„MANAGEMENT PERFORMANT ȘI UNITAR LA NIVELUL MAI PENTRU
SERVICIILE DE URGENȚĂ” – SIPOCA 52
Programul Operațional Capacitatea Administrativă
1. STADIUL PROIECTULUI: În implementare;
2. DURATA PROIECTULUI: 30 luni + prelungire 11 luni;
3. BUGETUL: 14.577.845,74 lei;
4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 16.08.2017 – 15.01.2020, ;
5. AXA PRIORITARĂ 1: Administrația publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv
Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către
cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP;
6. APLICANT: Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de
Urgență;
7. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Crearea și dezvoltarea unui cadru
unitar pentru managementul performant la nivelul structurilor operative și de
coordonare cu atribuții privind gestionarea și intervenția în cazul situațiilor de
urgență și a urgențelor medicale. Proiectul își propune implementarea
sistemelor unitare de management al calității ISO 9001 și CAF și a sistemului
de management integrat BSC în MAI (Departamentul pentru Situații de Urgență
DSU/Direcția Generală Management Urgențe Medicale DGMUM, Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență IGSU, Inspectoratul General de Aviație IGAv,
Direcția Medicală DM, Corpul de Control al Ministrului CCM, Centrul de
Psihosociologie CPs), pe domeniul situațiilor de urgență.
8. REZULTATELE PROIECTULUI la nivel IGSU:
- implementare CAF = IGSU, 40 inspectorate pentru situații de urgență județene,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Baza pentru Logistică,
Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești,
Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Centrul Naţional de
Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgentă Ciolpani;

- implementare ISO 9001:2015 = IGSU, 40 inspectorate pentru situații de urgență
județene, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov;
- implementare BSC = IGSU, 40 inspectorate pentru situații de urgență județene,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Baza pentru Logistică,
Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești,
Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Centrul Naţional de
Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgentă Ciolpani.
Pregătirea personalului:
- CAF: 150 persoane
- ISO 9001:2015: 85 persoane
- BSC: 33 persoane
9.

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI :

Au fost efectuate achizițiile suport necesare derulării proiectului și anume:
-

achiziția de mijloace fixe și active necorporale pentru echipa de proiect;
achiziția de obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de

-

proiect;
achiziția de servicii de organizare evenimente în vederea desfășurării

-

conferinței de deschidere a proiectului;
achiziție licențe reproducere standarde SR EN ISO 9001:2015;
achiziția de servicii de audit financiar al proiectului;

-

achiziția materiale de promovare a proiectului;
achiziția de servicii de promovare media (realizare spot audio-video);

-

achiziția de servicii de promovare media (distribuție spot audio-video);
achiziția de servicii de consultanță și instruire CAF;

-

achiziția de servicii organizare eveniment și vizite de lucru (LOT1 și LOT2).

În data de 23 aprilie 2018 a avut loc la Hotel IBIS București, Conferința de
deschidere a proiectului la care au participat 150 de invitați, iar în data de
12.01.2018 a avut loc, în București, la Hotel Rin Grad Hotel, Conferința de
promovare CAF.
În prezent au fost demarate sesiunile de instruire CAF, urmând a fi făcută
autoevaluarea CAF a instituției și întocmirea Planului de îmbunătățire la nivelul
IGSU.

