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                Bruxelles, Octombrie 2016 

                                                            

        



 

“A D I B I”    
 

 Membri asociaţi: 

•      Municipiul Bucureşti – prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti  

•      Judeţul Ilfov                – prin Consiliul Judetean Ilfov 

 
 

 Membru in cadrul clusterului inovativ MHTC – Magurele High Tech Cluster 

 Sediul: Bucureşti, Bvd. Regina Elisabeta nr.44, sect. 5 



 

Scop: 
 

•   sa pregateasca si sa promoveze la toate nivelurile posibile, proiectele 
pentru dezvoltare regionala de interes comun pentru cele doua unitati 
teritoriale administrative care formeaza asociatia, in domeniul 
serviciilor sociale, transportului, mediului, mediului de afaceri, 
turismului si sa obtina finantarea interna si externa care este necesara 
pentru implementarea proiectelor.  



 

Proiecte implementate prin REGIO 2007-2013: 
 

1. Dezvoltarea si  dotarea serviciilor profesioniste pentru interventii în situatii 
de urgentă în regiunea Bucuresti-Ilfov  – cod SMIS 15794  (ISU1) 

 

 

 

 

 
 

 



BUGETUL PROIECTULUI 

 
NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE 

           VALOARE 
(RON) 

I Valoarea totală a proiectului, din care: 45.556.649,16 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 363.913,20 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 36.375.319,99 

c. TVA (24%) 8.817.415,97 

II Contribuţia proprie în proiect, din care: 1.091.419,60 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 727.506,40 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 363.913,20 

III TVA (24%) 8.817.415,97 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 35.647.813,59 



Nr. AUTOSPECIALE buc. 

1. Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de diferite capacitati 17 

2. Autospeciale complexe de interventie, descarcerare si acordarea primului ajutor 6 

3. Autospeciale de interventie la accidente colective si pentru salvari urbane 1 

4. Autospeciale de cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, radiologic) 1 

5. Autospeciale pentru descarcerari grele; 1 

6. Ambulante de prim ajutor/ reanimare 10 

7. Centre mobile de comanda si control si echipamente de comunicatii aferente 2 

T O T A L 38 



STADIUL PROIECTULUI  - Finalizat. 
 
1.S-au finalizat şi încheiat toate contractele prevăzute în graficul de achiziţii 
publice, astfel: 
•   Prestări servicii de informare şi publicitate 
•   Servicii de consultanţă pentru management 
•   Prestări servicii de audit financiar 
•   Furnizarea echipamentelor 
2. S-au trimis în termenele prevăzute de graficul de activităţi: 
•   Noua Rapoarte de Progres 
•   Sapte Cereri de Rambursare 
•   Notificare la AM POR si ADRBI ref. datele auditorului financiar 
 
 
 

















 

 

 

2. Dezvoltarea si dotarea serviciilor specializate pentru interventii în situatii de 

 urgentă în regiunea Bucuresti-Ilfov  – cod SMIS 38627  (ISU 2) 

 

 

 

 

 

 

 



BUGETUL PROIECTULUI 

 
NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE 

           VALOARE 
(RON) 

I Valoarea totală a proiectului, din care: 21.838.557,60 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 3.198.419,50 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 14.413.320,50 

c. TVA (24%) 4.226.817,60 

II Contribuţia proprie în proiect, din care: 3.486.685,91 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 288.266,41 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 3.198.419,50 

III TVA (24%) 4.226.817,60 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 14.125.054,09 



 

 

 

Nr. AUTOSPECIALE ISU Bucuresti  - Ilfov 

1. 
Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma  
(tip mica, cu capacitate de incarcare utila 2.0 tone) 

2 

2. 
Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma  
(tip medie capacitate, incarcare utila 5.0 tone) 

2 

3. 
Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma  
(tip mare capacitate, incarcare utila 9.0 tone) 

4 

4. 
Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma  
(tip mare capacitate, incarcare utila 10 tone) 

2 

5. 
Autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma  
( incarcare utila 200 litri) 

1 

6.  Autospeciale de intervenţie şi salvare de la inălţime – 42 m 3 

T O T A L 14 



 

STADIUL PROIECTULUI (I) – In implementare. 

 S-a incheiat contractul de finantare #3691 cu MDRAP  in data de 01.04.2013. 

 

S-au încheiat in termenul prevăzut de graficul pentru achiziţii publice toate 
contractele din cadrul proiectului, dupa cum urmeaza: 
 Prestări servicii de audit financiar  in data de 19.07.2013. 
 Prestări servicii de informare şi publicitate in data de 30.07.2013. 
 Livrare echipamente aferente Lotului 2 (autospeciale pentru lucrul cu apa 

si spuma 9 tone - 4 buc., 10 tone – 2 buc.) in data de 26.09.2014. 



STADIUL PROIECTULUI (II) 

 Livrare echipamente aferente Lotului 3 (autospeciale pentru lucrul cu 
apa si spuma 200 litri – 1 buc., 2 tone - 2 buc., 5 tone – 2 buc.) in data 
de 26.09.2014. 

 Livrare echipamente aferente Lotului 1 (autospeciale de interventie si 
salvare de la inaltime 42 m – 3 buc.) in data de  22.07.2015. 

 Au fost predate pe baza de contract de comodat catre ISU Bucuresti – 
Ilfov autospecialele aferente loturilor 2 si 3 in data de 18.06.2015 

 

2. Au fost trimise în termenele prevăzute de graficul de activităţi urmatoarele 
documente: 
- 9 Rapoarte de Progres. 
- Notificare la AM POR si ADRBI referitoare la datele auditorului financiar.  











 

GRUPUL  ŢINTĂ / BENEFICIARII PROIECTELOR (ISU 1 si ISU 2) 
 

 Locuitorii şi orice persoană aflată pe teritoriul Regiunii Bucureşti-Ilfov (în 
principal cetăţenii Municipiului Bucureşti şi ai judetului Ilfov) 

 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov 

 

 N.B.  Echipamentele achiziţionate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Bucureşti Ilfov (ADIBI) se transmit in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dealul Spirii” Bucuresti - Ilfov prin contracte de comodat pe 5 ani de la data 
finalizarii proiectelor. 

 



DURATA PROIECTELOR 

 ISU 1:  14.09.2010 – 14.03.2013   

 ISU 2:  01.04.2013 – 31.12.2015 
 

REZULTATE PRECONIZATE 
 

 Creştere cantitativă a dotărilor la ISU “Dealul Spirii” Bucuresti - Ilfov 

 Creştere calitativă prin:          

 dotarea cu mijloace noi/moderne de intervenţie. 

 scurtarea timpului de intervenţie  



 

Prin proiectele depuse de A.D.I.B.I in valoare de cca 64 mil lei (15 mil euro) se asigura 
cu peste 100% absorbtia fondurilor europene in valoare de cca 9 mil euro ce au fost 
disponibile la nivelul Regiunii Bucuresti – Ilfov prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa Prioritară 3 privind Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul 
major de intervenţie 3.3 – Achiziţionare de vehicule şi echipamente specifice pentru 
bazele operaţionale regionale şi judeţene, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.  
 

Cu toate acestea, in perioada de programare 2014 – 2020, Asociatiile de Dezvoltare 
Intercomunitara nu au mai fost nominalizate ca potentiali beneficiari pentru a 
elabora si depune proiecte ce vizeaza dotarea cu echipamente a Inspectoratelor 
pentru Situatii de Urgenta. 
 

 

 

 



Alte proiecte: 
 
 

- Dezvoltarea şi dotarea cu echipamente a bazelor operationale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti-Ilfov – cod SMIS 
53696, aflat pe lista de rezerva, depus in cadrul POR 2007 - 2013; 

 

- Îmbunătăţirea infrastructurii IT – inclusiv a accesului la internet – cod SMIS 
41158, proiect finalizat, finantat prin POS CCE; 

 

- SEE – ENVISION 2020, proiect finalizat, finantat prin Programul S.E.E; 
 

- SEE – INNOVA, proiect finalizat, finantat prin Programul S.E.E; 

 

 

 



Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov 
 

-este un document strategic si un instrument de politica de dezvoltare, 
complementar Planului Urbanistic General (PUG), folosind un model de transport 
(software), avand drept scop imbunatatirea accesibilitatii si buna integrare a 
diferitelor moduri de mobilitate si transport in Regiunea Bucuresti – Ilfov. 

-- PMUD este o conditionalitate pentru accesarea de fonduri europene, in perioada 
2014- 2020, prin POR 2014 – 2020 si POIM.Se va corela cu Master Planul General de 
Transport , cu Planul de Urbanism General, cu Planul de Dezvoltare Regionala. 

-- este un plan cu investitii de 7 miliarde de euro. 

 

 

 



 

 

Investim in viitorul tau! 

Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare 

Regionala. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE! 
     
CONTACT: 
 
 Dl. Marian RUSU, Director Adjunct 
 office@adibi.ro; tel- 021 318 01 13 / fax- 021 318 01 12  
 Dl. George OANCEA, Sef Departament 
 george.oancea@adibi.ro 


