
COMUNICAT DE PRESĂ
”Developing and implementing a common Emergency Situation Management System

by Ivănești commune from Vaslui county and Bulboaca village from Anenii Noi district” , 

Republica Moldova, Cod EMS-ENI: 2SOFT/4.2/92

Obiectivul general al proiectului este creșterea ecienței gestionării situațiilor de urgență în Ivănești și Bulboaca prin acțiuni comune de sensi-
bilizare 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.

Până în prezent au fost realizate următoarele activități:

  - Participarea la cursurile de formare profesională în domeniul situațiilor de Urgență. La nivelul localității Bulboaca au fost instruite 3 per-
soane pentru cursul cu tematica Protecție civilă și apărare în Situații Excepționale de Urgență.

 - Setul comun de măsuri realizat între membrii Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul localității Bulboaca și membrii Serviciului 
pentru Situații de Urgență din cadrul comunei Ivănești

 - Achiziția facilităților specice departamentului ISU. La nivelul localității Bulboaca a fost achiziționat un buldoexcavator prevăzut cu lamă și 
zăpadă și accesorii aferente: control joystick, MSS, cupă rapidă de schimbare, scaun cu suspensie pneumatică și aer condițional, având ur-
mătoarele caracteristici tehnice principale: motor de 100 CP, 74,5KW la 2200 RPM a motorului, cutie de transmisie powershift, cabină FOPS, 

transmisie Carraro, etc. 
Acest buldoexcavator și accesorii aferente folosit exclusiv pe raza localității Bulboaca în intervenții în condiții meteorologice extreme (ninsori 
masive ce pot  determina izolarea populației), în intervenții în caz de alunecări de teren și inundații. De asemenea, utilajul poate   folosit la re-
alizarea lucrărilor de prevenire a fenomenelor meteorologice extreme (execuție de diguri de apărare,  prolarea și nivelarea drumurilor pentru 

a asigura accesul personalului de intervenție la întreaga populației a  localității).
 - Campania de informare a populației școlare la care au participat 380 de elevi și 27 de profesori;
- Evenimentul public ce presupune informarea asupra modului corect de comportare în situații de urgență la care au participat operatorii eco-

nomici de pe raza localității Bulboaca și reprezentanții mass-media;
- Împărțirea unui număr de 500 de pliante către locuitorii localității Bulboaca;
- Așarea roll-upului în cadrul primăriei localității Bulboaca la loc vizibil.

Numele: ”Developing and implementing an common Emergency Situation Management System by Ivănești commune from Vaslui county and 
Bulboaca village from Anenii Noi district”

Codul EMS-ENI: 2SOFT/4.2/92
Valoarea totală a proiectului este de 294.515,49 euro, contribuția Uniunii Europene ind de 261.515,49 euro (88,80%) și a beneciarilor ind de 

33.000 euro (11,20%)
Valoarea totală a proiectului este de 1.449.457,984 lei, contribuția Uniunii Europene ind de 1.287.048,484 (88,80%) și a beneciarilor ind de 

162.409,50 (11,20%)

SFÂRȘIT

Contact: Diana Cebanu: Viceprimar – Diana Cebanu – Tel: +373.675.04.448
Localitatea: Bulboaca, Raionul Anenii Noi, Tel:  +373.690.54.610
E-mail: E-mail: consiliulbulboaca@mail.ru


