaslui, 
DP Bârlad

Autospecială  de 
cercetare N.B.C.R.

DP Bacău - DP 2 Iaşi - DP Suceava -

Autospecială  pentru 
descarcerări grele

DP Bacău DP Botoşani DP 1 Iaşi DP Piatra 
Neamţ

DP Suceava DP Vaslui

Autospecială 
complexă  de 
intervenţie, 
descarcerare  şi 
acordarea  asistenţei 
medicale de urgenţă – 
FRAP

DP Bacău DP Botoşani DP 1 Iaşi DP Piatra 
Neamţ

DP Suceava DP Vaslui

Centru de comandă şi 
control

- - DP 1 Iaşi - - -

Legenda abrevierilor:
DP – detaşament de pompieri;
SP – secţie de pompieri;
GI – gardă de intervenţie.

Darea în folosinţă şi exploatarea la capacitate maximă a acestor echipamente şi a caracteristicilor 
tehnico-tactice moderne va contribui la:

• îmbunătăţirea  indicatorilor  de  monitorizare  şi  evaluare,  prin  reducerea  timpului  mediu  de 
răspuns şi a timpului mediu de intervenţie datorită vitezei superioare de deplasare; până în 
2011,  se preconizează atingerea unui  prag al  timpului  de răspuns de aprox.  11 minute în 
mediul urban, respectiv 26 minute în mediul rural; pentru timpul mediu de intervenţie, valoarea 
estimată pentru anul 2011, după recepţionarea şi darea în folosinţă a tuturor echipamentelor, 
este de aprox. 64 de minute (aprecierea fiind de aprox. 13 minute faţă de anul de referinţă 
2009);

• creşterea  numărului  de  autospeciale  de  intervenţie;  trebuie  precizat  că  echipamentele 
achiziţionate nu vor suplimenta în totalitate parcul de tehnică deja existent, ci vor avea şi rolul 
de a înlocui acele echipamente care au depăşit deja limita de casare (vechime de peste 20 de 
ani);

• reducerea  costurilor  de  mentenanţă  şi  re-dirijarea  resurselor  către  achiziţionarea  de  noi 
echipamente;
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• creşterea  gradului  de  siguranţă  în  exploatarea  echipamentelor  şi  asigurarea  protecţiei 
adecvate personalului tehnic;

• îmbunătăţirea capacităţii de a analiza, de a răspunde şi de a coordona situaţiile de urgenţă prin 
creşterea inter-operabilităţii conferite de existenţa unui centru de comandă şi control;

• diversificarea tipurilor de riscuri ce pot fi acoperite cu tehnică adecvată;
• îmbunătăţirea  calităţii  asistenţei  medicale  de  urgenţă  prespitalicească,  prin  exploatarea 

resurselor tehnice şi tehnologice ale echipamentelor.
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Tipologia echipamentelor şi corespondenţa cu tipurile de riscuri identificate la nivelul Regiunii Nord-Est

Tipul echipamentului Descriere şi acţiune Tipuri de riscuri acoperite

Autospecială pentru 
lucrul cu apă şi spumă 
(de capacitate medie şi 
de capacitate mărită)

Autospeciala  este  destinată  intervenţiei  la  stingerea  incendiilor,  punându-se 
accentul  pe  deplasarea  rapidă,  pe  realizarea  în  timp  scurt  a  dispozitivului  de 
intervenţie şi pe utilizarea apei cu randament de stingere ridicat în spaţii închise. 
Autospeciala poate lucra independent (folosind apa din rezervorul propriu sau din 
alte  surse)  sau  în  cooperare  cu  alte  autospeciale  similare  sau  diferite,  dar 
concepute pentru lucrul cu apă şi spumă. Tipuri de acţiuni întreprinse:
• Asigurarea lucrului cu apă şi spumă în regim permanent;
• Sporirea  eficienţei  intervenţiilor  pentru  localizarea  şi  stingerea  incendiilor  ca 

urmare a vitezei de deplasare mai mari;
• Răcirea zonei şi protejarea altor bunuri;
• Realizarea de perdele de protecţie;
• Reducerea  concentraţiilor  de  substanţe  volatile  şi  diluării  unor  substanţe 

periculoase miscibile cu apă;
• Înlăturarea  eficientă  a  urmărilor  inundaţiilor  prin  evacuarea  apei  din  locuinţe, 

subsoluri, anexe gospodăreşti;
• Intervenţia  rapidă  pentru  salvarea  victimelor,  limitarea  şi  înlăturarea  efectelor 

accidentelor industriale cu sau fără degajări de substanţe toxice.
• Transportul de apă menajeră în comunităţile afectate, inclusiv apă potabilă în 

situaţii de forţă majoră;
• Decontaminarea tehnicii construcţiilor şi instalaţiilor.

Incendii
Incendii de pădure
Explozii
Cutremure
Avarii
Accidente rutiere, feroviare
Accidente industriale
Eşecul serviciilor de utilităţi publice
Inundaţii
Secetă

Autospecială complexă 
de intervenţie, 

descarcerare şi 
acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă 

FRAP

Autospeciala  este  destinată  intervenţiei  la  stingerea  incendiilor,  punându-se 
accentul  pe  deplasarea  rapidă,  pe  realizarea  în  timp  scurt  a  dispozitivului  de 
intervenţie şi pe utilizarea apei cu randament de stingere ridicat în spaţii închise, la 
misiuni de descarcerare şi pentru acordarea primului ajutor calificat.
Autospeciala poate lucra independent (folosind apa din rezervorul propriu sau din 
alte surse) sau în cooperare cu alte autospeciale similare sau diferite, dar concepute 
pentru lucrul cu apă şi spumă. Acţiuni:
• Înlăturarea obiectelor căzute în urma cutremurelor şi eliberarea căilor de acces, 

descarcerarea persoanelor blocate şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă; 
înlăturarea obiectelor căzute în urma accidentelor, avariilor, exploziilor şi 
eliberarea căilor de acces, descarcerarea persoanelor blocate şi acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă;

• Intervenţia pentru descarcerarea persoanelor blocate în urma accidentelor 
rutiere şi feroviare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă până la sosirea 

Accidente rutiere, feroviare
Accidente industriale
Incendii
Incendii de pădure
Inundaţii
Explozii
Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
Tornade
Avalanşe
Cutremure, alunecări de teren
Evenimente publice de amploare
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Tipul echipamentului Descriere şi acţiune Tipuri de riscuri acoperite

echipajelor ambulanţelor, SMURD sau SIAMUD;
• Reducerea  timpului  de  răspuns  pentru  acordarea  de  ajutoare  medicale  de 

urgenţă persoanelor traumatizate în urma accidentelor cu sau fără încarcerare.

Autospecială pentru 
descarcerări grele

Autospeciala este destinată intervenţiei pentru descarcerare şi salvare în cazul 
producerii diferitelor tipuri de accidente - de circulaţie (auto şi tren), tehnologice sau 
catastrofe, în scopul eliberării persoanelor surprinse şi acordării primului ajutor 
calificat la locul producerii evenimentelor. Alte acţiuni întreprinse:

• Eliberarea căilor de acces determinate de accidentele rutiere şi feroviare;
• Intervenţia în timp util cu echipamente de mare putere pentru descarcerare sau 

pentru crearea căilor de acces pentru salvatori, în cazul prăbuşirii de 
construcţii, instalaţii sau amenajări;

• Înlăturarea obiectelor de dimensiuni mari căzute în urma furtunilor, 
tornadelor, cutremurelor, accidentelor, avariilor, exploziilor şi eliberarea 
căilor de acces, descarcerarea persoanelor blocate;

• Înlăturarea elementelor de construcţii şi instalaţii prăbuşite, descarcerarea 
persoanelor blocate.

Accidente rutiere, feroviare, aeriene
Accidente industriale
Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
Explozii
Cutremure, alunecări de teren
Avarii
Furtuni
Tornade

Autospecială de 
cercetare NBCR 

(nuclear, biologic, 
chimic, radiologic)

Autospeciala este destinată intervenţiei în cazul accidentelor nucleare, 
bacteriologice şi chimice şi radiologice şi pentru decontaminarea personalului de 
intervenţie şi a celui afectat. Acţiuni întreprinse:

• Determinarea radiaţiilor din atmosferă generate de accidente, avarii, explozii 
şi incendii la operatori economici ce gestionează substanţe chimice 
periculoase, biologice, radiologice;

• Determinarea radiaţiilor din atmosferă generate de accidentele în care sunt 
implicate cisterne auto şi feroviare care transportă substanţe chimice 
periculoase, biologice, radiologice;

• Determinarea radiaţiilor generate de accidentele nucleare;
• Identificarea naturii substanţelor şi a gradului de contaminare a personalului 

tehnic şi a zonei;
• Determinarea pericolului pentru populaţie şi animale şi identificarea şi 

indicarea protocoalelor şi a procedurilor de operare pentru diminuarea şi 
înlăturarea riscurilor;

• Aplicarea măsurilor de urgenţă pentru protecţia forţei vii;
• Aplicarea măsurilor de izolare şi carantină, acordarea asistenţei medicale 

specializate.

Accidente nucleare
Accidente biologice
Accidente chimice
Contaminări radiologice
Incendii
Explozii
Cutremure
Avarii
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Tipul echipamentului Descriere şi acţiune Tipuri de riscuri acoperite

Centru de comandă şi 
control

Scopul Centrului de Comandă şi Control este acela de a prelua apelurile de urgenţă 
sosite de la 112 sau de la alte instituţii cu atribuţiuni în domeniu şi dispecerizarea 
acestora  către  maşinile  de  intervenţii.  Pentru  acest  lucru  se  va  proceda  la 
asigurarea  a  minimum 2  legături  de  comunicaţie  funcţionabile  simultan,  atât  cu 
dispeceratul  112,  cât  şi  cu  autospecialele  din  dotare.  Suplimentar,  în  cadrul 
Centrului de Comandă şi Control se vor achiziţiona şi monta staţii mobile de emisie-
recepţie  pe fiecare autospecială  (câte una pe fiecare autospecială  achiziţionată), 
precum  şi  portabile  de  emisie-recepţie  (câte  una  pe  fiecare  autospecială 
achiziţionată).  Acestea  vor  fi  utilizate  pentru  efectuarea  convorbirilor  în  cazul 
intervenţiilor,  fie  între  membrii  echipajului  rămaşi  la maşină şi  cei  de la  locul  de 
intervenţie,  fie  pentru  efectuarea  comunicaţiilor  între  autospeciale  şi  Centru.  De 
asemenea,  staţiile  vor  fi  programate  astfel  încât  să  se  poată  lua  legătura  între 
echipajele  de  ambulanţă  şi  cele  de  descarcerare/  pompieri.  Tipologia  acţiunilor 
întreprinse:

• Asigură conducerea şi comunicaţiile din teren, de la locul incidentului, atât 
cu eşaloanele superioare, cât şi cu structurile participante, în sistem de 
telefonie, satelit şi Internet;

• Asigură spaţiul de lucru şi odihnă pentru operatori şi conducătorii acţiunii;
• Asigură şi dispune de independenţă energetică şi utilităţi pentru minimum 24 

de ore.

Accidente rutiere, feroviare, aeriene
Accidente nucleare, biologice, chimice, 
radiologice
Cutremure
Inundaţii
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2.3.5. Activităţile proiectului

Activitatea 1.      Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (decembrie 2007-  
ianuarie 2008)

Judeţele din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, reprezentate de consiliile judeţene, au decis asocierea 
în cadrul unei structuri eligibile pentru a primi finanţare în cadrul Axei 3, DMI 3.3 din POR 2007-2013. 
Judeţul  Iaşi  a fost  desemnat  lider  de proiect  şi  şi-a asumat  responsabilitatea îndeplinirii  condiţiilor 
legale  de  organizare  şi  funcţionare  pentru  ADI  EURONEST.  Astfel,  au  fost  elaborate,  negociate, 
validate şi înregistrate Statutul şi Actul Constitutiv (octombrie-decembrie 2007). În lunile noiembrie-
decembrie 2007, consilile judeţene au aprobat, fiecare, participarea la proiect şi la cheltuielile acestuia. 
În  ianuarie-februarie  2008  s-a  obţinut  hotărârea  judecătorească  de  înfiinţare,  iar  Asociaţia  a  fost 
înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, la judecătoria Iaşi. 

Activitatea 2.      Pregătirea documentaţiei de conformitate şi eligibilitate şi elaborarea cererii de   
finanţare  (februarie 2008-martie 2009)

Cea mai laborioasă activitate a reprezentat-o colectarea documentelor de eligibilitate şi conformitate. 
Pe lângă hotărârile consiliilor judeţene asociate de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente, a 
fost nevoie de aprobarea Planurilor de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (septembrie-noiembrie 2008). 
În luna februarie 2009, ca urmare a depăşirii valabilităţii acestora, procedura de emitere şi de aprobare 
a  acestor  Planuri  a  fost  reluată.  În  urma  procesului  electoral  local  din  iunie  2008,  componenţa 
organelor  de  conducere  ale  ADI  EURONEST  s-a  modificat.  Ca  atare,  fiecare  consiliu  judeţean 
partener  a  fost  solicitat  să-şi  desemneze  noii  reprezentanţi  în  Adunarea  Generală  şi  Consiliul  de 
Administraţie. Hotărârile emise constituie, şi ele, documente de conformitate.

In luna februarie 2009, ca urmare a decalajului de timp între aprobarea necesarului de echipamente 
negociat în 2007 şi depunerea efectivă a cererii de finanţare, s-a procedat la o reevaluare a tehnicii ce 
urmează a fi achiziţionate, pentru a evita suprapunerea cu rezultatele unor programe conexe de dotare 
cu echipamente  iniţiate  de  Ministerul  Sănătăţii  sau de  inspectoratele  judeţene.  Astfel,  s-a  propus 
renunţarea la un număr de ambulanţe şi  achiziţionarea,  din valoarea economisită,  a altor  tipuri  de 
autospeciale. 

Activitatea 3. Depunerea cererii de finanţare – termen: aprilie 2009
În luna martie 2009, organele de conducere ale Asociaţiei au fost convocate pentru a aproba ultimele 
documente necesare completării  anexelor  la cererea de finanţare (aprobarea cererii  propriu-zise, a 
contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile şi neeligibile, a activităţilor cu care va fi implicat fiecare judeţ 
etc.).

Proiectul va fi depus la Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 - 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – la sfârşitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie. 

Activitatea 4.      Evaluarea cererii de finanţare – termen : iunie 2009  
În  cadrul  acestei  etape se vor  realiza  activităţi  de verificare  a conformităţii  documentelor  anexate 
cererii  de  finanţare  şi  a  eligibilităţii  solicitantului,  cheltuielilor  etc.   De  asemenea,  Autoritatea  de 
Management va evalua cererea din punct de vedere tehnic şi financiar şi va decide asupra solicitării 
unor  eventuale  informaţii  suplimentare,  a  unor  modificări  şi/sau  a  acceptării  proiectului  spre  a  fi 
finanţat.

Activitatea 5.      Semnarea contractului de finanţare – termen: septembrie 2009  
Semnarea contractului de finanţare va fi prefaţată de vizita la faţa locului a reprezentanţilor Autorităţii  
de Managemnt sau ai Organismului Intermediar, în scopul verificării în teren a datelor prezentate în 
formularul  de  finanţare  (documente,  spaţiile  de  garare  a  echipamentelor,  conformitatea  bazelor 
operaţionale  etc.).  La  momentul  semnării  contractului,  va  fi  convocat,  într-o  şedinţă  extraordinară 
festivă, Consiliul de Administraţie al Asociaţiei şi întreaga unitate de implementare.

Activitatea 6.      Organizarea  activităţii  Unităţii  de  Implementare  a  Proiectului  –  termen:   
septembrie 2009
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Managerul  de  proiect  va  convoca  şi  va  coordona  prima  şedinţă  a  UIP-ului,  stabilind  modul  de 
repartizare  şi  de  realizare  a  activităţilor  imediat  următoare  pentru  a  urgenta  procesul  de  achiziţie 
publică a echipamentelor destinate intervenţiilor în situaţii de urgenţă.

Activitatea 7. Publicitatea proiectului şi promovarea serviciilor create  (septembrie 2009-august 
2011)
În  conformitate  cu  precizările  din  Ghidul  Solicitantului,  pentru  a  asigura  vizibilitatea  proiectului  şi 
informarea populaţiei cu privire la serviciile create şi la beneficiile îmbunătăţirii calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă se vor desfăşura următoarele tipuri de acţiuni:
1) se vor publica 6 comunicate de presă la momentul lansării proiectului (câte unul în fiecare judeţ) şi 

6 la finalizarea acestuia;  se vor transmite,  către mass media şi instituţiile publice,  informări  cu 
privire la rezultatele obţinute în urma implementării proiectului,

2) se vor convoca, în fiecare judeţ, 2 conferinţe de presă; 
3) se vor achiziţiona şi lipi autocolante pe toate cele 48 de echipamente achiziţionate;
4) se vor întocmi şi transmite periodic comunicate de presă referitoare la rezultatele intermediare;
5) se vor amplasa panouri de promovare la locaţiile unde vor fi staţionate echipamentele;
6) se va amplasa o placă permanență la sediul bazei operaționale regionale.
În conformitate cu Anexa a II-a a Ghidului Solicitantului pentru DMI 3.3, precum şi cu cerinţele de 
asigurare a vizibilităţii programului Regio, se vor efectua următoarele acţiuni (sub-activităţi): 
(7.1.)  Organizarea procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de publicitate şi informare – 
termen: septembrie 2009
Se va organiza o procedură de achiziţie  publică (cerere de ofertă)  prin  care se vor  asigura toate 
serviciile  de  informare  şi  publicitate  (publicarea  anunţurilor,  a  comunicatelor  de  presă,  realizarea 
panourilor de promovare etc.), pentru toate judeţele implicate în proiect. 
(7.2. şi 7.5): Susţinerea conferinţei de presă de lansare a proiectului şi publicarea anunţurilor
locale – termen: septembrie 2009
Conferinţa de presă va fi susţinută de membrii Consiliului de Administraţie al ADI EURONEST, alături 
de membrii unităţii de implementare. Anunţurile locale se vor publica în ziare locale, în fiecare judeţ 
beneficiar  al  proiectului.  Anunţurile  şi  comunicatele,  realizate  de  către  câştigătorul  procedurii  de 
achiziţie publică în colaborare cu responsabilul de relaţii publice şi comunicare şi secretarul din UIP, 
vor fi  postate şi pe paginile web ale consiliilor  judeţene Iaşi,  Bacău,  Botoşani,  Neamţ,  Suceava şi 
Vaslui.
În mod similar se va proceda şi la finalizarea implementării proiectului, când se vor organiza din nou 
conferinţe de presă, se vor publica anunţuri în presa locală din cele şase judeţe şi se vor transmite 
comunicate de presă cu privire la rezultatele obţinute.
(7.3):  Elaborarea  şi  transmiterea  de  comunicate  de  presă  (activitate  periodică)  (septembrie 
2009- august 2011)
Comunicatele vor fi  redactate de către câştigătorul procedurii  de achiziție publică, în colaborare cu 
responsabilul de relaţii publice şi comunicare şi secretarul din UIP, şi se vor transmite periodic pentru 
informarea populaţiei cu privire la rezultatele intermediare obţinute.
(7.4):  Conceperea  şi  distribuirea  materialelor  de  informare  şi  amplasarea  panourilor  de 
promovare  .  Pregătirea  achiziţionării  autocolantelor  care  vor  fi  amplasate  pe autospecialele 
achiziţionate – (octombrie 2009-august 2011)
Panourile de informare şi autocolantele vor fi realizate de firma selectată pentru furnizarea de servicii 
de  publicitate  și  informare.  În  perioada  martie-iulie  2010,  echipa  de  implementare  va  realiza 
operaţiunea  de  montare  a  celor  48  de  autocolante  înainte  de  a  transmite  echipamentele  către 
utilizatorii  finali.  Panourile  vor  fi  montate  la  momentul  predării  acestor  echipamente,  la  sediul 
detaşamentelelor/ secţiilor de pompieri sau al gărzilor de intervenţie. 

Activitatea  8.    Selectarea  firmei  care  va  furniza  servicii  de  management  al  proiectului  şi   
furnizarea serviciilor de consultanţă (septembrie 2009 – august 2011)
(8.1.) Elaborarea documentaţiei de atribuire – termen: septembrie 2009
Serviciile  de  management  se  vor  achiziţiona  prin  intermediul  procedurii  de  licitație  deschisă. 
Documentaţia de atribuire, care va conţine caietul de sarcini, clauzele contractuale obligatorii,  fişa de 
date a achiziţiei,  formulare şi modele,   alte informaţii  cu privire la condiţiile  de raportare,  protecţia 
medliui  etc.,  va fi  întocmită  de Unitatea de Implementare  a Proiectului,  cu respectarea  îndeplinirii  
cerinţelor formale, tehnice şi financiare, care să descrie în mod obiectiv natura şi subiectul contractului 
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de achiziţie publică. Anunţul de participare va fi publicat în SEAP şi în Monitorul Oficial al României, iar 
documentaţia de atribuire/selectare va fi la dispoziţia potenţialilor ofertanţi.
(8.2.) Nominalizarea şi convocarea comisiei de evaluare şi realizarea procedurii de achiziţie – 
termen: septembrie 2009
Comisia de selecţie/atribuire va fi  alcătuită din reprezentanţi  ai  tuturor  consiliilor judeţene asociate, 
numiţi  prin  dispoziţii  ale  Preşedintelui.  Comisia  va analiza  şi  va evalua ofertele  depuse,  solicitând 
eventuale completări ofertanţilor sau eliminând din competiţie ofertele neconforme sau inacceptabile, 
şi va desemna oferta câştigătoare. 
(8.3) Incheierea contractului de management – termen: septembrie 2009
Pe baza raportului privind procedura de atribuire întocmit de către comisia de evaluare,candidaţii vor fi 
notificaţi cu privire la rezultatul procedurii. Ofertantului câştigător i se va transmite invitaţia de semnare 
a  contractului  de  furnizare  a  serviciilor  de  management  al  proiectului,  stabilindu-se,  totodată,  şi 
perioada de depunere şi soluţionare a eventualelor contestaţii. După expirarea acesteia, se semnează 
contractul de achiziţie publică a serviciilor de management şi se transmite spre publicare, în maximum 
48 de zile de la finalizarea procedurii de achiziţie, anunţul de atribuire.
(8.4) Prestarea serviciilor de management al proiectului – activitate continuă (septembrie 2009-
august 2011)
Firma  câştigătoare  va  furniza  servicii  de  management  al  proiectului  pe  toată  durata  desfăşurării 
acestuia, fiind responsabil de întocmirea rapoartelor de progres, de monitorizarea îndeplinirii criteriilor 
de performanţă, de evaluare a gradului de îndeplinire a activităţilor asumate etc.

Activitatea  9.  Organizarea  procedurilor  de achiziţie  publică  pentru  desemnarea  furnizorului/ 
furnizorilor de echipamente şi autospeciale  - termen: noiembrie 2009
Procedura de achiziţie publică se va desfăşura pe loturi de echipamente, pentru a facilita participarea 
a cât mai multor ofertanţi şi, implicit, pentru selectarea ofertelor care asigură o calitate superioară a 
echipamentelor, dat fiind faptul că acestea prezintă caracteristici tehnici diferite. Astfel, se vor scoate la 
licitaţie trei loturi de echipamente, după cum urmează: 

• un lot format din 11 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită;

• un lot format din 6 autospeciale pentru descarcerări grele;

• un lot alcătuit din centrul de comandă şi control şi echipamentele tehnice cu care va fi dotat.
(9.1.)  Elaborarea documentaţiei  de atribuire pentru achiziţionarea  echipamentelor – termen: 
septembrie 2009
Documentaţia de atribuire va fi întocmită de către membrii echipei de implementare,în conformitate cu 
OUG 34/2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  a  procedurilor  prevăzute  în  Ghidul  de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică aprobat prin Ordinul 155/02.10.2006. La această activitate 
vor participa reprezentanţi ai tuturor judeţelor asociate şi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 
pentru  a  asigura  conformitatea  şi  corectitudinea  specificaţiilor  tehnice  ale  echipamentelor  licitate. 
Documentaţia de atribuire va conţine, pentru fiecare lot în parte, cel puţin caietul de sarcini, clauzele 
contractuale  obligatorii,  fişa  de  date  a  achiziţiei,  formulare  şi  modele  şi  informaţii  referitoare  la 
impozitare, protecţia mediului, a muncii etc. 
(9.2.) Publicarea anunţului pentru competiţie – termen: septembrie 2009
Echipa de implementare va întocmi anunţul de participare şi-l va trimite spre a fi publicat în Sistemul 
Electronic  de  Achiziţii  Publice,  în  Monitorul  Oficial  al  României  şi  în  Jurnalul  Oficial  al  Uniunii 
Europene.  Documentaţia de atribuire şi selectare, cuprinzând cerinţele formale, tehnice şi financiare 
care descriu obiectul contractului, va fi pusă la dispoziţia potenţialilor ofertanţi. Echipa de implementare 
va asigura fluxul informativ în eventualitatea solicitărilor de clarificări din partea potenţialilor furnizori. 
Se va respecta termenul minim prevăzut de lege (52 de zile) de la data transmiterii spre publicare a 
anunţului până la elaborarea şi depunerea ofertelor de către candidaţi.
(9.3)  Derularea  procedurii  de  atribuire  şi  semnarea  contractului/contractelor  cu 
furnizorul/furnizorii de bunuri – termen: noiembrie 2009
La  derularea  procedurilor  de  atribuire/selectare  vor  fi  implicaţi  reprezentanţi  ai  tuturor  consiliilor 
judeţene partenere, dar şi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. Comisia de atribuire/selectare 
va  fi  numită  prin  dispoziţii  ale  Preşedintelui  fiecărui  Consiliu  Judeţean.  Ofertele  depuse  vor  fi 
examinate şi evaluate, iar acolo unde este nevoie de clarificări în privinţa documentaţiei depuse, a 
specificaţiilor  tehnice sau a procedurilor  de livrare se vor  transmite  solicitări  către ofertanţi.  Oferta 
câştigătoare va fi stabilită de Comisie, care va întocmi raportul de atribuire şi va comunica rezultatele 
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tuturor  participanţilor  în  termen  de  3 zile  de  la  finalizarea  procedurii.  Câştigătorii  vor  fi  invitaţi  să 
semneze contractele de de furnizare a echipamentelor, după expirarea perioadei de 15 zile prevăzută 
de lege (OUG 34/2006) pentru depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii în cazul procedurilor 
de achiziţie de bunuri sau servicii cu o valoare mai mare de 40.000 euro. Anunţul de atribuire va fi 
transmis spre publicare în maximum 48 de zile după finalizarea procedurii de atribuire.

Activitatea 10. Pregătirea documentaţiei în vederea depunerii cererii de pre-finanţare – termen: 
decembrie 2009.
(10.1) Elaborarea cererii de pre-finanţare – termen: noiembrie 2009
Cererea de pre-finanţare va fi  elaborată de către responsabilul  financiar  din  cadrul  proiectului,  cu 
respectarea prevederilor OUG 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-
finanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat. Înainte de depunerea efectivă, se va notifica 
Organismul Intermediar cu privire la intenţia de solicitare a acordării  unei pre-finanţări, ca urmare a 
încheierii unui contract de achiziţionare de bunuri sau servicii.
(10.2) Depunerea cererii de pre-finanţare – termen: decembrie 2009
Cererea  de  pre-finanţare  se  va  depune  ulterior  încheierii  contractelor  de  achiziţie  de  servicii  de 
informare şi publicitate, respectiv de management. Contractele se vor anexa, în copie, la formularul 
cererii.  Valoarea solicitată va fi  de 15% din valoarea cheltuielilor  eligibile stipulate în contractul  de 
finanţare încheiat între ADI EURONEST şi Autoritatea de Management.

Activitatea 11.   Pregatirea si semnarea contractelor de comodat in vederea cedarii dreptului de   
utilizare a echipamentelor ce urmează a fi achizitionate catre inspectoratele judetene pentru 
situatii de urgenta.
Contractele de comodat vor fi aprobate mai întâi de către organele de conducere ale ADI EURONEST 
– proprietarul  echipamentelor,  stabilindu-se drepturile  şi  obligaţiile  fiecărei  părţi.  Utilizatorii  finali  ai 
echipamentelor sunt, aşa cum este menţionat şi în Statutul Asociaţiei, inspectoratele judeţene pentru 
situaţii de urgenţă din Regiunea Nord-Est. După aprobarea acestora în cadrul Asociaţiei, reprezentanţii 
inspectoratelor vor fi invitaţi să semneze contractele.

Activitatea  12.    Livrarea,  recepţionarea  şi  transferul  echipamentelor  achizitionate  catre   
utilizatorii agreati – termen: august 2010
Din documentarea  efectuată  în  prealabil  în  vederea  elaborării  cererii  de  finanţare  şi  a  identificării 
potenţialilor ofertanţi pentru autospecialele ce vor fi achiziţionate a reieşit că furnizorii  au nevoie de o 
perioadă  de  timp  cuprinsă  între  2  şi  8  luni  pentru  echiparea  cu  tehnică  specifică  a  caroseriilor 
autospecialelor  şi  livrarea acestora.  Explicaţia  a o reprezintă  faptul  că nici  un furnizor  nu produce 
integral  tehnica  prevăzută  în   specificaţiile  tehnice  avizate  de  către  Inspectoratul  General  pentru 
Situaţii de Urgenţă şi, în condiţiile unor câştigători din exteriorul ţării, transportul de la producător la 
destinatar implică o durată de timp superioară. 

Activitatea 13. Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie – termen: august 2010
În condiţiile în care echipamentele vor fi scoase la licitaţie pe loturi şi, teoretic, pot exista mai mulţi 
furnizori  pentru fiecare tip de echipament,  termenele de livrare a acestora vor fi  diferite. Ca atare, 
unitatea  de  implementare  a  estimat  că procesul  de  livrare  şi,  implicit,  cel  de  recepţionare  se vor 
desfăşura continuu în perioada ianuarie 2010-august 2010.  În comisiile de recepţie vor fi  implicaţi 
reprezentanţi  ai  fiecărui  consiliu  judeţean  implicat  în  realizarea  proiectului  şi  reprezentanţi  ai 
inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, funcţie de locul de destinaţie al autospecialelor.
(13.1) Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor către locaţiile stabilite – august 2010
Echipamentele vor fi recepţionate pe măsură ce vor fi  livrate. După montarea autocolantelor,  vor fi 
direcţionate  către  detaşamentul/staţia/garda  de  intervenţie  pre-stabilită.  Inspectoratele  judeţene  au 
convenit – şi au emis declaraţii în acest sens – că nu este necesar a se efectua cheltuieli şi activităţi de 
formare/instruire  a  personalului,  fiind  suficientă  pentru  utilizarea  adecvată  a  echipamentelor 
parcurgerea manualelor însoţitoare.  Mai mult, personalul de intervenţie este oricum pregătit periodic la 
diverse cursuri. Se speră, de altfel, că eventualele economii ar putea fi dirijate către achiziţionarea 
unor echipamente suplimentare.
Fiecare  inspectoarat  a  declarat,  pe  propria  răspundere,  că  dispune  de  personal  de  specialitate 
suficient  şi  calificat  pentru  exploatarea  noilor  echipamente.  Unele  dintre  ele  au  prevăzut,  oricum, 
pentru perioada următoare o extindere a organigramei.  În total, pe echipamentele achiziţionate va fi 
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selectat şi utilizat un personal  de 369 specialişti.  Pe fiecare echipament se va lucra în ture (cu o 
durată de 6 ore) cu un echipaj format din 3-5 persoane.

Tip echipament / judeţ Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui
Autospecială pentru 

lucrul cu apă şi spumă 
de capacitate mărită 

40 40 40 40 20 40

Autospecială pentru 
descarcerări grele

20 20 20 12 20 12

Centrul de comandă şi 
control

- - 45 - - -

Total 60 60 105 52 40 52

Activitatea 14. Evaluarea financiară externă a proiectului (Audit) (februarie 2010-august 2011)
(14.1.)  Elaborarea  documentaţiei  de  atribuire  a  contractului  de  servicii  de  audit  –  termen: 
februarie 2010
Achiziţia serviciilor de audit se va face prin  procedura licitaţiei deschise, documentaţia fiind elaborată 
de către unitatea de implementare a proiectului.  Documentaţia de atribuire/selectare va preciza cu 
claritate cerinţele financiare şi tehnice care permit descrierea obiectului contractului de achiziţie publică 
şi  va cuprinde cel  puţin caietul  de sarcini,  clauze contractuale obligatorii,  fişa de date a achiziţiei, 
formulare şi modele şi alte informaţii referitoare la impozite, taxe, protecţia mediului, protecţia muncii 
etc.  
(14.2) Nominalizarea şi convocarea comisiei de evaluare – termen: februarie 2010
Comisia de atribuire/selectare va fi formată din membri ai unităţii de implementare, nominalizaţi prin 
dispoziţii ale Preşedinţilor de Consilii Judeţene. 
(14.3) Organizarea procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de audit – termen: martie 2010
Anunţul de participare va fi publicat în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. Potenţialilor ofertanţi li 
se pune la dispoziţia documentaţia de atribuire/selectare şi se va răspunde solicitărilor de clarificări 
venite din partea acestora.  După examinarea şi evaluarea conformităţii ofertelor depuse, comisia va 
selecta oferta câştigătoare şi va elabora raportul privind procedura de atribuire. 
(14.4) Desemnarea câştigătorului şi semnarea contractului – termen: martie 2010 
Comisia desemnată va notifica toţi participanţii cu privire la rezultatul procedurii de atribuire în termen 
de 3 zile de luarea deciziei. Ofertantului declarat câştigător i se va transmite şi invitaţia de semnare a 
contractului,  după  trecerea  perioadei  rezervate  pentru  depunerea  eventualelor  contestaţii   şi  a 
soluţionării acestora. Anunţul de atribuire va fi transmis apoi spre publicare (nu mai târziu de 48 de zile 
de la finalizarea procedurii de licitaţie).
(14.5) Prestarea serviciilor de audit – termen: august 2011

Activitatea  15.  Elaborarea  rapoartelor  intermediare  şi  a  cererilor  de  rambursare  pentru 
cheltuielile efectuate cu achiziţionarea echipamentelor  (activitate continuă, martie 2010-august 
2011)
Rapoartele intermediare ( de progres), ca şi raportul final, vor fi elaborate de către câştigătorul licitaţiei 
pentru  achiziţionarea  serviciilor  de  management  de  proiect,  în  colaborare  cu  membrii  echipei  de 
implementare. În mod similar se va proceda şi pentru întocmirea fişelor de monitorizare şi evaluare 
internă, ca şi pentru cererile de rambursare.

Activitatea 16. Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru desemnarea furnizorului/ 
furnizorilor de echipamente şi autospeciale  - termen: mai 2010
Procedura de achiziţie publică se va desfăşura, ca şi în cazul celei dintâi, pe loturi de echipamente, 
pentru  a facilita  participarea a cât  mai  multor  ofertanţi  şi,  implicit,  pentru  selectarea ofertelor  care 
asigură o calitate superioară a echipamentelor, dat fiind faptul că acestea prezintă caracteristici tehnici 
diferite. Astfel, se vor scoate la licitaţie trei loturi de echipamente, după cum urmează: 

• un lot format din 21 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie;

• un lot format din 3 autospeciale de cercetare NBCR;
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• un lot alcătuit din 6 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă FRAP..

(16.1.)  Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţionarea  echipamentelor – termen: 
martie 2010
Documentaţia de atribuire va fi întocmită de către membrii echipei de implementare,în conformitate cu 
OUG 34/2006,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  a  procedurilor  prevăzute  în  Ghidul  de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică aprobat prin Ordinul 155/02.10.2006. La această activitate 
vor participa reprezentanţi ai tuturor judeţelor asociate şi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 
pentru  a  asigura  conformitatea  şi  corectitudinea  specificaţiilor  tehnice  ale  echipamentelor  licitate. 
Documentaţia de atribuire va conţine, pentru fiecare lot în parte, cel puţin caietul de sarcini, clauzele 
contractuale  obligatorii,  fişa  de  date  a  achiziţiei,  formulare  şi  modele  şi  informaţii  referitoare  la 
impozitare, protecţia mediului, a muncii etc. 
(16.2.) Publicarea anunţului pentru competiţie – termen: martie 2010
Echipa de implementare va întocmi anunţul de participare şi-l va trimite spre a fi publicat în Sistemul 
Electronic  de  Achiziţii  Publice,  în  Monitorul  Oficial  al  României  şi  în  Jurnalul  Oficial  al  Uniunii 
Europene.  Documentaţia de atribuire şi selectare, cuprinzând cerinţele formale, tehnice şi financiare 
care descriu obiectul contractului, va fi pusă la dispoziţia potenţialilor ofertanţi. Echipa de implementare 
va asigura fluxul informativ în eventualitatea solicitărilor de clarificări din partea potenţialilor furnizori. 
Se va respecta termenul minim prevăzut de lege (52 de zile) de la data transmiterii spre publicare a 
anunţului până la elaborarea şi depunerea ofertelor de către candidaţi.
(16.3)  Derularea  procedurii  de  atribuire  şi  semnarea  contractului/contractelor  cu 
furnizorul/furnizorii de bunuri – termen: mai 2010
La  derularea  procedurilor  de  atribuire/selectare  vor  fi  implicaţi  reprezentanţi  ai  tuturor  consiliilor 
judeţene partenere, dar şi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. Comisia de atribuire/selectare 
va  fi  numită  prin  dispoziţii  ale  Preşedintelui  fiecărui  Consiliu  Judeţean.  Ofertele  depuse  vor  fi 
examinate şi evaluate, iar acolo unde este nevoie de clarificări în privinţa documentaţiei depuse, a 
specificaţiilor  tehnice sau a procedurilor  de livrare se vor  transmite  solicitări  către ofertanţi.  Oferta 
câştigătoare va fi stabilită de Comisie, care va întocmi raportul de atribuire şi va comunica rezultatele 
tuturor  participanţilor  în  termen  de  3 zile  de  la  finalizarea  procedurii.  Câştigătorii  vor  fi  invitaţi  să 
semneze contractele de de furnizare a echipamentelor, după expirarea perioadei de 15 zile prevăzută 
de lege (OUG 34/2006) pentru depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii în cazul procedurilor 
de achiziţie de bunuri sau servicii cu o valoare mai mare de 40.000 euro. Anunţul de atribuire va fi 
transmis spre publicare în maximum 48 de zile după finalizarea procedurii de atribuire.

Activitatea  17.  Livrarea,  recepţionarea  şi  transferul  echipamentelor  achizitionate  catre 
utilizatorii agreati – termen: august 2010
Din documentarea  efectuată  în  prealabil  în  vederea  elaborării  cererii  de  finanţare  şi  a  identificării 
potenţialilor ofertanţi pentru autospecialele ce vor fi achiziţionate a reieşit că furnizorii  au nevoie de o 
perioadă  de  timp  cuprinsă  între  2  şi  8  luni  pentru  echiparea  cu  tehnică  specifică  a  caroseriilor 
autospecialelor  şi  livrarea acestora.  Explicaţia  a o reprezintă  faptul  că nici  un furnizor  nu produce 
integral  tehnica  prevăzută  în   specificaţiile  tehnice  avizate  de  către  Inspectoratul  General  pentru 
Situaţii de Urgenţă şi, în condiţiile unor câştigători din exteriorul ţării, transportul de la producător la 
destinatar implică o durată de timp superioară. 
(17.1) Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie – termen: august 2010
În condiţiile în care echipamentele vor fi scoase la licitaţie pe loturi şi, teoretic, pot exista mai mulţi 
furnizori  pentru fiecare tip de echipament,  termenele de livrare a acestora vor fi  diferite. Ca atare, 
unitatea  de  implementare  a  estimat  că procesul  de  livrare  şi,  implicit,  cel  de  recepţionare  se vor 
desfăşura  continuu în  perioada iunie  2010-ianuarie  2011.   În  comisiile  de recepţie  vor  fi  implicaţi 
reprezentanţi  ai  fiecărui  consiliu  judeţean  implicat  în  realizarea  proiectului  şi  reprezentanţi  ai 
inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, funcţie de locul de destinaţie al autospecialelor.
(17.2)  Livrarea,  recepţionarea şi  transferul  echipamentelor  către  locaţiile  stabilite  –  ianuarie 
2011
Echipamentele vor fi recepţionate pe măsură ce vor fi  livrate. După montarea autocolantelor,  vor fi 
direcţionate  către  detaşamentul/staţia/garda  de  intervenţie  pre-stabilită.  Inspectoratele  judeţene  au 
convenit – şi au emis declaraţii în acest sens – că nu este necesar a se efectua cheltuieli şi activităţi de 
formare/instruire  a  personalului,  fiind  suficientă  pentru  utilizarea  adecvată  a  echipamentelor 
parcurgerea manualelor însoţitoare.  Mai mult, personalul de intervenţie este oricum pregătit periodic la 
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diverse cursuri. Se speră, de altfel, că eventualele economii ar putea fi dirijate către achiziţionarea 
unor echipamente suplimentare.
Fiecare  inspectoarat  a  declarat,  pe  propria  răspundere,  că  dispune  de  personal  de  specialitate 
suficient  şi  calificat  pentru  exploatarea  noilor  echipamente.  Unele  dintre  ele  au  prevăzut,  oricum, 
pentru perioada următoare o extindere a organigramei.  În total, pe echipamentele achiziţionate va fi 
selectat şi utilizat un personal  de 544 specialişti.  Pe fiecare echipament se va lucra în ture (cu o 
durată de 6 ore) cu echipaje formate din 3-5 persoane.

Tip echipament / judeţ Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui
Autospecială pentru lucrul cu 
apă şi spumă de capacitate 

medie

60 60 60 60 120 60

Autospecială de cercetare 
NBCR

12 - 12 - 12 -

Autospecială complexă de 
intervenţie,descarcerare şi 

acordarea asistenţei medicale 
de urgenţă FRAP

12 12 12 20 20 12

Total 84 72 84 80 152 72

Activitatea 18. Monitorizarea modului de utlizare a echipamentelor (aprilie 2010-august 2011)
(18.1) Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor asumaţi prin proiect (trimestrial) (aprilie 
2010, iulie 2010, octombrie 2010, ianuarie 2011, aprilie 2011, iulie 2011 şi -august 2011)
Firma de consultanţă,  în  colaborarea cu responsabilii  tehnici  de specialitate  din  cadrul  echipei  de 
implementare, vor fi responsabili cu monitorizarea şi evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor 
asumate  şi  de  atingere  a  indicatorilor  estimaţi.  Se  va  urmări  şi  modul  în  care  sunt  exploatate 
echipamentele, dacă sunt folosite la capacitate maximă şi este asigurat personalul minim necesar. Se 
va verifica şi calitatea spaţiilor de garare.
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2.3.6. Calendarul activităţilor  
 

2007 2008 Anul I (2009) Anul II (2010) Anul III (2011) Nr. crt. Activitate/ subasctivitate Responsabil cu implementarea 
activităţii 

Decembrie 

Ianuarie 

 
Februarie-
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 

Aprilie 
Mai 
Iunie 
Iulie 

August 
Septembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 
Aprilie 

Mai 
Iunie 
Iulie 

August 
Septembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 
Aprilie 

Mai 
Iunie 
Iulie 

August 

A.1 Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST                                    

A.1.1 Elaborarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei.                                    
A.1.2 Aprobarea, prin hotărâri ale consiliilor judeţene  asociate, a participării la Asociaţie .                                    

A.1.3 Înregistrarea  ADI EURONEST în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

 
 

CJ Iaşi, CJ Bacău, CJ Botoşani, 
CJ Neamţ, CJ Suceava, CJ Vaslui 

                                   
A.2 Pregătirea  documentaţiei de conformitate şi eligibilitate  şi elaborarea cererii de 

finanţare. 
MP, RF, RTS                                     

A.3 Depunerea proiectului la Organismul Intermediar / Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est 

MP, RF                                    

A.4 Evaluarea Cererii de finantare                                    

A.4.1 Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare.                                    
A.4.2 Verificarea eligibilitatii cererii de finanţare.                                    
A.4.3 Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului. 

OI,  
 
 

AM POR 

                                   
A.5 Semnarea contractului de finanţare OI/ AM POR,  CA- ADIE, MP                                    

A.5.1 Vizita la faţa locului pentru verificarea documentelor de eligibilitate  (etapă pre-
contractuală). 

MP, RF                                    

A.5.1 Semnarea contractului de finanţare. OI/ AM POR,  CA-ADIE,  MP                                    
A.6 Organizarea activităţii Unităţii de Implementare a Proiectului  UIP                                    

A.6.1 Convocarea şi derularea şedinţei de constituire (prima lună de la semnarea 
contractului).  

UIP                                    

A.7 Publicitatea proiectului şi promovarea serviciilor create MP, RA, AM, RF                                    
A.7.1. Organizarea procedurilor de achizitie publica a serviciilor de publicitate şi informare 

(elaborarea documentaţiei, nominalizarea şi convocarea comisiilor de evaluare, 
realizarea procedurii de achiziţie, încheierea contractului). 

RA, AM, RF                                    

A.7.2 Susţinerea conferinţei de presă de lansare a proiectului şi publicarea anunţurilor locale. CA-ADIE, MP, AM, RCS                                    
A.7.3 Elaborarea şi transmiterea de comunicate de presă (periodic) RCS                                    
A.7.4 Conceperea şi distribuirea materialelor de informare şi amplasarea panourilor de 

promovare . 
Pregătirea achiziţionării autocolantelor care vor fi amplasate pe autospecialele 
achiziţionate (martie-iulie 2010). 

AM, RTS, C                                    

A.7.5 Conferinţă de presă de finalizare a proiectului şi publicarea anunţurilor în presa locală. CA-ADIE, MP şi RTS                                    
A.8 Selectarea firmei care va furniza servicii de management al proiectului MP, RA, AM, RF                                    

A.8.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire. RA, AM, RF                                    
A.8.2 Nominalizarea şi convocarea comisiei de evaluare şi realizarea procedurii de achiziţie  RA, AM, RF                                    
A.8.3 Încheierea contractului de management. MP, RF                                    
A.8.4 Prestarea serviciilor de management al proiectului. MP, RCS                                    
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2007 2008 Anul I (2009) Anul II (2010) Anul III (2011) Nr. crt. Activitate/ subasctivitate Responsabil cu implementarea 
activităţii 

Decembrie 

Ianuarie 

 
Februarie-
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 

Aprilie 
Mai 
Iunie 
Iulie 

August 
Septembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 
Aprilie 

Mai 
Iunie 
Iulie 

August 
Septembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 
Aprilie 

Mai 
Iunie 
Iulie 

August 

A.9 Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru desemnarea furnizorului/ 
furnizorilor de echipamente şi autospeciale  

MP, AM, RA, RF, RT, RTS                                    

A.9.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţionarea de: 
• autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mărită  (11 buc.); 
• autospeciale pentru descarcerări grele (6 buc.); 
• centru de comandă şi control (1 buc.). 

RA, RTS, RT,  RF                                    

A.9.2 Publicarea anunţului pentru competiţie (SEAP şi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). RA, RF                                    
A.9.3 Derularea procedurii de atribuire şi semnarea contractului/contractelor cu 

furnizorul/furnizorii de bunuri. 
MP, AM, RF                                    

A.10 Pregatirea documentatiei in vederea depunerii cererii de pre-finantare. MP, RF                                    
A.10.1 Elaborarea cererii de pre-finanţare. RF                                    
A.10.2 Depunerea cererii de pre-finanţare la OI. MP                                    
A.11 Pregatirea si semnarea contractelor de comodat in vederea cedarii dreptului de 

utilizare a echipamentelor ce urmează a fi achizitionate catre inspectoratele 
judetene pentru situatii de urgenta. 

MP, RTS, RT                                    

A.12 Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor achizitionate catre 
utilizatorii agreati.  

MP, RTS, RT, AM                                    

A.13 Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie. MP, AM, RT, RTS                                    
A.13.1 Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor către locaţiile stabilite. RT,S AM                                    
A.14 Evaluarea financiară externă a proiectului (Audit) AM, RA, RF                                    

A.14.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de servicii de audit. RA, RF                                    
A.14.2 Nominalizarea şi convocarea comisiei de evaluare. AM                                    
A.14.3 Organizarea procedurilor de achizitie publica a serviciilor de audit. AM, RA                                    
A.14.4 Desemnarea câştigătorului şi semnarea contractului. AM, RF                                    
A.14.5 Prestarea serviciilor de audit. C, RF                                    
A.15 Elaborarea rapoartelor intermediare şi a cererilor de rambursare pentru 

cheltuielile efectuate cu achiziţionarea echipamentelor  
MP, RF, AM                                    

A.16 Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru desemnarea furnizorului/ 
furnizorilor de echipamente şi autospeciale  

MP, AM, RA, RF, RTS, RT                                    

A.16.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţionarea de: 
• autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate medie (21 buc.); 
• autospeciale de cercetare N.B.C.R. (3 buc.); 
• autopeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 

medicale de urgenţă FRAP (6 buc.); 

RA, RTS, RT, RF                                    

A.16.2 Publicarea anunţului pentru competiţie (SEAP şi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) RA, RF                                    
A.16.3 Derularea procedurii de atribuire şi semnarea contractului/contractelor cu 

furnizorul/furnizorii de bunuri. 
MP, AM, RF                                    

A.17 Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor achizitionate catre 
utilizatorii agreati.  

MP, RTS, RT,  AM                                    

A.17.1 Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie. MP, AM, RTS, RT                                    
A.17.2 Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor către locaţiile stabilite. RTS, AM                                    
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2007 2008 Anul I (2009) Anul II (2010) Anul III (2011) Nr. crt. Activitate/ subasctivitate Responsabil cu implementarea 
activităţii 

Decembrie 

Ianuarie 

 
Februarie-
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 

Aprilie 
Mai 
Iunie 
Iulie 

August 
Septembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 
Aprilie 

Mai 
Iunie 
Iulie 

August 
Septembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 
Aprilie 

Mai 
Iunie 
Iulie 

August 

A.18 Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor MP, AM, RTS, RT                                    
A.18.1 Evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor asumaţi prin proiect (trimestrial) AM, RTS                                    

 
Legendă: 
 
CA-ADIE – Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST; 
OI/ AM-POR – Organismul Internediar / Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional; 
C – câştigător al unei proceduri de licitaţie; 
 
UIP – unitatea de implementare a proiectului; 
MP – manager de proiect; 
AM – asistent manager; 
RT – responsabil tehnic; 
RTS – responsabil tehnic de specialitate; 
RA – responsabil achiziţii; 
RF – responsabil financiar; 
RCS – responsabil comunicare şi secretar. 
 
 
 

 
 
 



2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului 
Consiliile  Judeţene  Bacău,  Botoşani,  Iaşi,  Neamţ,  Suceava  şi  Vaslui,  asociate  pentru  realizarea 
proiectului  în  cadrul  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  EURONEST,  vor  pune  la  dispoziţia 
persoanelor desemnate pentru a face parte din unitatea de implementare spaţiile şi logistica necesare 
pentru desfăşurarea activităţilor repartizate. Dotarea minimală presupune accesul la un calculator cu 
soft-urile  aferente,  la  căile  de  comunicaţii  (telefon,  fax,  internet),  imprimare-copiere  documente, 
autovehicul  pentru  deplasări  în  Regiunea Nord-Est.  Consiliul  Judeţean Iaşi,  în calitate  de lider  de 
proiect,  a  pus  la  dispoziţia  ADI  EURONEST un spaţiu  –  care este  şi  sediul  social  -  dotat  pentru 
desfăşurarea  activităţilor  implicate  de  elaborarea  cererii  de  finanţare  şi,  ulterior,  de  derularea 
proiectului. Aici sunt arhivate şi documentele Asociaţiei şi tot aici vor fi găzduite şedinţele de progres 
ale Unităţii de Implementare a Proiectului.

2.3.8 Rezultate anticipate 

Rezultate anticipate

Activitatea 1. Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

1.1 Elaborarea Statutului şi a Actului Constitutiv 
al Asociaţiei. Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

1.2 Aprobarea, prin hotărâri ale consiliilor 
judeţene  asociate, a participării la Asociaţie . 6 hotărâri ale consiliilor judeţene asociate 

pentru aprobarea asocierii (în calitate de 
membru fondator)

1.3 Înregistrarea  ADI EURONEST în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Certificat de înregistrare în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor

Activitatea 2. Pregătirea  documentaţiei de 
conformitate şi eligibilitate  şi elaborarea cererii de 
finanţare.

6 hotărâri ale consiliilor judeţene membre 
fondatoare ale ADI EURONEST de aprobare a 
Planurilor de Analiză şi Acoperire a Riscurilor;

6 Planuri de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
emise de cele 6 Inspectorate judeţene pentru 
situaţii de urgenţă din Regiunea Nord-Est;

6 hotărâri ale consiliilor judeţene partenere de 
aprobare a proiectului, a cotei-parte din 
cheltuielile legate de proiect şi a activităţilor cu 
care va fi implicat fiecare în implementarea 
proiectului;

1 hotărâre a Consiliului de Administraţie al ADI 
EURONEST de aprobare a proiectului şi a 
cheltuielilor acestuia;

Formularul cererii de finanţare – elaborat.

Activitatea 3. Depunerea proiectului la Organismul 
Intermediar / Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est

Formularul cererii de finanţare, împreună cu 
anexele şi declaraţiile menţionate în Ghidul 
Solicitantului – depuse la Organismul 
Intermediar pentru POR 2007-2012 (Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est)

Activitatea 4. Evaluarea Cererii de finanţare

A.4.1 Verificarea conformităţii administrative a 
cererii de finanţare. Notificare cu privire la rezultatul evaluării.

A.4.2 Verificarea eligibilitatii cererii de finanţare. Notificare cu privire la rezultatul evaluării.

A.4.3 Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului. Notificare cu privire la rezultatul evaluării; 
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Comunicarea deciziei cu privire la finanţarea 
proiectului.

Activitatea 5. Semnarea contractului de finanţare

A.5.1 Vizita la faţa locului pentru verificarea 
documentelor de eligibilitate  (etapă pre-
contractuală).

Verificarea documentelor de eligibilitate la 
sediul Asociaţiei; spaţiile de garare/depozitare 
a echipamentelor – evaluate;

A.5.1 Semnarea contractului de finanţare. Contract de finanţare semnat de părţile 
implicate.

Activitatea 6. Organizarea activităţii Unităţii de Implementare a Proiectului 
A.6.1 Convocarea şi derularea şedinţei de 

constituire (prima lună de la semnarea 
contractului). 

Unitate de Implementare a Proiectului + 
constituită

Activitatea 7. Publicitatea proiectului şi promovarea serviciilor create

A.7.1. Organizarea procedurilor de achizitie publica 
a serviciilor de publicitate şi informare 
(elaborarea documentaţiei, nominalizarea şi 
convocarea comisiilor de evaluare, realizarea 
procedurii de achiziţie, încheierea 
contractului).

1 contract servicii de publicitate şi promovare 
încheiat în termen de 1 lună de la semnarea 
contractului de finanţare;

A.7.2 Susţinerea conferinţei de presă de lansare a 
proiectului şi publicarea anunţurilor locale. 1 conferinţă de presă organizată la Iaşi, cu 

participarea Consiliului de Administraţie al ADI 
EURONEST, pentru lansarea proiectului;

5 conferinţe de presă organizate în celelalte 
judeţe asociate, pentru lansarea proiectului;

6 comunicate de presă emise şi publicate în 
cotidiane din fiecare judeţ cu ocazia lansării 
proiectului;

A.7.3 Elaborarea şi transmiterea de comunicate de 
presă (periodic) 5 comunicate de presă  intermediare publicate 

în fiecare judeţ;

A.7.4 Conceperea şi distribuirea materialelor de 
informare şi amplasarea panourilor de 
promovare .
Pregătirea achiziţionării autocolantelor care 
vor fi amplasate pe autospeciale (martie-iulie 
2010).
Achiziționare placă permanentă pentru baza 
operațională regională.

Alte materiale de informare realizate (pliante, 
broşuri, informări de presă, site web etc.)

Contract de achiziţionare a 48 autocolante 
încheiat;

24 panouri de promovare şi informare;

1 placă permanentă.

A.7.5 Conferinţă de presă de finalizare a proiectului 
şi publicarea anunţurilor în presa locală. 1 conferinţă de presă organizată la Iaşi, cu 

participarea Consiliului de Administraţie al ADI 
EURONEST, cu ocazia finalizării implementării 
proiectului;

5 conferinţe de presă organizate în celelalte 
judeţe asociate, cu ocazia finalizării 
implementării proiectului;

6 comunicate de presă emise şi publicate în 
cotidiane din fiecare judeţ cu ocazia finalizării 
implementării proiectului;

Activitatea 8. Selectarea firmei care va furniza servicii de management al proiectului

A.8.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire. 1 caiet de sarcini elaborat;
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A.8.2 Nominalizarea şi convocarea comisiei de 
evaluare şi realizarea procedurii de achiziţie 1 comisie de licitaţie numită;

A.8.3 Încheierea contractului de management. 1 contract de management încheiat;

A.8.4 Prestarea serviciilor de management al 
proiectului. Servicii de management oferite pe toată 

perioada implementării proiectului.

Activitatea 9. Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru desemnarea furnizorului/ 
furnizorilor de echipamente şi autospeciale. 

A.9.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru 
achiziţionarea de:
• autospeciale pentru lucrul cu apă şi 

spumă de capacitate mărită  (11 buc.);
• autospeciale pentru descarcerări grele (6 

buc.);
• centru de comandă şi control (1 buc.).

1 comisie de licitaţie numită;

documentaţia pentru licitaţie elaborată, cu 
specificaţiile tehnice ale fiecărui tip de 
echipament;

A.9.2 Publicarea anunţului pentru competiţie 
(SEAP şi Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene).

anunţ de participare publicat în SEAP, 
Monitorul Oficial şi Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene;

A.9.3 Derularea procedurii de atribuire şi semnarea 
contractului/contractelor cu 
furnizorul/furnizorii de bunuri.

1 Raport al comisiei de atribuire/selectare;

Unul sau mai multe contracte încheiat/e cu 
furnizorul/ii desmenaţi;

18 echipamente contractate.

Activitatea 10. Pregatirea documentatiei in vederea depunerii cererii de pre-finantare.

A.10.1 Elaborarea cererii de pre-finanţare. O notificare cu privire la intenţia de solicitare 
de prefinanţare şi de depunere a acesteia;

1 cerere depusă, însoţită de copia unui 
contract de achiziţie publică deja încheiat;

A.10.2 Depunerea cererii de pre-finanţare la OI.

Activitatea 11. Pregatirea si semnarea 
contractelor de comodat in vederea cedarii 
dreptului de utilizare a echipamentelor ce 
urmează a fi achizitionate catre inspectoratele 
judetene pentru situatii de urgenta.

6 contracte de comodat încheiat între 
proprietarul echipamentelor (ADI EURONEST) şi 
utilizatorii finali (Inspectoratele Judeţene pentru 
Situaţii de Urgenţă)

Activitatea 12. Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor achizitionate catre utilizatorii 
agreati. 

Activitatea 13. Nominalizarea şi convocarea comisiilor de recepţie.

A.13.1 Livrarea, recepţionarea şi transferul 
echipamentelor către locaţiile stabilite. 1 hotărâre a Consiliului de Administraţie al 

Asociaţiei de recepţionare şi darea în folosinţă, 
prin contract de comodat, a echipamentelor 
achiziţionate, precum şi distribuţia acestora;

6 comisii de recepţie a echipamentelor numite;

17 autospeciale şi 1 centru de comandă şi 
control repartizate inspectoratelor din cele 6 
judeţe;

Activitatea 14. Evaluarea financiară externă a proiectului (Audit)

A.14.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire a 
contractului de servicii de audit. 1 caiet de sarcini elaborat;

A.14.2 Nominalizarea şi convocarea comisiei de 1 comisie de atribuire numită;
28



evaluare.
A.14.3 Organizarea procedurilor de achizitie publica 

a serviciilor de audit. 1 anunţ de participare publicat în SEAP;

A.14.4 Desemnarea câştigătorului şi semnarea 
contractului. 1 raport al comisiei de atribuire/selectare;

A.14.5 Prestarea serviciilor de audit. 1 raport de audit realizat şi înaintat 
beneficiarului.

Activitatea 15. Elaborarea rapoartelor 
intermediare şi a cererilor de rambursare pentru 
cheltuielile efectuate cu achiziţionarea 
echipamentelor 

grafic de rambursare a cheltuielilor;

rapoarte de progres depuse conform 
graficului de rambursare a cheltuielilor;

Cereri de rambursare depuse conform 
graficului de rambursare a cheltuielilor;
Raport final transmis OI POR la finalizarea 
implementării proiectului;
Rapoarte de evaluare ale OI şi AM POR;

Activitatea 16. Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru desemnarea furnizorului/ 
furnizorilor de echipamente şi autospeciale 

A.16.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru 
achiziţionarea de:

• autospeciale pentru lucrul cu apă şi 
spumă de capacitate medie (21 
buc.);

• autospeciale de cercetare N.B.C.R. 
(3 buc.);

• autopeciale complexe de intervenţie, 
descarcerare şi acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă FRAP (6 buc.);

1 comisie de licitaţie numită;

documentaţia pentru licitaţie elaborată, cu 
specificaţiile tehnice ale fiecărui tip de 
echipament;

A.16.2 Publicarea anunţului pentru competiţie 
(SEAP şi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) anunţ de participare publicat în SEAP, 

Monitorul Oficial şi Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene;

A.16.3 Derularea procedurii de atribuire şi semnarea 
contractului/contractelor cu 
furnizorul/furnizorii de bunuri.

1 Raport al comisiei de atribuire/selectare;

Unul sau mai multe contracte încheiat/e cu 
furnizorul/ii desemnaţi;

30 de echipamente contractate;

Activitatea 17. Livrarea, recepţionarea şi transferul echipamentelor achizitionate catre utilizatorii 
agreati. 

A.17.1 Nominalizarea şi convocarea comisiilor de 
recepţie. 6 comisii de recepţie a echipamentelor numite;

A.17.2 Livrarea, recepţionarea şi transferul 
echipamentelor către locaţiile stabilite. 1 hotărâre a Consiliului de Administraţie al 

Asociaţiei de recepţionare şi darea în folosinţă, 
prin contract de comodat, a echipamentelor 
achiziţionate, precum şi distribuţia acestora;

17 autospeciale şi 1 centru de comandă şi 
control repartizate inspectoratelor din cele 6 
judeţe;

Activitatea 18. Monitorizarea modului de utilizare a echipamentelor

A.18.1 Evaluarea gradului de îndeplinire a 
indicatorilor asumaţi prin proiect (trimestrial) 7 rapoarte de monitorizare şi evaluare a 

timpului de răspuns şi a timpului de intervenţie 
(la nivel judeţean şi regional);

rapoarte de evaluare a modului de exploatare a 
echipamentelor (trimestrial, după transferul lor 
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către utilizatori).

2.4   MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementarii proiectului (existente şi viitoare)

Pentru  implementarea  proiectului  a  fost  constituită  o  unitate  de  implementare  alcătuită  dintr-un 
manager de proiect, 6 asistent manageri, 2 responsabili tehnici de specialitate, 2 responsabili tehnici, 2 
responsabili  achiziții,  1  responsabil  financiar,  1  responsabil  juridic,  1  responsabil  de  comunicare-
informare și 1 secretar.

Unitatea de implementare include atât personal angajat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, 
cât  și  reprezentanți  ai  consiliilor  județene asociate  și  ai  inspectoratelor  județene pentru  situații  de 
urgență. 

Unitatea de implementare va gestiona acele activități prevăzute în proiect care vizează eminamente 
atingerea obiectivelor asumate (conform graficului de activități).

A. Organigrama Unităţii de Implementare a Proiectului

30

ASISTENT MANAGER (6) 

RESPONSABIL 
COMUNICARE (1)

RESPONSABIL 
FINANCIAR (1)

RESPONSABIL 
ACHIZIŢII (2)

RESPONSABIL 
TEHNIC DE 

SPECIALITATE
 (situaţii de 
urgenţă) (2)

RESPONSABIL 
TEHNIC

(inginerie; mediu 
şi riscuri) (2)

RESPONSABIL 
 JURIDIC (1)

MANAGER DE PROIECT

SECRETAR (1)



B. Atribuțiile membrilor UIP

Manager de Proiect - Alina Mariana POPA – ADI EURONEST
Atribuții: furnizează către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar (OI), ANRMAP, UCVAP, 
Autoritatea de Certificare şi Plată, sau alt organism abilitat, în termen şi/sau la cerere, orice document 
solicitat de acestea;

• asigură comunicarea cu forul de conducere a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare 
EURONEST, cu Consiliului Judeţean Iaşi, cu celelalte Consilii Judeţene membre fondatoare ale 
ADI EURONEST;
• asigură comunicarea cu coordonatorii activităţilor de primire urgenţe la nivel judeţean şi 

reprezentanţii furnizorilor de echipamente destinate Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi 
descarcerare

• împreună cu responsabilul tehnic de specialitate şi responsabilul achiziţii,  se asigură că 
echipamentele solicitate pentru a fi achiziţionate prin proiect se regăsesc pe lista necesarului de 
echipamente elaborată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

• stabileşte şedinţele periodice ale UIP;
• participă activ, alături dle firma de management de proiect, la toate şedinţele periodice si 

supervizează redactarea rapoartelor trimestriale, curente şi excepţionale întocmite de firma de 
management de proiect;

• informează în permanenţă ADI EURONEST şi Consiliile Judeţene Iaşi, Bacău, Botoşani, 
Neamţ, Suceava, Vaslui, în legătură cu evoluţia proiectului şi cu orice probleme care ar putea 
să survină pe parcursul implementării;

• verifică rapoartele prezentate de către membrii UIP;
• identifică şi evaluează la timp eventualele probleme care pot să survină în legătură cu 

implementarea proiectului; 
• autorizează foile de pontaj ale personalului contractual şi le înaintează către Organismul 

Intermediar;
• se asigură că transferul de fonduri aferente contribuţiei Beneficiarului este realizat în timp util.

Asistent Manager de Proiect (Marcela Eugenia SAVA GĂINĂ  – Consiliul Judeţean Bacău; Alexandru 
Irinel IACOB  –  Consiliul Judeţean Botoşani; Cristian CORODESCU – ConsiliulJudeţean Iaşi; Anca 
AFLOAREI –  Consiliul Judeţean Neamţ; Gabriela DUGAN –  Consiliul Judeţean Suceava;  Ramona 
Camelia CIORTAN –  Consiliul Judeţean Vaslui).
Atribuții: 

• stabileşte, împreună cu managerul de proiect,  şedinţele periodice ale UIP;
• se asigură că toate facilităţile necesare sunt furnizate pentru întâlnirile UIP-ului;
• verifică graficul şedinţelor periodice al UIP şi asigură convocarea din timp a membrilor, precum 

şi cunoaşterea tematicii în discuţie;
• asigură, împreună cu managerul de proiect, comunicare cu forul de conducere al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (ADI EURONEST), Consiliile Judeţene Iaşi, Bacău, 
Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Iaşi, 
Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui, cu alte organisme abilitate;
• monitorizează activitatea firmei de management de proiect instituind proceduri clare de control 

şi verificare;
• verifică rapoartele prezentate de către membrii UIP;
• alături de managerul de proiect, identifică şi evaluează la timp eventualele probleme care pot să 

survină în legătură cu implementarea proiectului; 
• alături de managerul de proiect, este răspunzător pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul 

UIP în limitele unui buget definit si a unui grafic prestabilit;
• sprijină managerul de proiect în a se asigura că transferul de fonduri aferente contribuţiei 

Beneficiarului este realizat în timp util.
Responsabil Financiar - Mihaela ORĂŞANU – ADI EURONEST
Atribuții: 

• asigură derularea la timp a operaţiunilor financiare aferente proiectului, de către ADI EURONEST şi 
de către Consiliile Judeţene Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, şi Vaslui;

• asigură îndeplinirea procedurilor privind rambursarea TVA-ului conform prevederile Ordonanţei nr. 
29/2007  privind  modul  de  alocare  a  instrumentelor  structurale,  a  pre-finanţării  şi  a  cofinanţării 
alocate de la bugetul de stat;

• monitorizează  progresul financiar al lucrărilor şi revizuieşte regulat previziunile de cash-flow ale 
proiectului;
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• sprijină  ADI  EURONEST în  calcularea şi  achitarea taxelor  datorate  pe perioada  de derulare  a 
proiectului;

• estimează sumele pe care ADI EURONEST şi Consiliile Judeţene Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ, 
Suceava, şi Vaslui vor trebui să le plătească în următoarea perioadă;

• se asigură că plăţile către Autoritatea Contractantă sunt efectuate la timp de către ADI EURONEST;
• transmite periodic informaţii financiare către firma de management de proiect în vederea întocmirii 

rapoartelor de supervizare ;
• se asigură că orice alte plăţi care sunt în sarcina Consiliului Judeţean Iaşi, Consiliului Judeţean 

Bacău, Consiliului Judeţean Botoşani, Consiliului Judeţean Neamţ, Consiliului Judeţean Suceava, 
Consiliului Judeţean Vaslui sunt efectuate la timp;

Responsabil   Achiziţii   -  Anca  Luminiţa  MUŞCHERU  -  Serviciul  Achiziţii  Publice  si  Contracte, 
Consiliul Judeţean Iaşi; Alina IOSUB - Serviciul Achiziţii Publice si Contracte, Consiliul Judeţean Iaşi
Atribuții:  Împreună  cu  managerul  de  proiect,  responsabilul  tehnic  de  specialitate,  se  asigură  că 
echipamentele  solicitate  pentru  a  fi  achiziţionate  prin  proiect  se  regăsesc  pe  lista  necesarului  de 
echipamente elaborată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Responsabil Juridic  - Ioana GHEORGHIU – Consiliul Judeţean Iaşi.
Atribuții: 

• se preocupă pentru cunoaşterea tuturor actelor normative în vigoare care au legătură directă cu 
implementarea proiectului şi acţionează pentru aplicarea lor;

• instruieşte membrii UIP din punct de vedere juridic;
• verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare si a documentelor 

înaintate de către UIP;
• asigură consultanţă juridică în legătură cu încheierea contractelor aflate în competenţa UIP, 

monitorizează contractele;
• redactează actele juridice aferente proiectului, inclusiv actele adiţionale, dacă este cazul; 
•

Responsabil Tehnic (inginerie; mediu şi riscuri) - Gigi CIUC – Consiliul Judeţean Iaşi, Raul GÂNGĂ 
– Consiliul Judeţean Iaşi
Atribuții: 

• întocmeşte caietele de sarcini pentru licitaţiile de lucrări şi servicii, împreună cu responsabilii tehnici 
de specialitate;

• asigură obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare realizării proiectului;
• participă la întâlnirile  UIP-ului  pentru a raporta sau pentru a acorda asistenţă privind aspectele 

tehnice referitoare la Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, egalitatea de şanse, 
nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă;

• transmite periodic informaţii  tehnice către firma de management de proiect în vederea întocmirii 
rapoartelor de supervizare;

• supervizează respectarea principiilor de identitate vizuală;
• monitorizează progresul tehnic al lucrărilor;
• raportează  progresul  tehnic  şi  gradul  de realizare  a  indicatorilor  de  monitorizare  şi  evaluare  a 

îndeplinirii obiectivelor proiectului.

Responsabil  Tehnic  (situaţii  de  urgenţă)   -  Col.  Adrian  APOSTOL,  şef  Centru  Operaţional, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi - pentru judeţele 
BOTOŞANI, IAŞI şi VASLUI; Lt-col. Ionel PÂRVU, prim-adjunct al Inspectorului-şef al Inspectoratului 
pentru  Situaţii  de  Urgenţă  „Petrodava”  al  judeţului  Neamţ  -  pentru  judeţele  BACĂU,  NEAMŢ  şi 
SUCEAVA
Atribuții: 

• împreună  cu  managerul  de  proiect  şi  responsabilul  de  achiziţii,  se  asigură  că  echipamentele 
solicitate pentru a fi  achiziţionate prin proiect  se regăsesc pe lista necesarului  de echipamente 
elaborată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

• elaborează fişele tehnice de achiziţie publică pentru echipamentele specifice pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă, solicitate a fi achiziţionate prin proiect

• participă ca membri evaluatori în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţii 
echipamente, lucrări şi servicii aferente proiectului

• participă la recepţia echipamentelor, lucrărilor şi serviciilor aferente proiectului, cu sarcini specifice 
pe   verificarea  conformităţii  tehnice  a  echipamentelor  specifice  pentru  intervenţii  în  situaţii  de 
urgenţă
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• transmite periodic informaţii tehnice către firma de management de proiect în vederea întocmirii 
rapoartelor de supervizare;

• supervizează respectarea principiilor de identitate vizuală în bazele operaţionale din judeţele 
implicate în proiect.

Responsabil Comunicare  - Fulga Augusta Valeria TURCU – Consiliul Judeţean Iaşi
Atribuții: 

• primeşte corespondenţa adresată UIP-ului;
• trimite invitaţii membrilor UIP şi altor persoane care trebuie să fie prezente la întâlniri;
• transmite comunicate de presă la lansarea proiectului şi la încheierea proiectului;
• trimite minutele întâlnirilor tuturor celor invitaţi (indiferent dacă au fost prezenţi sau nu la întâlniri);
• coordonează distribuirea materialelor de informare.

Secretar  - Elena RĂŞCANU – Consiliul Judeţean Iaşi
Atribuții: 

• primeşte corespondenţa adresată UIP-ului, păstrează înregistrările întregii corespondenţe şi 
înmânează corespondenţa Managerului de Proiect care va decide asupra răspunsului;

• elaborează şi păstrează un sistem de îndosariere a documentelor UIP;
• asigură arhivarea documentelor proiectului în conformitatea cu legislaţia în vigoare;
• trimite invitaţii membrilor UIP şi altor persoane care trebuie să fie prezente la întâlniri;
• sprijină responsabilul comunicare în a transmite comunicate de presă la lansarea proiectului şi la 

încheierea proiectului;
• participă la întâlnirile UIP şi întocmeşte minutele;
• trimite minutele întâlnirilor tuturor celor invitaţi (indiferent dacă au fost prezenţi sau nu la întâlniri);
• sprijină Managerul de Proiect în rezolvarea corespondenţei în perioada dintre întâlnirile regulate ale 

UIP; 
• sprijină responsabilul comunicare în distribuirea materialelor de informare.

C.  Apelarea  la  serviciile  firmei  de  consultanţă  este  determinată  de  necesitatea  serviciilor 
calificate pe care le prestează consultanţii, si anume:

• resurse  suplimentare  a  contribuţiei  personalului  existent,  în  special  în  perioade  de  vârf  ale 
activităţii (ADI EURONEST, solicitantul de finanțare dispunând în prezent de doar doi angajați);

• calificări interdisciplinare;

• raţionamente si experienţa în domenii specifice proiectului;

• obiectivitate si capacitatea de a da sfaturi imparţiale;

• cunoştinţele  de  specialitate  de  care  dispune  firma  de  consultanţă  -  experienţa  personalului, 
tehnici speciale, personal cu calificări care generează valoarea adăugata.

Serviciile  de consultanță în  domeniul  managementului  de proiect  vor  fi  contractate prin  procedura 
licitației deschise. Obiectul achiziţiei publice de servicii de consultanță îl constituie:

• elaborarea draft-ului rapoartelor de progres;

• participarea la vizitele pe teren;

• asistenţă în elaborarea graficul de depunere a cererilor de rambursare;

• asistenţă la întocmirea cererilor de pre-finanţare şi de rambursare;

• asistenţă  la  întocmirea  notificărilor  privind  depunerea  cererilor  de  prefinanţare  /  rambursare 
pentru trimestrul următor.

Selecţia firmei de consultanţă care va asigura managementul proiectului va fi realizată conform OUG 
34/2006 conform procedurii de cerere de oferte. Criteriul de atribuire a contractului va fi "oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic". 
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Atribuţiile firmei de management de proiect
Obiective Descriere

Cerinţe minime

Cerinţele minime care vor fi solicitate prin documentaţia de atribuire sunt:
• descrierea  activităţilor  prestate  şi  descrierea  metodologiei  de 

implementare a proiectului;
• experienţa  şi  calificarea  persoanelor  cheie  propuse  (personal  de 

specialitate);
• număr  de  proiecte  de  investiţii  implementate  specifice  infrastructurii 

sociale finanţate prin programele Uniunii Europene.

Activităţile de 
management de 
proiect 

• În vederea întăririi  capacităţii  UIP de a lua decizii  pentru îmbunătăţirea 
strategiei  de  implementare  a  proiectului,  se  va  atribui  un  contract  de 
management de proiect, ai cărui termeni de referinţă vor include:

• asistenţă  în  planificarea  activităţilor  folosind  metodlogii  consacrate  de 
management  de  proiect:  diagrama  WBS (Work  Breakdown  Structure), 
metoda drumului critic etc;

• asistenţă la întocmirea rapoartelor de progres realizate de către UIP;
• asistenţă la întocmirea graficelor și a cererilor de rambursare;
• asistenţă în elaborarea graficul de depunere a cererilor de rambursare;
• asistenţă  la  întocmirea  notificărilor  privind  depunerea  cererilor  de 

prefinanţare/rambursare pentru trimestrul următor;
• evaluarea implementării proiectului sub aspectul:

• evaluării performanţei (în termeni de eficienţă şi economie) – dacă 
activităţile proiectului s-au încadrat în bugetul previzionat şi dacă 
s-au realizat economii care vor putea fi alocate achiziționării unor 
echipamente suplimentare; 

• evaluării procesului – dacă activităţile s-au încadrat în graficul de 
timp  propus,  calculul  indicatorilor  specifici  managementului  de 
proiect (BCWS, BCWP, ACWP, CPI, ECAC, CTC)3;

• evaluării  impactului  (în  termeni  de  eficacitate)  –  atingerea 
indicatorilor propuşi prin proiect.

• asistenţă  în  identificarea,  evaluarea  şi  managementul  riscurilor 
apărute pe parcursul proiectului;

• aplicarea buclei  de control  pe parcursul  derulării  proiectului,  cu 
respectarea celor patru etape (fixarea SMART a obiectivelor  de 
implementare;  planificarea,  identificarea jaloanelor  şi  executarea 
activităţii; monitorizarea desfăşurării activităţii; luarea de măsuri pe 
baza monitorizării).

Monitorizarea 
activităţii firmei de 
consultanţă

Monitorizarea  activităţii  firmei  de  management  de  proiect  se  va  face  periodic 
folosind următoarele instrumente:

• rapoarte întocmite la momentul jaloanelor (de ex. întocmirea rapoartelor 
de progres către Organismul de Implementare, raportul de audit etc);

• rapoarte  întocmite  trimestrial  pentru  a  evalua  stadiul  de  evoluţie  al 
proiectului  (calculul  indicatorilor  de  performanţă ai  proiectului  -  BCWS, 
BCWP, ACWP, CPI, ECAC, CTC);

• rapoarte de excepţie – ca urmare a apariţiei riscurilor de proiect;
• şedinţe de proiect ordinare şi extraordinare.

Metodele de evaluare vor fi atât calitative, cât şi cantitative (numărul de rapoarte 
întocmite; numărul de reclamaţii primite de la stakeholderii  proiectului; numărul de 
şedinţe  organizate;  analiza  evenimentelor  care  au  avut  loc  pe  parcursul 
implementării;  calitatea  recomandărilor  oferite  prin  rapoartele  periodice; 
oportunitatea  informaţiilor  şi  recomandărilor  oferite;  concluziile  cuprinse  în 
minutele şedinţelor ordinare şi extraordinare).

3 BCWS = costurile estimate ale lucrărilor programate;
BCWP = costurile estimate ale lucrărilor executate;
ACWP = costurile reale ale lucrărilor executate;
CV = abaterea de cost;
CPI =indicele cost – performanţă;
ECAC = costuri estimate la finalizare;
CTC = costurile estimate de finalizare.
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2.5 DURATA PROIECTULUI
Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare 
(septembrie 2009- august 2011).

2.6  INDICATORI

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de 

implementare

Valoare la sfârşitul 
perioadei de 

implementare 

Rezultat imediat (direct)
Numărul mediu de locuitori deserviţi, pe 
tipuri de echipamente de intervenţie 
achiziţionate în cadrul proiectului

• Autospecială pentru lucrul cu 
apă şi spumă

• Autospecială pentru 
descarcerări grele

• Autospeciale de cercetare 
NBCR

• autospecială complexă de 
intervenție, descarcerare și 
acordarea asistenței medicale 
de urgență;  

39.290 loc./echipament 29.390 loc./echipament

3.719.102 loc./echipament 619.850 loc./echipament

3.719.102 loc./echipament 1.244.194 loc./echipament

3.719.102  loc./echipament 619.850 loc./echipament

Numărul unităților mobile echipate 94 119

Rezultate induse (indirect)
(efecte pe termen mediu/lung)

Timpul mediu de răspuns al unităţilor de 
intervenţie în situaţii de urgenţă

 23`50``

în mediul urban 13`50``

în mediul rural 33`50``

19`

în mediul urban 11`

în mediul rural 26`40``

Timpul mediu de intervenţie al unităţilor 
de intervenţie în situaţii de urgenţă

76`38 63`50``
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2.7 Partenerii implicaţi în derularea proiectului
Implementarea proiectului se face în parteneriat? 

              DA

              
              NU

 

2.8  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE
[se  va  descrie  modul  in  care  proiectul  relationeaza/se  incadreaza/raspunde  unei  strategii  
nationale in domeniu, modul in care proiectul se coreleaza cu alte proiecte finantate din fonduri 
publice/private  in  regiune/judet,  modul  in  care  proiectul  se  incadreaza  in  strategia  locala  de 
dezvoltare etc completand tabelul  de mai jos, selectand optiunea/optiunile care sunt relevante 
pentru proiect.] [Orientativ trei pagini ]

           

MOD DE RELAŢIONARE

Planul Naţional de 
Dezvoltare 2007 - 2013

Obiectivul  global  al  PND 2007-2013 îl  reprezintă  "reducerea cât mai 
rapida a disparităților de dezvoltare socio-economică între România și 
Statele Membre ale Uniunii Europene".  Se estimeaza că în această 
perioadă  România  poate  recupera  10  puncte  procentuale  din 
decalajul de dezvoltare actual. 
Unul dintre capitolele la care România prezintă un decalaj  pronunțat 
față  de  statele  Uniunii  îl  constituie  accesul  locuitorilor  la  servicii  de 
intervenție în caz de urgență, la asistență medicală pre-spitalicească de 
urgență  și  la  primul  ajutor  calificat.  Aceasta  în  condițiile  în  care 
România  este  o  țară  cu  risc  ridicat  în  caz  de  dezastru  (inundații, 
cutremure, incendii etc.). Anul acesta, de altfel,  Comisia Europeană a 
alocat  unui  număr  de  patru  județe  din  Regiunea  Nord-Est  (Iași, 
Suceava,  Neamț,  Botoșani)  și  județului  Maramureș  aprox.  11,5 
milioane euro din Fondul de Solidaritate  pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor din ultimii doi ani.

Este,  așadar,  esențială  modernizarea  și  reabilitarea/extinderea 
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. Mai departe, trebuie asigurată 
interoperabilitatea  între  sistemul  de  intervenții  pre-spitalicesc  și  cel 
spitalicesc, pe baza unor proceduri bine definite și a unui dispecerat de 
urgență profesionalizat. 

Echipamentele propuse spre achiziționare pot determina în mod direct 
îmbunătățirea capacităţii de intervenţie în cazul accidentelor în masă, al 
dezastrelor  naturale  şi  al  accidentelor  tehnologice,  favorizând  astfel, 
progresiv, investiții chiar și în industriile care, prin faptul că au potențial 
de  periclitare  a  vieții  locuitorilor,  nu  obțin  avizele  necesare  sau 
demarează cu greutate. Un alt factor care ar putea favoriza atingerea 
unui grad satisfăcător de acces al populației la serviciile de intervenție 
în  situații  de  urgență  derivă  din  crearea  unui  sistem de comunicații 
integrat la nivel regional, gestionat de un centru de comandă și control 
mobil. 

Indicatorii propuși spre a cuantifica evoluția sistemului de intervenție în 
situații  de  urgență  în  urma  achiziționării  de  echipamnete  specifice 
relevă posibilitatea reducerii  considerabile a timpilor  de intervenție în 
mediul  rural,  datorită  atât  vitezei  sporite  de  deplasare  a  noilor 
echipamente, cât și creșterii numerice a autospecialelor și a dispersiei 

X
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lor teritoriale. Raportat la orizontul de timp asumat de PND, anul 2015, 
la nivelul regiunii Nord-Est vor mai fi achiziționate și alte echipamente 
specifice,  până  la  epuizarea  bugetului  alocat  (16,24  milioane  euro). 
Estimările efectuate la începutul anului 2009 arată că, în 2015, se pot 
obține valori ale timpului de răspuns cu 5 minute mai reduse în mediul 
urban (8`50``,  fa'ă de 13`50``)  și  cu peste 12 minute în mediul  rural 
(21`, față de 33`50``). Pentru timpul de intervenție, valoarea estimată 
pentru anul 2015 este cu 24 de minute mai mică decât pentru anul de 
referință 2009 (de la 77`, la 53`).

Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013

Proiectul  propus  spre  finanțare  acţionează  în  concordanță  cu 
obiectivele  POR  2007-2013,  contribuind  la  creşterea  calităţii 
infrastructurii sociale, în speță cea a sistemului de intervenție în 
situații  de urgență,  acordării  asistenței medicale de urgență și a 
primului  ajutor  calificat  din  Regiunea  Nord-Est  (județele  Bacău, 
Botoșani,  Iași,  Neamț,  Suceava  și  Vaslui)  şi  alinierea  acesteia  la 
standardele  de  calitate  din  domeniu,  așa  cum  prevede  Axa  3  – 
Îmbunătățirea infrastructurii sociale. Prin proiect  se reabilitează şi 
se modernizează infrastructura operativă a sistemului de intervenție în 
situații de urgență în vederea eliminării disparităților inter-regionale, dar 
și intra-județene. 

Încadrându-se  în  acțiunile  domeniul  de  intervenţie  „Îmbunătăţirea 
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii  de  urgenţă”,  obiectivele  specifice  ale  proiectului   urmăresc 
îmbunătăţirea  capacităţii  de  răspuns  în  situaţii  de  urgenţă  la  nivelul 
regiunii de dezvoltare Nord-Est prin reducerea timpului de intervenţie și 
de răspuns pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă.

Noile achiziții  vor contribui deopotrivă la creșterea parcului de mașini 
de intervenție, dar și la modernizarea acestuia, prin casarea unei părți 
din echipamentele  utilizate în prezent  care au grade de uzură și  de 
peste  80%.  Uniformizări  vizibile  în  accesibilizarea  serviciilor  de 
asistență în cazul situațiilor de urgență se vor produce între mediul rural 
și cel urban, datorită vitezei sporite de deplasare a noilor echipamente.

Un nivel superior de siguranță și un mediu de lucru adecvat vor avea și 
specialiștii  care  vor  exploata  echipamentele.  Acest  fapt  ar  putea 
favoriza  și  creșterea  gradului  de  atractivitate  a  profesiei  în  rândul 
populației de vârstă tânără. 

În  mod  indirect,  se  pot  îmbunătăți  și  indicatorii  referitori  la  rata 
mortalității datorată accidentelor colective, precum și rata natalității.

Strategia şi planul de 
implementare după 
modelul SMURD – 
Sistemul integrat de 
asistenţă medicală şi 

tehnică prespitalicească şi 
intervenţie la incidentele 

majore

Documentul descrie și creează premisele implementării coerente a unui 
sistem de asistență medicală și tehnică de urgență pre-spitalicească, 
pornind de la un exemplu de bună practică și generalizându-l: SMURD. 
Strategia stabilește rutele de comunicare, responsabilități și protocoale 
pe care echipa  de implementare a proiectului  le  va aplica la nivelul 
tuturor detașamentelor, stațiilor și gărzilor de pompieri sau intervenție 
din cadrul inspectoratelor județene pentru situații  de urgență. Județul 
Iași,  liderul  de proiect,  își  propune să motiveze autoritățile  locale  în 
sprijinirea  fie  a  înființării  de  astfel  de  structuri  în  subordinea 
inspectoratelor  pentru  situații  de  urgență  din  celelalte  județe  ale 
regiunii, acolo unde nu există nici structuri de tip SMURD, nici structuri 
de  tip  SIAMUD,  fie  să  creeze  cadrul  adecvat  de  colaborare  între 
unitățile  de  tip  SMURD/SIAMUD  existente  în  cadrul  spitalelor  de 
urgență și inspectorate.

Un  rol  important  îl  joacă  în  cadrul  acestui  sistem  activitatea  de 
dispecerizare.  Implementat cu destule tensiuni,  sistemul 112 poate fi 
îmbunătățit la nivel regional printr-o stabilire riguroasă a atribuțiilor și a 
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protocoalelor  de  acțiune,  la  care să fie  racordat  și  centrul  mobil  de 
comandă și control. 

Proiectul  de  față  este  coerent  cu  obiectivele  acestei  strategii  și 
considerăm că poate sprijini îmbunătățirea indicatorilor de intervenție și 
a gradului de siguranță a locuitorilor regiunii.

Planurile de analiză şi 
acoperire a riscurilor a 

judeţelor Bacău, Botoșani, 
Iași, Neamț, Suceava și 

Vaslui

Planurile de analiză și  acoperire  a riscurilor  emise de Inspectoratele 
Județene  pentru  Situații  de  Urgență  au  constituit  documentele  de 
fundamentare pentru elaborarea acestei cereri de finanțare. În funcție 
de tipurile de riscuri identificate la nivelul fiecărui județ, a fost stabilită 
distribuția echipamentelor, astfel încât populația să poată fi asigurată în 
mod  corespunzător.  Prevalența  unuia  sau a  altuia  dintre  tipurile  de 
riscuri  a reprezentat  criteriul  pe baza căruia  s-a stabilit  și locația la 
nivelul fiecărui județ a echipamentelor. 

Regiunea  Nord-Est  este  vizată  cu  precădere  de  riscuri  naturale 
(inundații  -  în  județele  Iași,  Botoșani,  Vaslui,  Suceava  și  Neamț; 
incendii – în special la fondul forestier în județele Suceava și Neamț, 
alunecări de teren, secetă), riscuri biologice (consecințe și ale nivelului 
scăzut de trai și al accesului dificil la servicii medicale și veterinare) și 
riscuri  tehnologice  (potențiali  declanșatori  fiind  agenții  economici  din 
industriile  înalt  poluatoare  din  județele  Iași,  Bacău și  Vaslui),  dar  și 
structura  de  căi  ferate  din  regiune  și  infrastructura  rutieră  slab 
dezvoltată  în  cinci  din  cele  6  județe).  Riscurile  sociale  sunt  reduse, 
singura zonă mai expusă fiind  municipiul  Iași cu ocazia sărbătorilor 
religioase dedicate Sf. Parascheva. 

Echipamentele  propuse spre achiziționare  vor  contribui  la  reducerea 
gravității potențialelor situații  de urgență prin îmbunătățirea capacității 
de reacție și a celei de intervenție ale sistemului de asistență tehnică în 
situații de urgență.

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

X

X
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              DA

              
              NU

Detaliati............................

Parcul  de  vehicule  de intervenție  al  inspectoratelor  județene pentru  situații  de  urgență  din 
regiunea Nord-Est are o vârstă medie de peste 20 de ani. Singurele achiziții recente le-au reprezentat 
ambulanțele de diferite tipuri, printr-un proiect gestionat de Ministerul Sănătății. Ca atare, se estimează 
că  pentru  următorii  ani  asistența  medicală  de  urgență  în  regim  prespitalicesc  poate  fi  asigurată 
corespunzător. În schimb, acordarea de asistență tehnică este periclitată atât de lipsa echipamentelor 
specifice, de calitatea depășită a celor existente, dar și de infrastructura rutieră deficitară. 

Întrucât finanțarea acestei activități la nivel local sau județean este precară (unele dintre centrele EPA-
SMURD  din  județul  Iași  sunt  în  pericol  de  desființare  din  cauza  restanțelor  la  plata  salariilor 
angajaților),  proiectul  ar  putea  compensa această lipsă  de fonduri  și  ar  permite  achiziționarea de 
echipamente  indispensabile  asigurării  unui  nivel  cel  puțin  mediu  de  siguranță  a  populației  cu  o 
contribuție rezonabilă a autorităților locale. Dacă prin finanțarea nerambursabila proiectul va dura 2 
ani, prin eforturile unilaterale ale autorităților locale același proiect s-ar întinde pe minimum 10 ani. 
Totodată, fondurile nerambursabile care ar contribui la sporirea acestui indicator (gradul de siguranță 
și accesul populației la servicii de asistență medicală și tehnică de urgență) ar putea genera, în timp, 
interes  pentru  eventuale  investiții  în  zonă  care  să  conducă,  prin  taxe  și  impozite  locale,  la 
disponibilizarea unor sume mai mari pentru acest segment în anii următori și ila mplicarea autorităților 
locale în continurea acestui proces.

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

              DA

              
              NU

Detaliati............................

Luând în considerare faptul că:

• parcul auto al inspectoaretlor județene pentru situații de urgență ar avea nevoie de o reînnoire 
integrală,  vechimea  autospecialelor  din  dotare  (cu  excepția  ambulanțelor  și  a  câtorva 
autospeciale de stins incendii) fiind de peste 15 ani (în foarte multe cazuri, chiar de peste 20 
de ani);

• costul  acestor echipamente depășește,  în general,  100.000 euro,  indiferent  de specificațiile 
tehnice;

• achiziționarea în cantități mici (1 echipament odată  2-3 ani minimum);

• ponderea  acestora  asupra  indicatorilor  de  evaluare  și  monitorizare  a  capacității  de 
răspuns/intervenție ar fi nesemnificativă, în condițiile achiziționării a unui număr foarte mic de 
autospeciale;

• este dificil de stabilit un protocol de colaborare inter-regional sau inter-județean (regional), în 
absența unui centru de comandă unic, care să asigure interoperabilitatea instituțiilor abilitate în 
domeniu;

• durata optimă de exploatare a unui astfel de echipament variază între 5 și 7 ani;

• echipamentele aflate în prezent în dotarea inspectoratelor județene pentru situații de urgență 
se pot defecta oricând, incapacitatea de a acționa putând pune în pericol sănătatea și viața 
locuitorilor;

• achiziționarea unui  număr  mare  de  echipamente  ar  conduce la  instaurarea  unui  climat  de 

X

X
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încredere și de siguranță într-un timp relativ scurt, favorizând atragerea unor investiții care să 
sprijine dezvoltarea economică a regiunii,

considerăm  că  asistența  financiară  nerambursabilă  pe  care  o  solicităm  din  liniile  bugetare  ale 
Programului  Operațional  Regional  2007-2013  este  esențială  pentru  implementarea  proiectului  și 
atingerea obiectivelor asumate la nivelul regiunii Nord-Est.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Proiectul propus spre finanțare are drept scop îmbunătățirea unui serviciu de utilitate publică – i.e. 
accesul  la  asistență  medicală  în  fază  pre-spitalicească  și  asistență  tehnică  de  urgență. 
Sustenabilitatea nu poate fi, așadar, evaluată în acest caz după criteriile unui proiect cu implicații strict 
economice. 

Proiectul adună factori de decizie instituționali – autorități deliberative județene – și factori executivi. În 
unitatea de implementare a proiectului au fost cooptați reprezentanți atât ai consiliilor județene, cât și 
ai inspectoratelor județene pentru situații de urgență. Expertiza celor din urmă va asigura nu numai 
achiziționarea  unor  autospeciale  conforme  din  punct  de  vedere  tehnic  și  echipate  cu  tehnologie 
modernă,  ci  și  elaborarea  și  implementarea  unei  strategii  viabile  de  asigurare  a  capacității  de 
intervenție  la  nivel  regional.  Acțiunea  la  nivel  regional  ar  fi,  de  altfel,  din  această  perspectivă,  o 
premieră pentru sistemul de management al situațiilor de urgență din regiune și ar putea contribui la 
asigurarea unui grad ridicat de interoperabilitate. 

În  plus,  asocierea  a șase consilii  județene pentru  furnizarea  în  comun a unui  serviciu  de utilitate 
publică  la  un  macro-nivel  (cel  regional),  va  permite  o  mai  gestionare  a  resurselor  financiare  ale 
fiecăreia dintre părțile implicate. Costurile se împart proporțional cu valoarea echipamentelor primite, în 
timp ce sistemul de management al situațiilor de urgență va deservi la capacitate maximă toți membrii  
asociați și populația aferentă. Sub acest aspect, proiectul poate fi considerat ca îndeplinind condițiile 
de   maximizare  a  randamentului  pentru  investiția  făcută.  Dincolo  de  asigurarea  cotei-parte  din 
procentul de 2% din cheltuielile eligibile reprezentând co-finanțarea, consiliile județene partenere vor 
suporta  cheltuielile  neeligibile  și  eventualele  costuri  conexe  și  neprevăzute  ce  pot  rezulta  din 
implementare. Costurile aferente întreținerii echipamentelor (după expirarea perioadei de garanție) vor 
fi transferate de către proprietar, prin contract de comodat, utlizatorilor (inspectoratele județene pentru 
situații  de urgență).  Aceștia  vor  asigura  și  gararea în condiții  optime a autospecialelor,  precum și 
exploatarea lor cu personal calificat și la parametrii maximi. 

După finalizarea implementării proiectului, consiliile județene asociate vor identifica și alte oportunități 
de continuare a procesului de investiții în sistemul de management al situațiilor de urgență și, eventual, 
variante de susținere financiară a activității acestuia la nivel regional.

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Nr. Activitatea  de  informare  si 
publicitate 

Durata estimata/ Perioada Costuri estimate*

1 Conferințe de presă 32000

Conferințe de lansare a proiectului 
și publicarea anunțurilor locale

(șase conferințe și șase anunțuri la 
nivelul fiecărui județ)

Septembrie 2009

- 1 conferință și 1 apariție 
-

6000

Comunicate  de  presă 
(intermediare)

(cinci comunicate în fiecare județ)

(periodic)

octombrie 2009-iulie 2011

-1 apariție -

20000
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(total = 30 de apariții)

Conferințe de finalizare a proiectului 
și publicarea anunțurilor locale

(șase conferințe și șase anunțuri la 
nivelul fiecărui județ)

August 2011

(anul II, luna 24)

- 1 conferință și 1 apariție-

6000

2 Autocolante 
(48  autocolante  pentru 
echipamentele  achiziționate, 
respectiv centrul de comandă și 
control) 

Martie-Iulie 2010 3000

3 Panouri de promovare
(24  de  panouri,  amplasate  la 
sediul  detașamentelor  de 
pompieri/gărzilor  de  intervenție 
unde  vor  fi  repartizate 
echipamentele)

Martie-Iulie 2010
(după  recepționarea 
primelor echipamente)

24000

4 1  placă  permanentă  la  sediul 
bazei operaționale regionale

Martie-2010 3000

5 Alte materiale
(pliante, broșuri, afișe etc.)

Octombrie 2009- 
Iulie 2011

2000

3.CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE

Principiul nondiscriminării a fost avut în vedere pentru fiecare din următoarele etape:
 Identificarea grupului ţintă;
 Implementarea proiectului;
 Utilizarea și exploatarea echipamentelor.

Grupul țintă:

În iulie 2006,  statisticile arătau că din totalul  de 3.732.583 de locuitori  ai  Regiunii  Nord-Est,  peste 
2.100.000 (56%) conviețuiesc sau își desfășoară activitatea în mediul rural.  Din datele furnizate de 
ultimul  recensământ  efectuat  în  România,  în  2002,  reiese  că,  la  acea dată,  din  totalul  populației 
( 3.743.242 locuitori), 69.947 locuitori aparțineau unei alte etnii decât cea română și aprox. 11% din 
totalul  populației  s-a declarat  practicant al  unei  alte religii  decât cea ortodoxă. Deși procentele par 
nesemnificative (procentul de 2% a celor de altă etnie decât română fiind mult sub media națională de 
10,51%), populația din mediul rural al Regiunii – populația majoritară - este încă tributară unui stil de 
viață fundamentat pe premise  laico-religioase care – în absența unui sistem de școlarizare eficient - 
are  tendința  de  a  respinge  minoritățile,  indiferent  de  natura  acestora.  Proiectul  de  față  ar  putea 
contribui la corijarea acestei inechități oferind asistență medicală de urgență și asistență tehnică de 
urgență  în  mod egal,  fără  discrimări.  Locațiile  unde vor  fi  repartizate  echipamentele,  deși  au fost 
selectate pe principiul  necesității  și al  tipologiei  riscurilor,  nu au eludat  nici  aspectele care vizează 
compoziția socială (este, în special,  cazul unor localități în care minoritățile etnice au o pondere în 
totalul  populației  acelei  structuri  administrativ-teritoriale superioară mediei  regionale;  zone cu acest 
profil  se regăsesc in județul Iași, județul  Neamț și județul Vaslui),  potențial  declanșatoare și ea de 
situații de urgență (riscuri sociale). 
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Achiziționarea de echipamente specifice pentru situații  de urgență ar favoriza accesul populației  în 
ansamblu, indiferent de etnie, rasă, religie, sex, vârstă, dizabilități,  ocupație, domiciliu, la servicii de 
utilitate publică indispensabile, reducând din discrepanțele existente între mediul urban și cel rural. 
Locuitorii  din  zonele  greu  accesibile  vor  fi  mai  puțin  defavorizați  și  discriminați  din  perspectiva 
accesului la asistența de urgență.  

Implementarea proiectului poate conduce la asigurarea respectării drepturillor fundamentale ale omului 
– dreptul la sănătate, dreptul la securitatea persoanei, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la securitate 
socială și la servicii sociale – și, în mod indirect, la respectarea angajamentelor României în ceea ce 
privește egalitatea de șanse. 

Implementarea proiectului:

Selectarea membrilor echipei de implementare s-a făcut pe criterii de natură profesională (experiență 
în  domeniu,  familiarizarea  cu  proiectul,  cunoașterea  prevederilor  Ghidului  Solicitantului,  pregătire 
profesională etc.), fără discriminări de etnie, rasă, religie, sex, vârstă, dizabilități. 

Procedurile  de  achiziţii  se  vor  desfăşura  cu  respectarea  Ordonanţei  de  Urgenţă  nr.  34/2006. 
Ordonanţa  stipulează  că  pe  parcursul  întregului  proces  de achiziţie  publică,  la  adoptarea  oricărei 
decizii,  trebuie  avute  în  vedere  următoarele  principii:  nediscriminarea,  tratamentul  egal, 
recunoaşterea  reciprocă,  transparenţa,  proporţionalitatea,  eficienţa utilizării  fondurilor  publice, 
asumarea răspunderii. Solicitantul va asigura tratamentul egal al ofertanţilor stabilind şi aplicând pe 
parcursul procedurii de atribuire reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel 
încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi.  

În derularea procedurilor de atribuire nu se va acorda tratament preferenţial nici unui operator economic, 
indiferent de regiunea de provenienţă sau de statutul său. În elaborarea procedurilor de achiziţii  publice, 
solicitantul  va  asigura  condiţii  de  manifestare  a  concurenţei  reale  pentru  ca  orice  operator  economic, 
indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de atribuire  şi să aibă şansa egale de a deveni 
contractant. În procesul de selectare a ofertanţilor, solicitantul va aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, 
utilizând  în  acest  scop  numai  criteriile  de  selecţie  prevăzute  în  anunţul  de participare.  De  asemenea, 
solicitantul va asigura tratamentul egal al ofertanţilor stabilind şi aplicând pe parcursul procedurii de 
atribuire  reguli,  cerinţe,  criterii  identice  pentru  toţi  operatorii  economici,  astfel  încât  aceştia  să 
beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi. Nu se va acorda tratament preferenţial nici unui 
operator economic, indiferent de regiunea de provenienţă sau de statutul său. 
Pentru a evita producerea unor eventuale situații de discriminare în cadrul unității de implementare, 
în fișele de post au fost prevăzute competenţele, funcţiile şi responsabilităţile necesare îndeplinirii sarcinilor 
postului.
În cazul reglementările care nu cad direct în sarcina Solicitantului, ci a furnizorului de servicii  
sau bunuri, caietul de sarcini va cuprinde prevederi cu privire la obligativitatea respectării lor. 

Utilizarea și exploatarea echipamentelor:
În calitate de utlizatori ai echipamentelor ce vor fi achiziționate, inspectoratele județene pentru situații 
de  urgență  au  declarat  pe  propria  răspundere  că  vor  promova,  în  activitatea  de  selectare  a 
personalului  care  va  utiliza  echipamentele,  principiile  non-discriminării  (etnice,  rasiale,  religioase, 
sexuale etc.). De asemenea, se va respecta dreptul la muncă și la securitate la locul de muncă. De 
altfel,  echipamentele  propuse spre achiziționare  vor  contribui  la  creșterea  gradului  de  siguranță  a 
personalului tehnic, oferindu-i condiții de muncă similare celor recomandate de Uniunea Europeană. 
Fiecare autospecială va fi manevrată de echipe de intervenție formate din 3-4 tehnicieni, în ture cu 
durata de 6 ore.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ SI EFICIENTA ENERGETICA
Prevenirea  situaţiilor  de  urgenţă  se  subsumează  dezvoltării  durabile,  dezvoltare  concepută  ca 
ansamblu coordonat  de procese care permit  progresul  permanent pe baza planificării  şi  mobilizării 
resurselor existente, conciliind obiective economice, sociale şi de mediu ale societăţii, pe termen scurt 
şi lung. Proiectul de față contribuie, prin obiective și activități, la creșterea calității vieții locuitorilor din 
Regiunea Nord-Est, la îmbunătățirea nivelului de sănătate și, pe termen lung, la sporirea gradului de 
atractivitate investițională a regiunii (chiar și pentru acele industrii potențial poluatoare și cu un factor 
de risc tehnologic ridicat). O altă consecință a implementării proiectului o reprezintă posibilitatea de a 
diminua amploarea pagubelor produse operatorilor economici ca urmare a situațiilor de urgență, prin 
intervenții rapide și coordonate.
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Din punct de vedere al impactului social, prezentul proiect acționează în concordanță cu principiile şi 
direcţiile prioritare de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă având ca obiectiv 
final creşterea nivelului de siguranţă a persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor.  

Regiunea  Nord-Est  mizează,  în  dezvoltarea  economico-socială,  pe  potențialul  fondului  forestier 
(18,23% din totalul disponibil la nivel național) și pe al celui agricol (cu o pondere de 14,54%  în totalul  
suprafetei agricole a României).   În condițiile în care există puține exploatări la nivel macro (de tip 
ferme de dimensiuni mari), iar structura proprietății se modifică treptat în favoarea proprietății private 
(în baza Legii nr. 24/2005), fenomenele de defrișare și de degradare a solului  nu pot fi  controlate. 
Riscul producerii de inundații de proporții sau a unor alunecări de teren cu consecințe devastatoare 
crește de la un an la altul, astfel încât eforturile de îmbunătățire a sistemului de intervenție în situații de 
urgență trebuie corelate cu eforturi de prevenire. Inspectoratele județene pentru situații de urgență din 
Regiunea Nord-Est desfășoară de ani buni astfel de activități, utilizând atât personalul propriu, calificat, 
cât și serviciile de voluntari.  Îmbunătățirea bazei materiale a forțelor de intervenție poate conduce, pe 
termen scurt, la reducerea pierderilor agenților economici din sectorul agricol și cel silvic, încurajându-i 
să desfășoare și activități de prevenire. 

Activitatea  preventivă,  cumulată  cu existența  unui  sistem de intervenție  prompt,  dotat  cu mijloace 
tehnice  de  intervenție  adecvate,  și  a  unei  strategii  de  reacție  eficiente,  bazată  pe  coordonare  și 
interoperabilitate  contribuie  în  mod  nemijlocit  și  la  diminuarea  semnificativă  a  efectelor  negative 
provocate mediului  înconjurător  ca urmare a producerii  unor situații  de urgență,  în special  a celor 
determinate de riscurile naturale. 

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

Proiectul  propus spre finanțare are o componentă importantă de tehnică de comunicații.  Pe lângă 
centrul de comandă și control, care va trebui să asigure permanența tuturor căilor de comunicații, în 
condiții de mobilitate, toate autospecialele vor fi dotate cu sisteme de transmisie-recepție și aparatură 
de monitorizare de ultimă generație. 

Astfel, se va putea realiza o comunicare în timp real cu caracter permanent. Un rol strategic îl va juca 
în acest sens și colaborarea cu serviciile de dispecerat și stabilirea unor protocoale de răspuns care să 
asigure deplasarea la locul unui eveniment a celei mai bine situate mașini de intervenție.
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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 
finalizarii 

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 Servicii publicitate si 
informare

76.580,54 Cerere de 
ofertă

LUNA 1 LUNA 1

2 Servicii 
management/consultanta

204.223,04 Licitaţie 
deschisă

LUNA 1 LUNA 1

3 Achizitie echipamente si 
autospeciale - etapa I

21.709.368,65 Licitaţie 
deschisă

LUNA 1 LUNA 3

4 Achizitie echipamente si 
autospeciale – etapa II

25.500.667,28 Licitaţie 
deschisă

LUNA 7 LUNA 9

5 Servicii de audit 153.167,28 Licitaţie 
deschisă

LUNA 7 LUNA 7

• Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare
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4.FINANTAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI 

Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli 
neeligibile Cheltuieli eligibile TOTAL cheltuieli TVA**

1 2 3 4 5=3+4 6

1
CAPITOL 1

Cheltuieli cu echipamente
1.1 Cheltuieli cu achizitionarea de 

echipamente de specialitate si 
echipamente de comunicatii aferente 
centrelor de comanda si control 
mobile4

 TOTAL CAPITOL 1
2 CAPITOL 2

Mijloace de transport
2.1 Autovehicule cu destinatia speciala 5 39.672.299,10 39.672.299,10 7.537.736,83
  TOTAL CAPITOL 2 39.672.299,10 39.672.299,10 7.537.736,83
3 CAPITOLUL 3                         

Cheltuieli aferente implementarii 
proiectului

3.1 Cheltuieli de publicitate si informare 64.353,40 64.353,40 12.227,14
3.2 Cheltuieli de audit 128.712,00 128.712,00 24.455,28
3.3 Consultanta6 171.616,00 171.616,00 32.607,04
 TOTAL CAPITOL 3 364.681,40 364.681,40 69.289,46
I TOTAL cheltuieli 40.036.980,50 40.036.980,50 7.607.026,29
II Alte cheltuieli neeligibile (taxe de 

înmatriculare) 25.742,40 0,00 25.742,40 4.891,06
III TOTAL GENERAL (I+II) 25.742,40 40.036.980,50 40.062.722,90 7.611.917,35

** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli -col 5- (atat cheltuieli eligibile, 
cat si cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile. 

VALOARE GRANT = 
39.236.240,89

   

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

47.674.640,25

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 25.742,40

b. Valoarea eligibilă a proiectului 40.036.980,50

c. TVA 7.611.917,35

II Contribuţia proprie în proiect, 
din care :

826482,01

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli eligibile

800.739,61

b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuieli neeligibile

25742,4

III TVA* 7.611.917,35

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ

39.236.240,89

*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli (atat cheltuieli eligibile, cat si 
cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza 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 
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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 în conformitate cu prevederile art. 291 din Codul Penal.

Data 19 martie 2009
 

Numele , prenumele  reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei împuternicite
SIMIRAD CONSTANTIN 

          Funcţia ocupată în organizaţie
Președintele Consiliului de Administrație

Semnătura..........................
(ştampila)
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”,  a cheltuielilor legate de proiect, precum 
şi a activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Vaslui în managementul şi implementarea proiectului 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
La sfârşitul anului 2007, cele şase consilii judeţene din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est au 

finalizat procedurile juridice de constituire a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST. 
Această structură asociativă permite atragerea de fonduri structurale prin intermediul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 
Major de Intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă, în vederea achiziţionării de echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul 
regiunii Nord-Est.   

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.138/30.11.2007 s-a aprobat asocierea judeţului Vaslui 
cu judeţele: Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava şi Iaşi la constituirea, la nivel regional a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST"(ADIE), în scopul realizării proiectului „Achiziţionare 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 
situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”. 

Valoarea alocării financiare pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est, conform ultimei variante 
a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, este de 
aproximativ 16,24 milioane Euro, din care 85% reprezintă valoarea contribuţiei F.E.D.R, 13% - 
valoarea contribuţiei Guvernului României, restul de 2% fiind asigurat din contribuţiile 
financiare ale consiliilor judeţene asociate.  

În condiţiile în care suma maximă care poate fi solicitată printr-o cerere de finanţare 
(50.000.000 lei) este mai mică decât totalul fondurilor alocate Regiunii Nord-Est şi în concordanţă cu 
ultimele recomandări ale Autorităţii Contractante, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST va depune două cereri de finanţare, decalate în timp, pentru realizarea obiectivelor 
asumate prin Actul Constitutiv şi Statut. 

Proiectul propus, cu titlul „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” (vezi Anexa), va fi depus în cursul lunii martie 2009 
de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (solicitant), în beneficiul membrilor 
asociaţi: Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Judeţean Botoşani, Consiliul Judeţean Iaşi, Consiliul 
Judeţean Neamţ, Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliul Judeţean Vaslui şi, în final, a inspectoratelor 
pentru situaţii de urgenţă din aceste judeţe.  

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de doi ani (2009-2011). Obiectivele specifice ale 
proiectului vizează: 

• îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivel regional, prin reducerea 
timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă; 

• îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat; 

• achizitionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi 
furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

• achiziţionarea de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale 
care va facilita intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente, cât şi pentru 
îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor zone; 

• creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-
un timp cât mai scurt. 



 
 Prin negocieri directe cu reprezentanţii tuturor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est s-a convenit achiziţionarea, în cadrul acestei cereri de finanţare, a 
următoarelor tipuri de echipamente: 
 

Autospecială 
pentru lucrul 

cu apă şi 
spumă 

de capacitate 
medie 

 
 

de capacitate 
mărită 

Auto-
specială 

de 
cercetare 
N.B.C.R.

Autospeci
ală pentru 
descarceră

ri grele 

Autospecială 
complexă de 
intervenţie, 

descarcerare şi 
acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă 

– FRAP 

Centru 
de 

comand
ă şi 

control 

Valoare 
echipament

e 
(euro+TVA

) 

3 Bacău 
2 

1 1 1 - 1.790.600 

3 Botoşani 
2 

- 1 1 - 1.610.610 

3 Iaşi 
2 

1 1 1 1 2.290.610 

3 Neamţ 
2 

- 1 1 - 1.610.610 

6 Suceava 
1 

1 1 1 - 2.090.620 

3 Vaslui 
2 

- 1 1 - 1.610.610 

TOTAL 32 3 6 6 1 11.003.640 
 
 Prin atingerea obiectivelor propuse se vor obţine următoarele rezultate: 

 timpul mediu de răspuns în mediul urban şi în mediul rural - se estimează reducerea, până în 
2011, a timpului de răspuns de la 14'13'' în mediul urban la 11', respectiv de la 34'15'' în mediul 
rural, la 26';  

 timpul mediu de intervenţie – reducerea acestuia de la 77'38'' în 2008, la 63'50''  în 2011, pentru a 
atinge, în 2015, pragul de aprox. 53'; 

 alţi indicatori (reducerea personalului de pe echipamentele de intervenţie, creşterea numărului de 
intervenţii, creşterea numărului victimelor salvate ca urmare a intervenţiilor inspectoratelor 
judeţene pentru situaţii de urgenţă etc.) 

 Bugetul total al proiectului se ridică la suma de 47.674.640,25 lei şi presupune următoarea 
structură a cheltuielilor:  

• Cheltuieli eligibile   = 40.036.980,50 lei; 
• Cheltuieli neeligibile  =        25.742,40 lei; 
• TVA     =   7.611.917,35 lei. 
 Asocia ţia de Dezvoltare Intercomunitară  EURONEST  trebuie să  participe la 

realizarea proiectului cu suma de 952.880,14 lei  
(800.739,61 lei + 152.140,53 lei TVA) reprezentând contribuţia financiară a solicitantului la 
cheltuielile eligibile (calculată după formula:  2% x cheltuieli eligibile + TVA), în condiţiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, şi cu suma de 30.633, 46 
lei (25.742,40 lei + 4.891,06 lei TVA), pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. 

Conform art. 10, pct. 2, al. (c) din Statutul Asociaţiei, co-finanţarea  
(2% din cheltuielile eligibile din proiect) va fi asigurată proporţional cu valoarea echipamentelor 
alocate de către membrii asociaţi, după cum urmează: 
• Consiliul Judeţean Vaslui – 139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA). 
• Consiliul Judeţean Bacău – 155.060,25 lei (130.302,73 lei + 24.757,52 lei TVA); 
• Consiliul Judeţean Botoşani – 139.473,69 lei(117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA); 



• Consiliul Judeţean Iaşi – 198.358,66 lei (166.687,95 lei + 31.670,71 lei TVA);  
• Consiliul Judeţean Neamţ – 139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA); 
• Consiliul Judeţean Suceava – 181.040,16 lei (152.134,59 lei + 28.905,57 lei TVA); 

Costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe, inclusiv TVA, aferente realizării proiectului, în 
valoare de 30.633, 46 lei (25.742,40 lei + 4.891,06 lei TVA), vor fi acoperite în  cotă-parte de către 
membrii asociaţi (cf. art. 10, pct. 2, al. d), după cum urmează: 
• Consiliul Judeţean Vaslui  – 4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA). 
• Consiliul Judeţean Bacău – 4.984,92 lei (4.189,01 lei + 795,91 lei TVA); 
• Consiliul Judeţean Botoşani –  4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA); 
• Consiliul Judeţean Iaşi    –  6.376,89 lei (5.358,73 lei + 1.018,16 lei TVA); 
• Consiliul Judeţean Neamţ –  4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA); 
• Consiliul Judeţean Suceava –  5.820,13 lei (4.890,86 lei + 929,27 lei TVA); 
 Eventualele depăşiri ale costurilor neeligibile (inclusiv conexe) vor fi suportate, în mod 
proporţional cu valoarea echipamentelor achiziţionate prin proiect, de către membrii asociaţi.  
 Documentele de eligibilitate şi conformitate prevăzute de Ghidul Solicitantului de finanţare în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3.3, 
conţin ca anexe hotărârile Consiliului de Administraţie şi a fiecărui consiliu judeţean partener 
prin care sunt aprobate activităţile la care va participa fiecare judeţ în managementul şi 
implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat”. 
 Dintre cele 18 activităţi, cu sub-activităţile aferente, prevăzute în Calendarul activităţilor 
pentru prima cerere de finanţare a  proiectului amintit, toate judeţele vor participa la 11 activităţi (cu 
sub-activităţile aferente), aşa cum sunt acestea reliefate în anexa la proiectul de hotărâre.  
 Echipa de implementare a proiectului este coordonată de către un manager de proiect şi au fost 
prevăzute funcţii de asistent manager ocupate de persoane desemnate de către fiecare  consiliu 
judeţean partener. De asemenea, în cadrul echipei de implemetare au fost incluşi şi doi reprezentanţi ai 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din Iaşi, respectiv Neamţ.  

Pe baza datelor prezentate mai sus şi a documentelor-anexă, propun: 
1. aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „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”, care revin Judeţului 
Vaslui, în cuantum de 143.957,53 lei reprezentând: 

• 139.473,69 lei (117.204,78 lei + 22.268,91 lei TVA) - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui 
la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului; 

• 4.483,84 lei (3.767,93 lei + 715,91 lei TVA) - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la 
cheltuielile neeligibile aferente realizării proiectului,în condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

2. aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Vaslui, reprezentat prin Consiliul 
Judeţean Vaslui în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”. 

Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl 
aprobaţi în forma prezentată. 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 
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