
 

Autospeciale complexe de intervenție achiziționate pentru 

situații de urgență 

 

În data de 30 decembrie 2014, Asociația de Dezvoltare Regională „Centrul 

Transilvaniei” a semnat contractul pentru furnizarea a șase autospeciale complexe 

de intervenție, în valoare totală de 2.366.000 lei (inclusiv TVA). Fiecare 

autospecială va fi compusă din: 

- vehicul cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere (autoșenilete),  

- autospecială cu rol tractor având în dotare echipamente speciale și  

- platformă de transport a autoșeniletelor. 

Câte o autospecială complexă de intervenție va fi livrată fiecărui inspectorat 

județean pentru situații de urgență din Regiunea Centru (Mureș, Alba, Brașov, 

Covasna, Harghita și Sibiu). 

Contractul de furnizare a fost încheiat cu SC TelSec Business  Consulting SRL 

(București), în urma derulării unei proceduri de licitație deschisă în cadrul 

proiectului „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu 

accesibile”, termenul de livrare al autospecialelor fiind iulie 2015. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3 - 

„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – 

„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 

în situaţii de urgenţă”. 

Beneficiarul proiectului este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei” ai cărei membri fondatori sunt județele Mureș, Alba, Brașov, 

Covasna, Harghita și Sibiu. 

Obiectivul proiectului este de a îmbunătății intervențiile în zonele extrem de 

greu accesibile, fie din cauza naturii terenului fie din cauza condițiilor meteo 

extreme (zone montane abrupte, zone izolate din cauza înzăpezirilor sau ploilor). 

Valoarea totală a proiectului este de 2.687.266,00 lei, din care: 

- 50.471,72 lei (2%) – Contribuţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”, din care 8.411,96 lei, reprezintă contribuţia 

Consiliului Judeţean Mureș; 

- 2.473.114,28 lei (98%) – Contribuţia comunitară (FEDER) şi Contribuţia 

publică naţională de la Bugetul de stat la finanţarea acordată, din care 

412.185,72 lei revine județului Mureș. Este de menționat faptul că aceasta 

reprezintă întreaga sumă ce mai poate fi accesată la nivelul Regiunii 

Centru prin domeniul major de intervenție 3.3 al Programului Operațional 

Regional 2007-2013; 

- 163.680,00 lei – cheltuială neeligibilă inclusiv TVA, din care 27.280 lei 

trebuie suportat de județul Mureș. 

Rezultatul așteptat: reducerea timpului de răspuns al unităţilor mobile de 

intervenţie în zonele rurale de la 24’32’’ la 22’40’’. 

Biroul de presă al 

Consiliului Județean Mureș 

 


