16.05.2017
Titlu: Finalizarea proiectului ,,Răspunsul eficient salvează vieţi II”
Astăzi, 16 mai a.c., la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul
Spirii” București-Ilfov s-a desfășurat evenimentul prilejuit de Conferința de
Închidere Oficială a Proiectului ,,Răspunsul eficient salvează vieţi II” (Efficient
Response Saves Lives II) – SMIS 2014+ 102606.
Activitatea s-a bucurat de participarea șefului Departamentului pentru Situații
de Urgență, secretar de stat dr. Raed ARAFAT, ministrul delegat pentru Fonduri
Europene, Rovana PLUMB, precum și a prim-adjunctului inspectorului general al IGSU,
locotenent colonel Cristian RADU, care au subliniat importanța implementării
proiectului prin achiziționarea de echipamente și mijloace tehnice de intervenție noi,
performante, de ultimă generație, care asigură premisele unei gestionări eficiente a
situațiilor de urgență.
Pe timpul activității au fost prezentate toate tipurile de dotări destinate
intervenției multirisc (incendii, inundații și alunecări de teren), achiziționate în cadrul
proiectului.
Tipurile de tehnica achiziționată în cadrul proiectului cuprind: autospeciale cu
echipament specific pentru transportul scafandrilor la intervenție, motopompe
remorcabile de mare capacitate, autopompe cisternă de mare capacitate (5.000
și 9.000 litri), ambarcațiuni de salvare din aluminiu, autocamioane pentru
transportul materialelor la intervenție, autospeciale transport efective pentru
intervenție (16+1 locuri) și compresoare pentru încărcarea buteliilor de la
aparatele de respirat.
Descriere proiect:
Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a deținut calitatea de
aplicant în cadrul Proiectului ,,Răspunsul eficient salvează vieţi II” (Efficient
Response Saves Lives II) - cod SMIS 2014+ 102606”, finanţat prin Programul
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 5 - ,,Promovarea
adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”, Obiectivul
Specific 5.2 ,,Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la
dezastre a echipajelor de intervenție”.
Proiectul a avut ca obiectiv general: Dezvoltarea capabilităților de salvare a
vieții populației și creșterea gradului de protecție, prin eficientizarea capacității de
răspuns în caz de dezastre.

Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit creșterea capacității de răspuns
la dezastre: inundații, alunecări de teren, incendii, și creșterea eficienței intervențiilor
în zonele greu accesibile, prin dotarea cu echipamente și mijloace tehnice moderne.
Perioada de implementare a proiectului este 02.09.2016 - 31.05.2017 și a beneficiat
de un buget total de 110.365.921 Ron (24.507.788 Euro), din care finanțare
nerambursabilă prin POIM: 93.811.033 RON.
Principalele beneficii ale implementării proiectului ,,Răspunsul eficient
salvează vieţi II” constau în creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și
optimizarea intervențiilor specifice prin acoperirea deficitului de autospeciale, utilaje
și echipamente, completarea și înlocuirea celor uzate sau cu norma de funcționare
depășită, precum și perfecționarea sistemului de pregătire a personalului care execută,
misiuni de căutare-salvare în mediul acvatic sau în zonele afectate de inundații,
alunecări de teren și incendii.
Necesitatea derulării proiectului şi oportunitatea implementării acestuia au
fost justificate de situaţia înregistrată la nivel naţional în ceea ce priveşte asigurarea cu
autospeciale şi utilaje a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă,
caracterizate de o durată de exploatare depășită, dar și de insuficiența unor tipuri de
mijloace raportată la specificul misiunilor.
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020.
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