
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI LA SERVICIUL VOLUNTAR 

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DIN ORAȘUL CAJVANA, JUDEȚUL 

SUCEAVA” 

 

Denumirea 
proiectului 

 

Tema proiectului o reprezintă contribuția la îmbunătă-

țirea situației sociale și economice a locuitorilor din orașul Cajva-

na, prin achiziționarea de echipamente și dotări pentru SVSU din 

orașul Cajvana, județul Suceava. 

Proiectul este în acord cu obiectivul de dezvoltare rura-

lă al Reg.(UE) 1305/2013: Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea 

și menținerea de locuri de muncă și are ca obiectiv specific dez-

voltarea infrastructurii de bază și a serviciilor în zonele rurale. 

Prin intermediul proiectului s-au achiziționat următoa-

rele: lamă de zăpadă în V pentru camion; lamă de zăpadă pentru 

încărcător; freză de zăpadă; 2 aparate de respirat autonom cu 

aer comprimat, pentru pompieri; butelie pentru aer comprimat; 

8 costume de protecție pentru pompieri. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază 
și a serviciilor în zonele rurale; 
 

Obiectivele specifice ale investiției: Achiziție echipamente și dotări 
la SVSU al orașului Cajvana 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în dotarea SVSU din Orașul Cajvana, județul 
Suceava cu: lamă de zăpadă în V pentru camion; lamă de zăpadă pentru 
încărcător; freză de zăpadă; 2 aparate de respirat autonom cu aer comprimat, 
pentru pompieri; butelie pentru aer comprimat; 8 costume de protecție 
pentru pompieri. 
Valoarea finanțării nerambursabile conform contract finanțare 
C1920074X209313507402/06.03.2020 este de 95.502,68 lei, din care s-a 
solicitat la plată 95.291,04 și s-a decontat valoarea de 95.291,04 lei.    

 
 
 
 

Rezultate 

 
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru investitii în 
crearea, îmbunătătirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populatiei rurale si a infrastructurii aferente. 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Oraș Cajvana, Județul 
Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

Domeniul de intervenție  6B 
- Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

95.502,68  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  06.03.2020 – 16.10.2020 

 

Beneficiarul proiectului 

ORAȘ CAJVANA  

Date de contact: 
Telefon 0230539222  
Primar TOMĂSCU GHEORGHE 


