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Anexa nr.1 

 

 

 

PROGRAM DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN             
”LIMITAREA ȘI PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU COVID 
19” 

 

CADRU GENERAL  
 
În urma analizei situației la nivel județean privind impactul îmbolnăvirilor 
cu noul coronavirus COVID 19 se impune întărirea măsurilor de dezinfectare 
biologică. Astfel, acest deziderat poate fi atins doar prin alocarea unor 
resurse financiare în vederea achiziționării unor bunuri materiale 
 
SCOP 
 
Gestionarea în condiții de siguranță a protecției personalului ISU Mureș care 
intervine la persoanele suspecte sau confirmate cu coronavirusul COVID 19. 
 
OBIECTIVE 
 
Optimizarea calității în executarea misiunilor ce implică gestionarea 
situațiilor de infecție cu noul coronavirus COVID 19 de către efectivele din 
cadrul  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș; 
Creșterea capacității operaționale și a performanței structurilor care 
intervin la situațiile generate de infecția cu noul coronavirus COVID 19, pe 
teritoriul județului Mureș. 
 

                               PERIOADA DE DERULARE: 2020  
 

                    LOCUL DE DERULARE: Județul Mureș 
 
                    PARTENERI: 
 
                    Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș; 

                               Consiliul Județean Mureș. 
 
RESPONSABILITĂȚI: 
Consiliul Județean Mureș 
 
Se va implica în asigurarea resurselor financiare pentru achiziționarea 
bunurilor materiale necesare derulării programului; 
 
Va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetățeanului. 
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Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș: 
 
Se va implica în eficientizarea activităților desfășurate pe linia gestionării 
situațiilor generate de infecția cu noul coronavirus COVID 19; 
 
Va asigura exploatarea în condiții corespunzătoare a bunurilor materiale 
achiziționate în cadrul programului; 
 
Va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetățeanului. 
 

                                ACTIVITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR 
 

Pregătirea operatorilor care intervin la persoanele suspecte sau confirmate 
cu noul coronavirus COVID 19; 
Intervenția promptă și eficientă la persoanele suspecte sau confirmate cu 
noul coronavirus COVID 19. 
 
 

                        REZULTATE PRECONIZATE 
 

Creșterea calității activității de intervenție în cazul persoanelor suspecte 
sau confirmate cu noul coronavirus COVID 19 în județul Mureș. 
 
 BUGETUL PROGRAMULUI: 
 

Denumirea bunurilor materiale 
necesare 

Cantitate 

preț 
unitar cu 

TVA 
(lei) 

TOTAL    
 

(lei) 

CONTRIBUȚIA CJM 

Echipament profesional de dezinfecție 
biologică 

2 buc 22.000 44.000 

Soluție de dezinfecție pentru 
echipamentul profesional de 
dezinfecție biologică 

20 litri 240 4.800 

TOTAL ASIGURAT DE CJM 48.800 

CONTRIBUȚIA ISU 

Carburanți 1.500 l 5 7.500 
 

TOTAL CONTRIBUȚIE IJJM 7.500 

TOTAL BUGET PROGRAM  56.300 

 


