Anexa

Programul de interes public judeţean
”Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia
cetăţeanului”
Context:
Acest program vine în sprijinul activităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă
produse în zona de competenţă. Considerăm că îmbunătăţirea gradului de dotare
cu materiale şi accesorii de strictă necesitate activităţii specifice va duce la
creşterea gradului de siguranţă a servanţilor pe timpul intervenţiilor, reducerea
substanţială a timpului de răspuns şi reducerea pagubelor materiale.
Prin programul de interes public judeţean ”Operativitatea structurilor de
intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” urmează să fie achiziţionate mijloace
fixe absolut necesare pentru buna desfăşurare a activităţii.
Prin programul mai sus menţionat se urmăreşte:
-

achiziţionarea de pendulare electrice pentru stâlpii ranfosaţi;
achiziţionarea de mijloace de orientare GPS şi observare la distanţă pentru
căutarea persoanelor dispărute/ rătăcite;
asigurarea unui suport hardware care să integreze toate informaţiile necesare
conducerii intervenţiei în situaţii de urgenţă cât şi cele de natură preventivă;
achiziţionarea de aparate cu aducţie SADAC care fac posibil accesul
salvatorilor în spaţii înguste;
înlocuirea explozorului actual;
achiziţia unei camere video, a unui aparat foto, a unei staţii radio mobile şi
fixe, a unui motostivuitor pentru manipularea materialelor, substanţelor de
stingere şi carburanţilor;
construirea unei copertine pentru autovehicule deoarece capacitatea de
garare în interior e depăşită.

Obiectivul general :
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea capacităţii calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Mureş.

Obiective specifice:
-

Creşterea eficienţei intervenţiilor în zona de competenţă;
Îmbunătăţirea activităţii de conducere şi coordonare a intervenţiilor la nivel
judeţean;
Îmbunătăţirea activităţii pe linie de mentenanţă a autospecialelor;
Eficientizarea activităţii de prevenire a incendiilor.

Perioada de implementare:
Programul urmează să se deruleze în perioada mai - noiembrie 2017.

Activităţiile programului sunt redate în anexa la program.
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Locul de desfăşurare a activităţilor proiectului: Judeţul Mureş
Parteneri:
-

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea”
Judeţul Mureş.

Instituţiile mai sus amintite vor încheia o convenţie de colaborare care va asigura
cadrul necesar pentru implementarea programului şi asigurarea resurselor
financiare de către fiecare partener pentru susţinerea cheltuielilor necesare
realizării activităţiilor propuse.

BUGETUL PROGRAMULUI
Valoarea totală a cheltuielilor programului este de 560.600 lei, din care I.S.U.
Mureş va asigura 323.600 lei, iar Judeţul Mureş 237.000 lei, după cum urmează:
lei
Asigurat de ISU Mureş Asigurat de C.J.Mureş

TOTAL NECESAR

(lei)

(lei)

Carburanţi

172.300

172.300

0

Piese auto

13.400

13.400

0

Acumulatori

5.000

5.000

0

Anvelope
Revizii echipamente şi

5.000

5.000

0

39.700

39.700

0

51.000

0

51.000

88.200

88.200

0

186.000

0

186.000

560.600

323.600

237.000

autospeciale
Mijloace fixe
Echipamente comunicaţii şi IT
Reparaţii auto
Mijloace fixe, echipamente
tehnice
TOTAL

Rezultate preconizate:
În urma implementării activităţilor programului se urmăreşte atingerea
următoarelor rezultate:
1. Reducerea timpului de răspuns la intervenţii;
2. Creşterea intervenţiilor în zone greu accesibile;
3. Întărirea colaborării dintre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Horea” şi instituţiile subordonate Judeţului Mureş;
4. Creşterea numărului intervenţiilor conduse şi coordonate cu ajutorul
aplicaţiei informatice;
5. Creşterea eficienţei de intervenţie a echipelor operative pentru deplasarea
la locul evenimentelor semnalate la 112 şi reducerea timpului de răspuns la
solicitările cetăţenilor.
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