
 
Botoșani, 27 februarie 2015      

           

    În data de 27 februarie, în sala Nicolae Iorga a Palatului Administrativ, în deschiderea sedinței 

Colegiului Prefectural, președintele Consiliului Județean Iași, d-nul Cristian Adomniței, a  susținut  o  

scurtă prezentare a proiectului “Îmbunătățirea capacitătii și calității sistemului de intervenție în situații de 

urgență în condiții de iarnă ” cod SMIS 48572. 

    La acest eveniment  au  participat alături de prefectul județului Botoșani, domnul Costică Macaleț și  

membrii Colegiului Prefectural, domnul Gheorghe Sorescu- președintele Consiliului Județean Botoșani,      

doamna Alina Popa- director ADI Euronest, precum și colonelul Radu Anton-șeful Inspectoratului  pentru 

Situații de Urgență Botoșani. 

    Împreună cu delegația de la Iași, președintele Consiliului Județean Botoșani, a asistat la  prezentarea 

autofrezei  care a  fost  expusă  pe  explanada din  fața Consiliului Județean ce va fi folosită în cazurile de 

urgență.  

    Proiectul prevede achiziţionarea a 24 de autofreze de zăpadă şi 6 vehicule cu şenile/roţi tip UTV, în 

beneficiul membrilor asociaţi şi, în final, al Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din cele 6 județe 

din cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est. 

    Consiliului Judeţean Botoşani- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Nicolae Iorga” al Judeţului 

Botoşani a recepţionat 1 autofreză de zăpadă din totalul de 4 bucăţi şi 1 vehicul cu şenile/roţi tip UTV. 

    Durata de implementare a proiectului este  de 18 luni. 

    Bugetul total al proiectului este de 20.913.120,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă: 

20.429.237,58 lei. 

    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea premiselor necesare asigurării populației cu 

servicii de calitate, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor pentru siguranță publică și asistență 

medicală în situații de  urgență. 

      Obiectivele specifice ale  proiectului vizează: 

 îmbunătățirea capacitații de  răspuns în  situații de  urgentă pe timp  de iarnă, la  nivel regional, 

prin reducerea timpului de intervenție  pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru 

intervenții în  situații  de urgentă; 

 îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordarea 

asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat prin  optimizarea randamentului 

intervențiilor în  condiții  de  iarna;  

 achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență și furnizarea în  

comun a serviciului public de  intervenție în  situații de urgență în condiții de iarnă; 

 achiziționarea de echipamente specifice intervențiilor pe  timp de iarnă pentru dezvoltarea  bazei 

operaționale regionale care va facilita intervenții integrate în caz de dezastre sau accidente cât și 

pentru îmbunătățirea dotării bazelor județene existente, în funcție de specificul diferitelor zone;  

 creșterea gradului de siguranță a  populației și primirea ajutorului de urgență calificat întru-un  timp 

cât mai scurt. 
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