
    
 

 

Comunicat de presă 

 

14.09.2020 

 

“Sistem integrat pentru intervenția la 

urgențe, dezastre și crize” 
 

COD MySMIS2014+: 137307 

 

 

Serviciul de Protecție și Pază – U.M. 0149F București, persoană juridică de drept public, cod de 

identificare fiscală 4283635, cu sediul în Municipiul București, Bulevardul Geniului nr.42B, sector 6, 

cod poștal 060177, tel: 021.408.11.68, fax: 021.312.18.29, în calitate de lider de parteneriat, alături 

de partenerii de proiect: 

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, persoană juridică de drept public, cod de 

identificare fiscală 4203997, cu sediul în Municipiul București, Str. Banul Dumitrache nr. 46, 

Sector 2, cod poștal 023756, tel: 021.208.61.50, fax: 021.242.09.90; 

- Serviciul Român de Informații – Unitatea Militară 0466 București, persoană juridică de drept 

public, cod de identificare fiscală 4204208, cu sediul în Municipiul București, Str. Theodor 

Pallady nr. 287, Sector 3, cod poștal 032258, tel: 0377724288, fax: 0213454355; 

- Serviciul de Telecomunicații Speciale, persoană juridică de drept public, cod de identificare 

fiscală 4267230, cu sediul în Municipiul București, Str. Splaiul Independentei nr. 323A, Sector 

6, cod poștal 060044, tel: 021.315.21.27, fax: 021.202.21.08. 

au demarat, începând cu data de 31 iulie 2020, implementarea proiectului „Sistem integrat pentru 

intervenția la urgențe, dezastre și crize” ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 333 

din 31.07.2020 cu Ministerul Fondurilor Europene, persoană juridică de drept public, cu sediul în 

București, str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, cod poștal 010366, tel: 0372.838.531, fax: 

0372.838.501, cod fiscal: 38918422, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 



    
 

 

Tipul asistenței financiare 
nerambursabile solicitate 

Fondul de Coeziune (FC) 

Programul operațional PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 

Axa prioritară Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor 

Obiectiv specific Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și 

eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție 

Beneficiar Serviciul de Protecție și Pază – U.M 0149F București 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

Serviciul Român de Informații – Unitatea Militară 0466 București 

Serviciul de Telecomunicații Speciale 

Valoarea totală a proiectului Valoarea totală a proiectului este de 237.419.796,98 lei, din care 
asistența financiară nerambursabilă este de 201.806.827,44 lei 

Perioada de implementare 01 august 2020 – 31 decembrie 2023 

 

Obiectivul general al proiectul  constă în dezvoltarea capabilităților în vederea asigurării unei 

reacții rapide și eficiente la urgențe, dezastre și evenimente HILP (High Impact Low Probability) 

a autorităților responsabile, axate pe asigurarea unui cadru adecvat de pregătire 

multisectorială/multirisc a personalului, creșterea eficienței răspunsului și protejarea mediului, 

prin dotarea Serviciului de Protecție și Pază, cu tehnică, mijloace și echipamente de intervenție, 

de suport logistic și protecție a personalului de intervenție, pentru patru tipuri majore de 

capabilități: terestre, aeriene, maritime, comandă și control. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

  OS 1: Reducerea timpilor de intervenție și dobândirea abilităților specifice de intervenție, 

prin edificarea în localitatea Popești Leordeni, a unui complex modern de pregătire 

multidisciplinară/multisectorială, prevăzut cu toate dotările și utilările conexe necesare 

funcționării acestuia, destinat pentru: (1) pregătirea de specialitate și de tip integrat a 

personalului SPP (pentru diverse scenarii de intervenție pe timpul misiunilor de asigurare 

a protecției demnitarilor români și străini pe timpul prezenței în România, precum și de 

asigurare a pazei sediilor de lucru și reședințelor acestora); (2) punerea la dispoziția altor 

autorități cu rol principal și secundar, a unor facilități și capabilități 

suplimentare/complementare de pregătire specifică; (3) edificarea unei capabilități de 

pregătire integrată, care să permită pregătirea comună, transferul de cunoștințe între 

autorități, desfășurarea unor exerciții integrate de tip multirisc, atât la nivel de execuție 

cât și de comandă a acțiunilor. 



    
 

 

  OS 2: Reducerea timpului de intervenție în caz de dezastre, urgențe și crize, prin dotarea 

SPP cu tehnică, mijloace și echipamente care să permită: (1) protecția personalului de 

intervenție pe timpul acțiunilor; (2) creșterea eficienței răspunsului și protecția mediului 

pe timpul misiunilor de asigurare a protecției demnitarilor români și străini pe timpul 

prezenței lor în România, precum și de asigurare a pazei sediilor de lucru și a reședințelor 

acestora; (3) dezvoltarea unor capabilități de intervenție (terestre, aeriene, maritime, 

comandă și control) pentru misiunile specifice SPP cât și pentru asigurarea funcției de 

sprijin a celorlalte autorități, la nivel de execuție și decizie.  

  OS 3: Dezvoltarea unor metodologii moderne de pregătire, programe personalizate de 

pregătire, materiale de curs, proceduri de instruire și testare specifice pentru  personalul 

SPP, cât și pentru celelalte autorități naționale cu atribuții în managementul situațiilor de 

urgență/criză care vor beneficia de facilitățile dezvoltate, în vederea operaționalizării 

centrului de pregătire.  

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, 

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

 

Biroul Relații Publice 

E-mail: relatii_publice@spp.ro 

 

 

 

 
 

Serviciul de Protecție și Pază 

România, București, Sector 6, Geniului nr. 42B, Cod poștal 060117 
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