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„Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale  
pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud Vest Oltenia” 

 
 

Prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3, cele 5 
judete ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia beneficiaza de o alocare 
financiara totala de 13,94 milioane Euro destinată îmbunătăţirii capacităţii de 
răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunilor de dezvoltare prin reducerea 
timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă. 

Astfel, in data de 08.04.2008 a fost constituita Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Sud Vest Oltenia (A.D.I. SV Oltenia), solicitant eligibil al finantarii 
conform Ghidului Solicitantului, formată din cele 5 judeţe ale regiunii reprezentate 
de  consiliile judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi respectiv Vâlcea.  

Scopul constiturii acestei asociatii a fost solicitarea finantarii nerambursabile 
pentru achizitionarea in comun a echipamentelor pentru interventii in situatii de 
urgenta si furnizarea in comun a serviciului public de interventii in situatii de 
urgenta la nivelul intregii regiuni. 

Ca urmare, in data de 18.06.2009, A.D.I. SV Oltenia a inaintat  catre 
Organismul Intermediar cererea de finantare pentru proiectul “Imbunatatirea 
dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de 
urgenta in regiunea Sud Vest Oltenia, iar in data de 27.11.2009 a fost semnat 
Contractul de finantare nr. 598 intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, 
in calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar, pe de o parte, si Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia, in calitate de Beneficiar. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii de 
răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia prin reducerea 
timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă. 

Prin proiect se prevede achizitionarea unui numar de 44 de echipamente 
specifice, dupa cum urmeaza: 

- Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă – 21 bucati 
- Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) – 2 

bucati 
- Autospeciale pentru descarcerări grele – 5 bucati 
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- Autospeciale complexe de interventie descarcerare si acordarea asistentei 
medicale de urgenta FRAP – 15 bucati 

- Centru mobil de comandă şi control - 1 bucata 
 
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 41.136.134,45 lei din care 

valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regionala este de 34.965.714,28 lei, iar valoarea eligibila nerambursabila din 
bugetul national este de 5.347.697,48 lei. La acestea se adaugă contributia locala 
a Beneficiarului in valoare de 822.722,69 lei, precum si valoarea TVA rambursabila 
de la bugetul de stat in suma de 7.815.865,55 lei.  

Perioada de implementare a activităţilor proiectului este de 18 luni, 
începând cu data de 28.11.2009, ziua urmatoare intrarii in vigoare a contractului 
de finanțare. 

 
Persoana de contact A.D.I. Sud-Vest Oltenia: 

 
Doamna Ileana Măjină – Şef UIP - Manager de proiect  
Tel: 0251.414.524 / Fax: 0251.408.225 / e-mail: relpub@cjdolj.ro 
 


