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In calitate de beneficiar, Consiliul Judetean Teleorman, prin Directia Managementul Proiectelor cu
Finantare Internationala, implementeaza proiectul „Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta in
regiunea transfrontaliera (IMES)”, in parteneriat cu municipalitatea Svishtov – Bulgaria, Fundatia pentru
Democratie, Cultura si Libertate – filiala Calarasi si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „A.D.Ghica” al
judetului Teleorman. Proiectul este finantat in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgaria 2007- 2013, Aria Prioritara 2: Mediu – Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si de
mediu si promovarea unui management eficient al riscului in zona transfrontaliera, Domeniul Major de
Interventie 2.2: Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a
celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in caz de urgenta.
In cadrul parteneriatului, Consiliul Judetean Teleorman este liderul proiectului (LP).
Investitia are ca obiectiv general creșterea intensităţii și dezvoltarea relaţiilor de cooperare și
colaborare romano-bulgare în domeniul protecţiei civile și apărarii contra dezastrelor naturale, obiectivele
specifice fiind creșterea eficienţei managementului situaţiilor de urgenţă privind ameninţările de mediu în
regiunea transfrontalieră si actualizarea sistemului logistic necesar pentru activităţile de intervenţie în caz
de situaţii de urgenţă în regiunea de granita.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
- realizarea unui sistem integrat de monitorizare, informare și alarmare în caz de dezastre naturale;
- achizitia de echipamente specifice in situatii de urgenta, pentru cresterea capacitatii de interventie
pentru salvarea populatiei.
Avand in vedere experienta obtinuta deja de catre Consiliul Judetean Dolj in implementarea a trei proiecte
similare cu finantare nerambursabila, prin care au fost achizitionate echipamente si masini specializate
pentru interventii, sirene de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta, precum si un sistem
integrat de monitorizare, informare și alarmare în caz de dezastre naturale, in activităţile proiectului a fost
inclusă o vizită de studiu la Craiova. Scopul acestei activitati prevazute in cererea de finantare a fost
obtinerea de catre echipa de implementare a informatiilor necesare finalizarii cu succes a proiectului IMES,
urmare a intalnirilor de lucru cu expertii Consiliului Judetean Dolj, precum si a vizitei de studiu la
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Dolj.
Pe toata perioada desfasurarii activitatii (10-12 iunie 2015), a fost asigurata publicitatea proiectului
transfrontalier.
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