
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală MOLDO-PRUT 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•„DOTAREA CU AUTOSPECIALĂ DE 
POMPIERI A COMUNEI BLĂGEŞTI, JUDEŢUL 
VASLUI” 

Denumirea 
proiectului 

 

• Prin proiect s-a solicitat achiziţia unei 
autospeciale de pompieri pentru comuna 
Blăgeşti, Judeţul Vaslui care este folosită în 
situaţii specifice de intervenţii S.V.S.U. 
Autospeciala din cadrul  S.V.S.U.  a comunei 
Blagesti este utilizata in vederea interventiei 
prompte si in timp util in cazul situatiilor de 
urgenta din raza comunei, serviciul de pompieri 
poate evalua situatia  reala in cazul 
evenimentelor si poate informa centrul 
teritorial I.S.U cu privire la situatia de urgenta 
in cauza, in acest mod putand fi eficientizate 
resursele necesare in astfel de situatii. 

 

Descrierea 
proiectului  

 

•Obiectivul general: imbunatatirea accesului la 
serviciile publice de baza pentru populatia 
rurala prin dotarea cu autospeciala a comunei 
Blagesti, judetul Vaslui. 

•Obiectivele proiectului sunt in corelare cu 
obiectivele strategice ale judetului Vaslui: 
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 
fizice si sociale in vederea imbunatatirii 
accesibilitatii judeului Vaslui, si a cresterii 
calitatii vietii; Cresterea calitatii serviciilor 
publice. 

 

Obiective 

•Dotarea comunei Balgesti cu o autospeciala 
de pompieri; 

•Acces sporit la serviciile publice locale; 

•Calitatea ridicata a serviciilor publice de 
gospodarire; 

•Grad ridicat de satisfactie al beneficiarilor; 

•Cresterea sigurantei cetatenilor din comuna 
Blagesti, judetul Vaslui. 

Rezultate 

•Este esentiala asigurarea interventiei 
imediate a echipajului S.V.S.U. in toate satele 
din raza comunei, gestionarea si evaluarea 
situatiilor de urgenta din faze incipiente care 
pot salvat vieti omenesti, limitarea pagubelor 
materiale a bunurilor publice cat si a celor 
private. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Blagesti, comuna Blagesti, 

judetul Vaslui 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: Art. 20, 

alin. (1), lit. b 

Domeniul de intervenție  6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 83.840 euro 

Valoarea contribuției 
private  0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 14.02.2018 -  

02.04.2019 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA BLAGESTI, 

JUDETUL VASLUI 

Date de contact  

Telefon: 0235426442 


