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

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„ACHIZIȚIONARE AUTOSPECIALĂ DE POMPIERI PENTRU DOTAREA SERVICIULUI 

VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DIN ORAȘUL CAJVANA, JUDEȚUL  SUCEAVA” 
 

Denumirea 
proiectului 

Prin proiect s-a propus achiziționarea unei autospeciale de pompieri 

pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din 

Orașul Cajvana, județul Suceava, prin intermediul F.E.A.D.R. Axa 

LEADER – Submăsura 19.2, Asociaţia GAL “Cetatea Bucovinei”, MĂSURA 

4/6B INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER AL ”GAL 

CETATEA BUCOVINEI”. 

Această autospecială va fi folosită pentru: 

- intervenţia în situaţiile apariţiei unor incendii la clădirile instituţiilor 

publice, ale agenţilor economici privaţi sau la gospodăriile şi anexele 

locuitorilor; 

- intervenţia în vederea evacuării apei în situaţia unor inundaţii la 

imobile de pe raza orasului Cajvana; 

- intervenţii în eventualitatea unor calamităţi naturale în care pot fi în 

pericol persoane  

 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului:  

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  
Obiectivele specifice ale investiției:  

Dezvoltarea infrastructurii de baza si a serviciilor in zonele rurale; 
Crearea unui nou loc de muncă. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au presupus achiziționarea unei 
autospeciale de pompieri pentru dotarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență din Orașul Cajvana, județul Suceava. 
Valoarea finantării nerambursabile conform contract finantare nr. 
C1920074X209313501225  / 10.04.2018  este de 232.925,00 lei, din 
care s-a solicitat la plată și s-a decontat  valoarea de 232.295,00 lei. 

 

 
 
 
 

Rezultate 

Accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea 
infrastructurii de baza si a serviciilor pentru  Situații de Urgență 
din Orașul Cajvana, județul Suceava si crearea unui nou loc de 
muncă. 

 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Oraș Cajvana, Judetul 
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  

232.925,00 lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  10.04.2018 – 24.06.2019 

Beneficiarul proiectului 

ORAȘ CAJVANA  

Date de contact: 

Telefon 0230539222 
Primar Tomăscu Gheorghe 


