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„Improvement the response capacity of Mobile Emergency Service for 

Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration of 

systems for efficient monitoring and disaster consequences mitigation, in 

regard to population in the common boundaries of Romania, Ukraine and 

Republic of Moldova”- MIS ETC 989 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – UCRAINA – REPUBLICA 

MOLDOVA 2007-2013 

 

1. STADIUL: proiect finalizat; 

 

2. DURATA PROIECTULUI: 07.03.2013 – 31.12.2015; 

 

3. BUGETUL: aprox. 6.550.000 euro; 

 

4. PRIORITATEA, MĂSURA:  

 
- Prioritatea 2: Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă; 

- Măsura 2.1: Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv 

pregătirea pentru situaţii de urgenţă; 

 

5. APLICANT: Inspectoratul General Pentru Situații De Urgență (IGSU); 

 

6. PARTENERI:  

 

- Inspectoratul General de Aviaţie din România (IGAv); 

- Serviciul de Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale din Republica Moldova 

(SPCSE); 

 

7. OBIECTIVELE GENERAL AL PROIECTULUI:  

 
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de urgenţă din zona de frontieră a 

României (judeţele Iaşi, Vaslui, Galaţi, Tulcea, Brăila) cu Republica Moldova 

prin creşterea capacităţii de intervenţie a structurilor responsabile cu 

managementul situaţiilor de urgenţă, respectiv creşterea nivelului de 

siguranţă şi sănătate ale populaţiei; 

- Dezvoltarea de soluţii pe termen lung la problemele specifice domeniului de 

management al situaţiilor de urgenţă la graniţa româno-moldoveană, prin 
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crearea unei infrastructuri specifice adecvate în scopul limitării consecinţelor 

situaţiilor de urgenţă;  

- Întărirea relaţiilor de cooperare şi colaborare operativă între structurile 

responsabile cu managementul situaţiilor de urgenţă din România şi 

Republica Moldova în perspectiva îmbunătăţirii securităţii populaţiei, 

protejării vieţii, bunurilor şi proprietăţii. 

 

8. REZULTATELE PROIECTULUI: 

 

 1 autospecială de decontaminare – Beneficiar Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență Iași; 

 1 elicopter pentru căutare-salvare, prim-ajutor şi descarcerare – IGAV; 

 2 autospeciale de prim-ajutor, asistenţă medicală şi descarcerare 

(urbană) – SPCSE;  

 3 autospeciale de prim-ajutor, asistenţă medicală şi descarcerare (rurală) 

– SPCSE;  

 1 laborator mobil pentru cercetare radioactivă şi chimică – SPCSE;  

 1 autospecială de evacuare victime multiple – SPCSE; 

 36 unităţi echipamente de comunicaţii radio mobile şi portabile RO/MD. 


