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Dezvoltarea facilităţilor de pregătire şi a capabilităţilor de intervenţie
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe şi
pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voinţă
Beneficiar: Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București,
a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de
finanțare nr. 349/19.08.2020 a proiectului Dezvoltarea facilităţilor de pregătire şi a
capabilităţilor de intervenţie necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul
CBRNe şi pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voinţă.
Scopul/obiectivul general al proiectului: Corelarea şi consolidarea, prin
practică, a calificărilor şi competenţelor personalului autorităţilor naţionale cu
atribuţii în managementul situaţiilor de criză, care cooperează în cazul accidentelor
nucleare şi radiologice, respectiv al accidentelor majore care implică substanţe
periculoase, generate de acte de rea-voinţă, cu cerinţele, în continuă creştere, în
domeniul CBRNe, în vederea eficientizării activităţilor de gestionare a situaţiilor
de urgenţă în domeniul menţionat. Se asigură astfel dezvoltarea aptitudinilor de
muncă şi consolidarea cunoştinţelor, cu obiectivul final de a proteja populaţia şi, în
situaţii de urgenţă, de a limita pierderile de vieţi omeneşti şi de a asigura protecţia
populaţiei şi a forţelor specializate care execută intervenţia.
Rezultate aşteptate: Pregătirea integrată a structurilor de intervenţie ale
autorităţilor cu atribuţii în managementul situaţiilor de criză, care cooperează în
cazul accidentelor nucleare şi radiologice, respectiv al accidentelor majore care
implică substanţe periculoase, generate de acte de rea-voinţă, precum şi dotarea
SRI cu mijloace tehnice complexe necesare diminuării timpului de organizare şi
executare a intervenţiei CBRNe la nivelul întregii ţări, potrivit competenţelor
legale, limitării pierderilor de vieţi omeneşti şi asigurării protecţiei forţelor
specializate care execută intervenţia.
Valoarea totală a proiectului: 212.771.732,25 lei, cu o valoare a cofinanţării
din partea Uniunii Europene de 178.063.829,06 lei.
Data începerii şi finalizării proiectului: 01.10.2020 - 30.09.2023.
Cod MySMIS 2014+: 138207
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