
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  MOLDO-PRUT  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•"DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI 
VETRISOAIA, JUDETUL VASLUI" 

Denumirea 
proiectului 

•Implementarea proiectului a avut ca scop 
cresterea calitatii serviciilor pentru siguranta 
publica zilnica dar si in situatii de urgenta, 
urmarindu-se mentinerea infrastructurii 
comunale si cresterea gradului de siguranta a 
cetatenilor, in situatia aparitiei unor calamitati 
naturale. 

•Astfel,  prin proiect a fost achizitionata o 
autovidanja folosita in cazul unor inundatii, a 
dezghetului rapid, a ploilor torentiale, etc, cat si 
pentru vidanjarea - incarcarea apelor reziduale, 
pentru evacuarea apelor din inundatii si baltiri , 
dar si pentru asigurarea cu rezerve de apa 
situatii de urgenta. 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectiv general  - Cresterea calitatii vietii in 
zona rurala Moldo-Prut si imbunatatirea 
serviciilor publice, ca urmare a dotarii 
acestora. 

•Obiective specifice: asigurarea lucrarilor de 
evacuare a apelor provenite din inundatii si 
baltiri;  asigurarea continua a lucrarilor de 
vidanjare – incarcare a apelor reziduale si 
deversarea acestora la statiile de epurare. 

Obiective 

 

•cresterea gradului de interventie si acordarea 
ajutorului de urgenta calificat populatiei 
comunei Vetrisoaia, in timp util; 

•atingerea obiectivelor strategice ale 
domeniului situatiilor de urgenta prin  
investitii in achizitionarea de echipamente 
specifice pentru dezvoltarea bazei 
operationale la nivelul comunei  in caz de 
dezastre (inundatii) 

 

Rezultate 

•Dezvoltarea zonelor rurale si asigurarea, 
pentru locuitorii zonelor rurare, a conditiilor 
decente de viata, se poate realiza in special 
prin accesarea fondurilor nerambursabile, 
prin care se poate achizitiona necesarul de 
echipamente pentru situatiile de urgenta ce 
pot sa apara la nivelul  comunelor. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Vetrisoaia, comuna 

Vetrisoaia, 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  

93.000 euro 

Valoarea contribuției 
private  0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 08.02.2018 - 

05.08.2019 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA VETRISOAIA 

Date de contact 

Telefon: 0235432003 

Mail: 
comunavetrisoaia@yahoo.c

om 


