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Comunicat de  presă 

SituaŃiile de urgenŃă din Regiunea Vest vor fi soluŃionate mai repede cu 

ajutorul fondurilor nerambursabile prin  

Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 
 

Miercuri, 10 martie 2010, a avut loc în sala de şedinŃe a Consiliului JudeŃean Arad, 
ceremonia de semnare a contractului de finanŃare pentru proiectul „AchiziŃionare 
echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii şi calităŃii sistemului de 
intervenŃie în situaŃii de urgenŃă şi pentru acordarea asistenŃei medicale de urgenŃă şi 
a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” din cadrul Programului OperaŃional 
Regional 2007 – 2013. Contractul de finanŃare semnat este cel de-al 59-lea contract 

semnat în Regiunea Vest. 
 
La acest eveniment au participat domnul Emil Boc – Primul Ministru al României şi 
doamna Elena Udrea – Ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
(Autoritate de Management pentru Programul OperaŃional Regional), domnul 
Constantin Ostaficiuc – Preşedinte al Consiliului JudeŃean Timiş şi Preşedinte în 
exerciŃiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, domnul Nicolae IoŃcu – 
Preşedinte al Consiliului JudeŃean Arad, domnul Mircea Ioan MoloŃ – Preşedinte al 
Consiliului JudeŃean Hunedoara, domnul Ionesie Ghiorghioni – Vicepreşedinte al 
Consiliului JudeŃean Caraş – Severin, domnul Sorin Maxim – Director general al ADR 
Vest (Organism Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest) 
şi domnul Sergiu Bălaşa – Preşedinte al Consiliului Director ADI Vest. Acestora  li s-au 
alăturat alŃi reprezentanŃi ai administraŃiei publice locale, reprezentanŃi ai 
Inspectoratelor pentru SituaŃii de UrgenŃă din Regiunea Vest (beneficiari direcŃi ai 
proiectului), precum şi reprezentanŃi ai AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest. 
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AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul SituaŃiilor de UrgenŃă 
(ADI VEST), solicitantul de finanŃare pentru acest proiect, este rezultat al colaborării 
dintre cele patru consilii judeŃene din Regiunea Vest. Proiectul ADIVEST acoperă 

aproximativ întreaga alocare financiară a domeniului de intervenŃie 3.3 

„ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în 
situaŃii de urgenŃă”. Beneficiarii direcŃi ai proiectului vor fi Inspectoratele 

JudeŃene pentru SituaŃii de UrgenŃă Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Arad şi baza 

regională din Regiunea Vest. 
 
Valoarea totală a proiectului ADI VEST este de 49.721.769,92 lei (12.050.840,99 

euro) dintre care, 40.178.039,93 lei (9.737.770, 22 euro) reprezintă valoarea 
solicitată pentru realizarea proiectului, adică valoarea finanŃării nerambursabile.  
 

Obiectivul proiectului vizează îmbunătăŃirea capacităŃii de răspuns în situaŃii de 

urgenŃă şi creşterea gradului de siguranŃă a populaŃiei, dezvoltarea bazei 

operaŃionale regionale şi îmbunătăŃirea bazelor judeŃene existente. Astfel, prin 
implementarea proiectului se urmăreşte reducerea timpului de răspuns al unităŃilor 
mobile de intervenŃie la locul accidentelor / dezastrului până la 28 de minute în 
mediul rural şi 13 minute în mediul urban şi  diversificarea tipurilor de intervenŃii de 
descarcerare. 
 
 

Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi: tel./fax 0256 
– 491981/491923, persoană de contact: d-na Miruna Vitcu – Director, DirecŃia Resurse 
Umane şi Comunicare ADR Vest, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro. Pentru mai multe 
informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau 
www.mdrt.ro. 


