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SursaSursa de de finanfinanţţareare a proiectului:a proiectului:

• Programului Operațional Regional, Axa 
Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii 
sociale„

• DMI. 3.3. ”Îmbunătățirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență”



SursaSursa de de finanfinanţţareare a proiectului:a proiectului:

• Contractul de finanțare a proiectului a fost 
semnat în cursul lunii decembrie 2008, dintre 
Autoritatea de Management și Liderul de 
proiect:

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara 

”Centru Transilvaniei” al cărui membru 
fondator este și Consiliul Județean Harghita 



Ceremonia de semnare a contractului:Ceremonia de semnare a contractului:



Obiectivul general :Obiectivul general :

• creşterea calității serviciilor pentru siguranță 
publică şi de asistență medicală în situații de 
urgență şi dezastre majore, urmărindu-se astfel 
sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale 
durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul 
Regiunii 7 Centru, prin creşterea gradului de 
siguranță a populației, indiferent de localizarea 
aşezămintelor umane.



Obiective specifice:Obiective specifice:

• Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de 
urgență, prin reducerea timpului de intervenție 
pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru 
intervenții în situații de urgență.



Obiective specifice:Obiective specifice:

• Întărirea colaborărilor dintre județele Regiunii Centru 
şi a regiunii cu județele limitrofe în perspectiva 
îmbunătățirii siguranței populației din aceste județe, 
în cel mai scurt timp posibil.



Grup Grup ţţintăintă::

• Populația arondată rețelei de baze operaționale 
pentru situații de urgență de pe raza Regiunii 7 
Centru.



Beneficiarii direcBeneficiarii direcţţi:i:

• Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență 
baza regională din Regiunea 7 Centru, care e localizată 
în municipiul Tîrgu-Mureş şi implicit angajații şi 
voluntarii din cadrul sistemului de asistență medicală 
şi tehnică de urgență prespitalicească şi intervenție la 
incidente majore.



Partenerii de proiect:Partenerii de proiect:

Membrii fondatori a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ”Centru Transilvaniei”:

• Consiliul Județean Harghita

– Inspectoratul Județean Harghita pentru Situații de 
Urgență

• Consiliul Județean Brașov

– Inspectoratul Județean Brașov pentru Situații de 
Urgență



Partenerii de proiect:Partenerii de proiect:

Membrii fondatori a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ”Centru Transilvaniei”:

• Consiliul Județean Mureș

– Inspectoratul Județean Mureș pentru Situații de 
Urgență

• Consiliul Județean Covasna

– Inspectoratul Județean Covasna pentru Situații de 
Urgență



Partenerii de proiect:Partenerii de proiect:

Membrii fondatori a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ”Centru Transilvaniei”:

• Consiliul Județean Sibiu

– Inspectoratul Județean Sibiu pentru Situații de 
Urgență

• Consiliul Județean Alba

– Inspectoratul Județean Alba pentru Situații de 
Urgență



PerioadaPerioada de de implementareimplementare șșii bugetulbugetul

proiectuluiproiectului::

• Valoarea totală : 42.655.604 lei, din care partea 
valorea care îi revine județului Harghita este de 
7.109.267,33 lei.

• Contribuția proprie a Consiliului Județean (2% din 
cheltuielile eligibile): 119.438,67 lei.

• Contribuția Consiliului Județean la cheltuielile 
neeligibile: 2.666,67 lei.

• Durata de implementare: 12 luni




