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Articol  
«Povestind proiectul»  

Dezvoltarea și implementarea unui sistem comun de gestionare a situațiilor de urgență de către Comuna 
Ivănești din județul Vaslui(România) și satul Bulboaca din raionul Anenii Noi, Republica Moldova 
Codul EMS-ENI: 2SOFT/4.2/92 
 

U.A.T. Comuna Ivănești a implementat în parteneriat cu satul Bulboaca proiectul de investiții “Dezvoltarea și 
implementarea unui sistem comun de gestionare a situațiilor de urgență de către Comuna Ivănești din 
județul Vaslui (România) și satul Bulboaca din raionul Anenii Noi, Republica Moldova”. Acest proiect 
răspunde priorităților de investiții ale ”Programului Operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020”, 
prioritate investițională 4.2 – ”Sprijin pentru aderarea la Activități pentru prevenirea naturii și dezastre provocate de 
om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență.” Implementarea proiectului concurează în realizarea 
obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală a comunei Ivanesti și strategia locală a satului Bulboaca, prin 
îmbunătățirea serviciilor sociale oferite populației, reducerea timpului de răspuns în Situații de urgență." 

Obiectivul general al proiectului se referă la creșterea eficienței gestionării situațiilor de urgență, în comuna  
Ivănești, din județul Vaslui (România) și comuna Bulboaca, din Raionul Anenii Noi (Republica Moldova) prin acțiuni 
comune de sensibilizare a populației școlare, formarea personalului de interes, precum și achiziționarea de 
echipamente de primă intervenție pentru dotarea serviciului responsabil cu reducerea pagubelor umane și 
materiale cauzate de dezastre naturale sau provocate de om. 

 Rezolvarea nevoilor identificate la nivelul grupului țintă și a beneficiarilor finali a urmat două direcții principale: 
1. Prevenirea, reducerea și eliminarea riscurilor de urgență; 
2. Participarea la limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență. 

Cu privire la prima direcție urmată pentru satisfacerea nevoilor identificate la nivelul grupului țintă au fost 
întrepinse următoarele acțiuni: 

a. Participarea personalului responsabil cu gestionarea situațiilor de urgență la cursuri de formare, 
profesional, în domeniul situațiilor de urgență și obținerea unor diplome recunoscute de autoritățile 
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statului din ambele țări, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel au urmat cursuri de formare 
profesională și au obținut Diplome de calificare profesională, în domeniul situațiilor de urgență, un 
număr de 23 de persoane, din care 20 persoane de la nivelul U.A.T. Comuna Ivănești și 3 persoane 
de la nivelul comunei Bulboaca. 

b. În data de 22.10.2021 a fost organizată ședința de stabilire a măsurilor comune de gestionare a 
situațiilor de urgență, la care au participat șeful Serviciului Voluntar al Situațiilor de Urgență din cadrul 
U.A.T. comuna Ivănești, împreună cu voluntarii din cadrul acestuia, persoanele desemnate a realiza 
sarcini de serviciu în domeniul situațiilor de urgneță, din partea comunei Bulboaca, precum și echipele 
de implementare din partea celor doi parteneri. La nivelul sesiunii comune, reprezentanții celor doi 
parteneri au discutat, pe baza legislației și a experienței deținute, care sunt măsurile comune necesare 
a fi implementate de către cele două autorități publice în scopul managementului calitativ al situațiior 
de Urgență, rezultatul fiind materialul denumit Măsuri comune pentru gestionarea eficientă a 
situațiilor de urgență, stabilite în cadrul proiectului “Developing and implementing an commun 
Emergency Situation Management System by Ivănești commune from Vaslui county and 
Bulboaca village from Anenii Noi district”, înregistrat sub nr. 5865/22.10.2021. 

c. Atât la nivelul comunei Ivănești, cât și la nivelul comunei Bulboaca au fost organizate campanii de 
informare și conștientizare a populației școlare cu privire la modul de gestionare a situațiilor de urgență, 
la care au participat un total de 580 de copii, din care 200 de copii la nivelul comunei Ivănești, iar 380 
de copii la nivelul comunei Bulboaca. Campaniile de informare au fost coordonate de personalul tehnic 
comun al partenerilor, în urma discuțiilor cu profesorii. 

d. De asemenea tot la nivelul ambelor comune au fost organizate evenimente publice, în regiunea 
fiecărui partener, constând în demonstrații practice a modului de intervenție în diverse situații de 
urgență. La aceste evenimente au participat operatorii economici și membri ai presei (scrisă și radio) 
din raza teritorială a celor două comune. 
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Pentru participarea la limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență au fost achiziționate 
echipamente de primă intervenție pentru autoritățile locale, de dotare a celor două comune partenere, pentru a 
reduce timpul de intervenție în situații de urgență și daunele umane și materiale cauzate de dezastre naturale sau 
provocate de om. Astfel la nivelul ambilor parteneri au fost achiziționate utilaje, echipamente și instalații specializate 
necesare intervențiilor de urgență, respectiv:  

- La nivelul U.A.T. Comuna Ivănești au fost achiziționate o autospecială de stingere a incendiilor și dotări 
specifice ISU, cum ar fi mașină de aspirație pentru canalizare, remorcă, saci anti-inundație, moto-
pompă, motofierăstrău, sistem electronic de alarmă a populației, aparat respirator aer-foc autonom 
pentru pompieri, scări, costume de foc hidrofobizate și centuri de foc; 

- La nivelul comunei Bulboaca au fost achiziționate un buldoexcavator echipat cu lamă de zăpadă și 
accesorii aferente, cum ar fi control joystick, MSS, cupă rapidă de schimbare, scaun cu suspensie 
pneumatică și aer condiționat, având următoarele caracteristici tehnice principale: motor de 100 CP, 
74,5KW la 2200 RPM a motorului, cutie de transmisie powershift, cabină FOPS, transmisie Carraro, 
etc. 

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt: 
1. Creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul gestionării situațiilor de urgență a personalului, prin 

participarea acestuia la cursuri de îmbunătățire a gestionării situațiilor de urgență și obținerea 
diplomelor recunoscute de autoritățile din țara emitentă și totodată prin schimbul de experiență dintre 
angajații serviciilor specializate ale celor doi primari prin sesiunea comună organizată în care s-a 
stabilit gestionarea eficientă a situațiilor de urgență . 

2. Creșterea conștientizării și acțiunea corectă în rândul populației școlare în domeniul situațiilor de 
urgență prin implementarea unor campanii comune de informare și conștientizare cu privire la riscurile 
la care ar putea fi expuse la un anumit moment și într-un anumit loc, precum și cu privire la măsurile 
de protecție și comportamentul care trebuie luate în caz de urgență. Campaniile de informare au fost 
realizate de echipe comune alcătuite din personalul solicitantului și personalul partenerului, atât în 
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comuna Ivanesti, cât și în satul Bulboaca. Sesiunile de informare au vizat în principal populația școlară, 
profesorii celor două administrații și agenții economici din cele două comune. 

3. Pentru a dota corect cele două comune cu utilaje, echipamente și instalații specializate moderne și 
eficiente, s-au achiziționat următoarelor bunuri: autospecială de intervenție la incendiu 300 litri apă și 
30 litri spumă, mașina de aspirare a canalizării (vidanjă), remorcă, saci anti-inundații, moto-pompă, 
moto-ferăstrău, sistem electronic de alarmare a populației, aparate autonome de respirație foc-aer 
pentru pompieri, scară, costume de foc hidrofobizat și centură de foc cu carabină (Comuna Ivănești); 
buldoexcavator echipat cu lamă de zăpadă și accesorii aferente (Comuna Bulboaca). 

Valoarea totală a proiectului este de 294.515,49 euro, contribuția Uniunii Europene fiind de 261.515,49 euro 
(88,80%) și a beneficiarilor de 33.000 euro(11,20%). 
Durata de implementare: 14.09.2020-14.03.2022. Deoarece în perioada 08.03.2022-07.05.2022 implementarea 
proiectului a fost suspendată, durata de implementare a proiectul a devenit 14.03.2020-14.05.2022. 
Locul: comuna Ivănești, județul Vaslui, România. 

Sfârșit 
Data: 13.05.2022 
Locația:Comuna Ivănești, județul Vaslui 
Persoana de contact: Vasile NOVAC 
Telefon: 0761 103 580  
ivanesti_vaslui@yahoo.com; primariaivanesti@yahoo.com   
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