PROIECT : MULTI RISC MODUL I, cod MySMIS 104677
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020
1. STADIUL: proiect finalizat;
2. DURATA PROIECTULUI: 32 luni;
3. BUGET PROIECT: 159.441.995 lei din care 133.392.655 lei contribuția UE - Fondul de
Coeziune și 26.049.340 lei finanțare națională;
4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.10.2016-31.05.2019;
5. AXA PRIORITARĂ 5: „Promovarea adaptabilității la schimbările climatice, prevenirea
și gestionarea riscurilor”, OBIECTIV SPECIFIC 5.2: „Creșterea nivelului eficienței
pentru un răspuns rapid în caz de dezastre”;
6. APLICANT: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
7. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Creșterea rezilienței la dezastre a
comunităților prin îmbunătățirea capabilităților de intervenție în situații de urgență
generate de mai multe tipuri de risc.
8. REZULTATELE PROIECTULUI:
 Achiziții de echipamente:
- Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig-42 buc;
- Container suport logistic al intervenției tip I - căutare-salvare 28 buc;
- Container suport logistic al intervenție tip IV – iluminat-4 buc;
- Container suport logistic al intervenției tip II - multi risc-15 buc;
- Tabără mobilă pentru persoane sinistrate/evacuate în sistem
containerizat+BRA – 1 buc;
- Linie tehnică de întreținere a echipamentelor individuale de protecție – 7
buc;
- Autospecială pentru păstrare temporară și transport în regim frigorific – 1
buc;
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Autospecială de intervenție si salvare de la înălțime (42+/-3m) – 16 buc;
Autospecială pentru tratamente hiperbarice și oxigeno-terapie – 2 buc;
Automacara cu braț ridicător și platformă pentru transport materiale și
accesorii – 6 buc;
- Linie tehnică de întreținere a echipamentelor individuale de protecție -7
buc;
- Stație de lucru portabilă – 10 buc.
 Reducerea timpului mediu de răspuns la situații de urgență de la 14,25
minute, la 14,05 la finalul proiectului;
 Echiparea unui număr de 43 de unități pentru situații de urgență.
9. STADIUL IMPLEMENTĂRII
echipamentele .
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