
                                
   

 
 Bucuresti - 20.10.2010
     

Proiect: DEZVOLTAREA  ŞI  DOTAREA  SERVICIILOR PROFESIONISTE 
PENTRU  INTERVENŢII  ÎN  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ  ÎN  REGIUNEA  BUCUREŞTI – ILFOV  

COD SMIS 15794   
   

Beneficiarul ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BUCUREŞTI-ILFOV “ADIBI” cu membrii asociaţi 

Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, având sediul în Bucureşti, Bvd. Regina Elisabeta nr.44, sector 5, a încheiat 

contractul de finantare nr.876/14.09.2010 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de 

Autoritate de Management şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov în calitate de Organism 

Intermediar pentru pentrul proiectul mai sus mentionat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa 

Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.3.   Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.   

Valoarea totala a Proiectului 45.556.469,16 lei, din care: Eligibilă 36.375.319,99 lei (FEDR- 35.647.813,59 

lei – ADIBI 727.506,40 lei), Neeligibilă 363.913,20 lei - TVA(24%) 8.817.415,97 lei 

Obiectivul general al proiectului este crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii esenţiale, 

contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea 

infrastructurii serviciilor pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. 

Scopul proiectului  este imbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul întregii Regiuni 

Bucureşti-Ilfov, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă. 

Grupul tintă / beneficiarii proiectului sunt locuitorii si orice persoana aflata pe teritoriul Regiunii Bucuresti-

Ilfov (in principal cetatenii Municipiului Bucuresti si ai Judetului Ilfov) si Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă 

„Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti si ”Codrii Vlăsiei” al judeţului Ilfov. 

Durata proiectului este de 18 luni. 

Rezultatele preconizate sunt: dotarea cu mijloace moderne de interventie si scurtarea timpului de intervenţie 

 Persoane de contact:  

Dl.Gheorghe COTEA, Manager Proiect,  george.cotea@adibi.ro; tel. 021 318 01 12     

Dl.George OANCEA , Ass Manager Proiect, george.oancea@adibi.ro; tel. 021 318 01 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
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