
Obiectivul general al proiectului este creșterea ecienței gestionării situațiilor de urgență în Ibănești

și Carahasani prin acțiuni comune de sensibilizare a populației școlare, formarea personalului de

interes, precum și achiziționarea de echipamente de primă intervenție precum dotarea serviciului

responsabil cu reducerea pagubelor umane și materiale cauzate de dezastre naturale sau provocate de

om.

Obiective specice:

1. 1. Organizarea unei ședințe comune cu primăriile comunelor Ibănești și Cărăhășani pentru a

planica 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 și obținerea unei diplome recunoscute de autoritățile

de stat din ambele țări, în conformitate cu legislația în vigoare în vederea îmbunătățirii

personalului specializpersonalului specializat. Cursul de formare se adresează unui număr total de 23 de persoane, 20

de persoane din cadrul Comunei Ibănești și 3 persoane din cadrul satului Cărăhășani.

3. Achiziționarea de echipamente de primă intervenție pentru dotarea autorităților locale din

comuna Ibănești și satul Cărăhășani 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. Creșterea nivelului de cunoștințe în domeniul managementului situațiilor de urgență a

personalului capersonalului care lucrează la nivelul autorităților locale partenere.

2. Conștientizarea și acțiunea corectă în rândul populațiilor școlare ale comunei Ibănești și a

satului Carahasani în domeniul situațiilor de urgență

3. Dotarea corespunzătoare a autorităților locale din municipiul Ibănești și satul Carahașani cu

echipamente și dotări moderne și eciente.

Valoarea totală a proiectului este de 285.833,47 Euro, contribuția Uniunii Europene ind de

252.833,47 Euro (88,45%) și a beneciarilor ind de 33.000 Euro (11,55%)

VValoarea totală a proiectului este de 1.406.729,423 Lei, contribuția Uniunii Europene ind de

1.244.319,923 Lei (88,80%) și a beneciarilor ind de 162.409,50 Lei (11,55%)
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