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Toate autospecialele şi ambulanţele au fost livrate în cadrul proiectului 
„Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă” 

 
 
În cursul lunii februarie 2014 a fost recepţionată ultima autospecială achiziţionată în 
cadrul proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de 
urgenţă”. Astfel, la momentul actual au fost livrate toate cele 44 de echipamente, şi 
anume: 18 ambulanţe, 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare şi 
22 de autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică. 
 
Dintre echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului, Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş i-au fost transferate prin comodat 4 ambulanţe şi 
5 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică. 
 
Prin punerea în funcţiune a noilor echipamente, în Regiunea 7 Centru, timpul mediu de 
răspuns al echipajelor de prim ajutor / asistenţă medicală se va reduce de la 16’09’’ la 
13’57’’ în zonele rurale, iar în zonele urbane de la 5’49’’ la 4’40’’, respectiv cel al 
unităţilor mobile de intervenţie (cu autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă) se va 
reduce de la 23’18’’ la 21’32’’ în zonele rurale, iar în zonele urbane de la 10’07’’ la 
8’42’’. 
 
Proiectul „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă”, 
finanţat prin Programul Operaţional Regional este implementat de către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, ai cărei membri fondatori sunt 
judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. Acesta are o valoare totală de 
20.289.752,74 lei, din care 15.765.115,77 lei reprezintă finanţare nerambursabilă şi o 
durată de implementare de 27 de luni. Programul Operaţional Regional este implementat 
la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în 
calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează 
implementarea acestui proiect. 
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