Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele
medicale - Regiunea Vest
În data de 24.10.2018 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului
„Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale - Regiunea Vest”,
Cod SMIS 125451, care a fost depus de către Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
Beneficiari direcți ai achizițiilor de echipamente (ambulanțe, ambulanțe specializate
pentru pacientul cu risc biologic, pentru transport nou-născuți în stare critică si
pentru victime multiple, posturi medicale avansate, autospeciale de transport
pacienți în zona montană, unități de suport pentru accidente colective etc.) sunt
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) și inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă (ISU), alături de serviciile de ambulanță județene (SAJurile), autoritățile administrației publice locale (consiliul județean, consiliul local),
instituțiile publice cu atribuții în domeniul căutării-salvării de persoane în mediu
muntos, greu accesibil.
Beneficiar proiect: Parteneriatul dintre IGSU, ISU-judeţul Caraș-Severin, ISU-judeţul
Hunedoara, ISU-judeţul Arad și ISU-judeţul Timiș.
Obiectivul general al proiectului este "Îmbunătățirea nivelului sănătății populației
din Regiunea Vest prin creșterea calității serviciilor de sănătate din faza pre
spitalicească".
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. Obiectivul specific nr. 1: Creșterea capacității de intervenție la urgențele medicale
din Regiunea Vest.
2. Obiectivul specific nr. 2: Consolidarea rețelei de echipaje de intervenție pentru
creșterea capacității de răspuns la urgențele medicale.
3. Obiectivul specific nr. 3: Creșterea capacității de intervenție pentru misiunile de
căutare-salvare în zona montană.
Scopul proiectului este creșterea calității serviciilor medicale din faza pre
spitaliceasca prin îmbunătățirea nivelului de dotare cu echipamente de transport si
alte echipamente specifice pentru acordarea asistenței medicale de urgența si

primului ajutor calificat si prin operaționalizarea unor noi echipaje de intervenție la
urgențele medicale, prin dotarea acestora cu o parte dintre noile echipamente
achiziționate. De asemenea, se va asigura eficientizarea intervențiilor la misiunile de
căutare-salvare în zona montana prin dotarea cu echipamente pentru transportul
pacienților din zona montana.
Rezultate:











57 de ambulanțe tip B 4x4
42 de ambulanțe tip B 4x2
16 de ambulanțe tip C
30 de ambulanțe tip A2
6 ambulanțe pentru acces în zone foarte greu accesibile
1 Post medical avansat
1 ambulanță pentru transportul nou-născuților în stare critica
2 ambulanțe specializate pentru pacienții cu risc biologic
4 ambulanțe pentru transport victime multiple
1 unitate de suport pentru accidente colective

Valoarea totală a proiectului este de 66.905.132,30 Lei, din care 46.833.592,60 Lei
reprezintă valoarea totala nerambursabilă iar 20,071,539.70 Lei reprezintă
contribuția Guvernului României.
Durata de implementare a proiectului este de 48 de luni, de la 24.10.2018, până la
30.09.2022.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanațate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și către site-ul web al
Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de
Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro.

Date de contact beneficiar:
Telefon: 021.208.61.50; fax: 021.242.09.90, igsu@mai.gov.ro,
str. Banu Dumitrache, nr.46, sector 2, 023765, România – București
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