Comunicat de presă
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
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței gestionării situațiilor de urgență în Ivănești și Bulboaca prin acțiuni comune de
sensibilizare a populației școlare, formarea personalului de interes, precum și achiziționarea de echipamente de primă intervenție pentru
dotare a serviciului responsabil cu reducerea pagubelor umane și materiale cauzate de dezastre naturale sau provocate de om.
Obiectivele specifice:
1. Organizarea unei ședințe comune cu primăriile comunelor Ivănești și Bulboaca pentru a planifica metoda de intervenție în situații de
urgență și pentru a elabora un plan de informare și creștere a conștientizării populației școlare cu privire la comportamentul corect
în situații de urgență, pentru a crește nivelul cunoștințelor teoretice;
2. Participarea personalului responsabil pentru gestionarea situațiilor de urgență la un curs de formare în domeniul situațiilor de urgență;
3. Achiziționarea de echipamente de primă intervenție pentru dotarea autorităților locale din comuna Iănești și satul Bulboaca pentru a
reduce timpul de intervenție în situații de urgență și daune umane și materiale cauzate de catastrofe naturale sau provocate de om.
Rezultate obținute:
1. Nivel crescut de cunoștințe în domeniul gestionării situațiilor de urgență, prin participarea personalului la cursuri de formare
profesională;
2. Campanii comune de informare și conștientizare în rândul populației școlare în domeniul situațiilor de urgență realizate;
3. Dotarea celor două comune cu: autospecială de intervenție la incendiu, mașina de aspirare a canalizării (vidanjă); remorcă; saci antiinundații; moto-pompă; moto-ferăstrău, sistem electronic de alarmare a populație; aparate autonome de respirație foc-aer; scară;
costume de foc hidrofobizat, centuri de foc cu carabină (Comuna Ivănești); buldoexcavator și lamă de zăpadă (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
fiind de 33.000 euro(11,20%)
Valoarea totală a proiectului este de 1.449.457,984 lei, contribuția Uniunii Europene fiind de 1.287.048,484 lei (88,80%) și a beneficiarilor
fiind de 162.409,50 lei(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 devenit 14.03.2020-14.05.2022.
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Acest proiect este finanțat
de Uniunea Europeană

“Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis săși conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a
lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate,
democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a
toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să
împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de
granițele sale”.

