“Parteneri în siguranță”

Proiectul “Partners in Safety” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.
Valoarea contribuției Uniunii Europene: 892.047,34 Euro
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Proiect: Partners in Safety
Program de finanțare: Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară
nr. 3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1: Pentru îmbunătățirea gestionării
comune a riscurilor în zona transfrontalieră.
Cod proiect: 15.3.1.045
Cod proiect eMS: ROBG – 125

U.A.T. Comuna Brosteni
Beneficiar în cadrul proiectului Partners in Safety
Adresa: Comuna Brosteni, Strada Principală, Nr. 50, judetul Mehedinti
Cod de identificare fiscală: 8845957
Persoană de contact: Catan Gheorghe Florin (Manager tehnic)
Email: clbrosteni@yahoo.com
Telefon: +40722/507.505

Începând cu luna martie 2017, Unitatea Administrativ Teritoriala (U.A.T.) Brosteni din
România, în cooperare cu U.A.T. Branistea A.T.D. din România si cu Municipalitatea Boynitsa
din Bulgaria au derulat un parteneriat de trei ani al cărui principal scop este dezvoltarea si
aplicarea unui sistem comun de management si evaluare a riscurilor în vederea protectiei
comunitatilor locale în fata situatiilor de criză.
Obiectivul proiectului Partners in Safety este de a derula activitati comune de
identificare, evaluare si monitorizare a riscurilor, inclusiv de reducere a acestora, cu scopul
de a asigura un mediu de viata sustenabil pentru comunitati.
Principala activitate a proiectului este reprezentată de achiziționarea de utilaje
destinate intervențiilor pentru situații de urgență. Prin achiziția utilajelor este prevăzută
îmbunătățirea semnificativă a acțiunilor de prevenire în cazul situațiilor de urgență,
minimizarea acestora și asigurarea capacității tehnice de a acționa.
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U.A.T. Brosteni a achiziționat următoarele utilaje:
1 tractor
1 remorcă
1 buldoexcavator
1 plug de zăpadă
1 autocisternă
În completarea componentei tehnice, parteneriatul Braniștea-Broșteni-Boynitsa
a dezvoltat și un set uniform de proceduri și mărfuri pentru coordonarea și implementarea
activităților de protecție împotriva vicisitudinilor naturale.
Avantajele unei astfel de structuri comune sunt:
•
•
•
•
•

Asigurarea, dar și continua îmbunătățire a condițiilor de trai într-un mediu înconjurător fizic
și social sustenabil
Posibilitatea de a beneficia de expertiza unor profesioniști în domeniu în ceea ce privește
gestionarea situațiilor extreme (oameni de știință, ingineri, antreprenori, etc.)
Minimizarea pericolelor asociate situațiilor de urgență, de punere în pericol a vieții, a
mediului înconjurător, a activității economice, sociale și culturale din regiune
Identificarea vulnerabilităților și a metodelor de contracarare a efectelor potențial dezastruoase
Dezvoltarea competențelor și capacităților structurilor administrative și a executivului acestora

“Ca primar al Unității Administrativ Teritoriale Brosteni, mi-am luat angajamentul de a servi si de
a-i proteja pe toti locuitorii comunității noastre. Una dintre cele mai importante responsabilități
este aceea de a preveni și gestiona cu promptitudine și eficiență situațiile de urgență.
Proiectul Partners in Safety, derulat în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială
Branistea, județul Mehedinți și cu Municipalitatea Boynitsa, Bulgaria are ca obiectiv principal
dezvoltarea capacităților operaționale de intervenție în situații de urgență (zăpezi abundente
și îngheț, inundații și incendii). Cu sprijinul finanțării europene acordate prin programul
Programul Interreg V-A România-Bulgaria, am reușit să îmbunătățim infrastructura materială și
imaterială specifică de minimizare, control și depășire a consecințele vicisitudinilor.”
Primarul U.A.T. Brosteni,
Boruga Alexandru
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Persoană de contact: U.A.T. Comuna Braniștea
Email: secretar@clbranistea.ro
Telefon: 0252395190
Funcție în proiect: Partener Lider

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională
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