VIZIUNE 2020 - cod SMIS 134028
Beneficiar: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Parteneri : Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Dezvoltarea si consolidarea capacitații de răspuns la
dezastre si la evenimente HILP (High Impact Low Probability) a autorităților responsabile, prin
dezvoltarea următorilor piloni strategici: terestru, maritim, aerian, respectiv comanda si control.
REZULTATELE PROIECTULUI:
Achiziții de echipamente: 310 Aparate izolante, cu autonomie mărita, prevăzute cu sistem de
alarmare in caz de lipsa a mișcării, 7100 aparate izolante, prevăzute cu sistem de alarmare in caz
de lipsa a mișcării, 42 linii tehnice de întreținere echipamente individuale de protecție, 38
autospeciale transport efective pentru intervenție 16+1 locuri, 64 autospeciale de intervenție si
salvare de la înălțime, 27 motopompe remorcabile de mare capacitate, 55 ambulanțe tip B,10
ambulanțe tip C, 30 autopompe cisterna pentru incendii de pădure de 3.000 litri, 60 autospeciale
descarcerare, 16 buldoexcavatoare (tehnica grea de intervenție), 49 containere cu echipamente
individuale de protecție, 63 autocamioane cu sistem hidraulic de încărcare/ descărcare cu cârlig, 4
automacarale cu braț ridicător si platforma pentru transport accesorii si materiale, 276
autospeciale de stingere cu apa si spuma 4.000 l, 200 autospeciale de stingere cu apa si spuma
10.000 l, 42 puncte medicale avansate categoria I (PMA I), 2 autospeciale pentru intervenții la
inundații, 30 containere cu materiale genistice, 14 containere cu cazarmament, 4 autospeciale de
suport radio, 1 centru de comunicații pentru punctul de comanda mobil național, 33 centre de
comunicații pentru punctul de comanda mobil mediu, 2 autospeciale radio pe unde scurte, 3
sisteme UAV, 20 ambulanțe tip A, 5 autospeciale de transport victime multiple, 2 ambulanțe
pentru transport nou-născuți în stare critica, 18 autoplatforme, 20 ventilatoare mari, 29
ventilatoare mici, 42 autospeciale de prima intervenție pentru lucrul cu apa la înalta presiune si
hidroperforare, 4 autospeciale cu roboți, 14 generatoare curent tabăra, 40 toalete tabăra, 40
dușuri tabăra, 19 autospeciale pirotehnice, 10 containere pirotehnice, 2 containere decontaminare
persoane, 1 container decontaminare tehnica-teren, 1 container transport pacienți înalt contagios
pe cale aeriana1 container medical (suport logistic), 8 autospeciale de stins cu pulbere, 1 nava
multirol, 3 șalupe multirol, 1 Centru Național de Răspuns la Dezastre, 6 elicoptere ușoare, 3
elicoptere medii/grele maritime, 3 elicoptere medii/grele uscat.
BUGETUL: 3.263.409.567,53 lei din care 2.768.250.645,13 lei contribuție UE-Fondul de Coeziune,
488.514.819,71 lei contribuție din bugetul național și 6.644.102,69 lei valoare neeligibilă.
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.10.2017-31.12.2023.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

