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Comunicat de  presă 

Consiliile JudeŃene din Regiunea Vest vor să îmbunătăŃească dotările bazelor 

operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă cu fonduri prin intermediul 

Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 

 

AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul SituaŃiilor de UrgenŃă 

(ADIVEST), rezultat al colaborării dintre cele patru consilii judeŃene din Regiunea Vest, a 

depus, la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, un proiect ce vizează 

îmbunătăŃirea dotărilor bazelor operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă din 

Regiunea Vest. Proiectul a fost depus în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013, 
domeniului major de intervenŃie 3.3 „ÎmbunătăŃirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaŃionale pentru intervenŃii în situaŃii de urgenŃă”, ADIVEST fiind singura organizaŃie 
eligibilă în cadrul acestui domeniu de intervenŃie. 
 

Proiectul depus de ADIVEST, pe care autorităŃile judeŃene intenŃionează să-l realizeze cu 
sprijinul Uniunii Europene, are o valoare totală de 49.721.770 lei (11.790.792 euro) dintre 
care, 40.178.040 lei (9.527.636 euro) reprezintă fondurile nerambursabile solicitate. Alocarea 
financiară pentru domeniul de intervenŃie 3.3 pentru Regiunea Vest este de 10,08 milioane 
euro, astfel fondurile solicitate de la Uniunea Europeană, prin proiectul ADIVEST, acoperă 
aproape în totalitate alocarea financiară a domeniului de intervenŃie. 
 
Obiectivul proiectul 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. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul 
propune achiziŃia de echipamente precum: ambulanŃe de prim-ajutor şi de reanimare, diferite 
autospeciale pentru intervenŃie în caz de accident şi descarcerări grele, echipament de 
comandă şi control. 
 
Dintre cele 227 de proiecte depuse în Regiunea Vest, în vederea obŃinerii de finanŃare 
nerambursabilă prin POR 2007 – 2013, 52 de proiecte au fost contractate, având o valoare a 
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finanŃării nerambursabile de aproximativ 86 milioane euro, iar 101 de proiecte se află în 
diferite faze de evaluare şi selecŃie sau precontractare, cu o valoare a finanŃării 
nerambursabile solicitate de aproximativ 372 milioane euro.  
Alocarea financiară totală pentru Regiunea Vest, pentru perioada 2007 - 2013 este de 439,67 
milioane euro. 
 
 
SituaŃia detaliată a implementării POR 2007 – 2013 în Regiunea Vest poate fi consultată la 
adresa de internet http://www.adrvest.ro/index.php?page=domain&did=272. 
 
*valorile în euro au fost calculate pentru cursul euro 1 euro=4,217 lei, conform instrucŃiunilor 

AM POR 
 
 
 
Mai multe informaŃii despre POR 2007 – 2013 puteŃi afla de pe paginile de internet 
www.adrvest.ro, www.inforegio.ro şi www.mdrl.ro. 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la telefon/fax 0256 – 
491981/491923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - DirecŃia Resurse 
Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  


