
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală MOLDO-PRUT 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•"ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU 
SITUATII DE URGENTA IN COMUNA FALCIU, 
JUDETUL VASLUI" 

Denumirea 
proiectului 

•Prin intermediul prezentului proiect, 
solicitantul si-a dotat serviciului voluntar 
pentru situatii de urgenta al comunei, prin 
achizitia urmatoarelor echipamente: barca 
gonflabila de 8 persoane, destinata indeplinirii 
misiunilor in scopul salvarii de vieti omenesti si 
bunuri materiale din rauri, lacuri, zone 
inundate etc, un generator de curent electric, 
ce va fi utilizat in situatii de urgenta, atunci 
cand va fi oprita, din motive tehnice, 
alimentarea cu curent electric, pentru 
functionarea centrelor locale, respectiv 
primarie, gradinite, scoli, cabinet medical, cat si 
o remorca auto, dotare suplimentara a 
generatorului, cu ajutorul careia va fi trasportat 
generatorul la locul unei situatii de urgenta. 

Descrierea 
proiectului  

 

•Obiectiv general - Cresterea calitatii vietii la 
nivelul zonei Moldo-Prut si imbunatatirea 
serviciilor publice, ca urmare a dotarii 
acestora. 

•Obiective specifice: executarea eficienta a 
lucrarilor de combatere a inundatiilor; 
dezvoltarea si dotarea serviciilor publice 
locale; protejarea mediului, promovarea si 
conservarea patrimoniului natural rural; 
alimentarea cu curent electric, a centrelor 
locale din comunca, cat si in situatii speciale, a 
taberelor de sinistrati; 

 

Obiective 

•Cresterea gradului de interventie si 
acordarea ajutorului de urgenta calificat 
populatiei comunei Falciu; 

•Imbunatatirea capacitatii de raspuns in 
situatii de urgenta al comunei prin reducerea 
timpului de interventie; 

•Atingerea obiectivelor strategice ale 
domeniului situatiilor de urgenta prin  
investitii in achizitionarea de echipamente 
specifice pentru dezvoltarea bazei 
operationale la nivelul comunei. 

Rezultate 

•Tinand cont de faptul ca la nivelul comunei, 
siguranta cetatenilor poate fi asigurata dor 
prin serviciul voluntar pentru situatii de 
urgenta al comunei, este absolut necesar ca 
acesta sa fie dotat corespunzator, in 
concordanta cu necesitatile comunei, cat si cu 
specificul amplasamnetului acesteia. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Falciu, comuna Falciu, 

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  

24.190 euro 

Valoarea contribuției 
private  0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 25.02.2019  - 

03.12.2019 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA FALCIU 

Date de contact  

Telefon: 0235430361 

Mail: 
primariafalciu@yahoo.com 


