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Lansarea proiectului ,,Reducerea riscurilor la nivel judelean printr-o mai bund
comunicare in cadrul Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgenli"

CONS|L|UL JUDETEAN BUZAU in calitate de beneficiar, anunla lansarea oficiala a proiectului, ,,Reducerea
riscurilor la nivel judelean prlntr-o mai bune comunicare in caqlul Comitetului Judelean pentru Situalii de
Urgenla". Evenimentul va avea loc in data de 29.11.2013, ora 11"", Sala,,D. Filipescu" a Consiliului Judetean
Buzeu.
Proiectul este finanlat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operalional Dezvoltarea
Capacitdlii Administrative 2007 - 2013, cod SMIS 21888
Valoarea totale eligibila a proiectului (fere TVA) este de'1.154.205 lei, din care:

.  1.131.120,90 lei  -valoare el ig ibi le nerambursabi le din Fondul Social  European;

.  23.084,10 lei  -  cof inanlarea el ig ibi la a benef ic iarului .
Obiectivul general al proiectului este acela de a eficientiza componenta de comunicare a managementului
riscurilor la nivelul institutiilor judelene cu responsabilitdli in domeniul situatiilor de urgenla.
Scopul proiectului il reprezinte optimizarea procedurilor de comunicare interinstitulionale la nivelul instituliilor
cu reprezentare in cadrul Comitetului Judelean pentru Situalii de Urgenld 9i implementarea unui mecanism
eficient de comunicare cu cetetenii de pe raza judetului in situalii de urgenla.
Grupul tinta al proiectului este format din 50 de funclionari reprezentanti in cadrul Comitetului Judetean pentru
Situatii de Urgenta care vor participa la sesiuni de trening, 30 autoritali ale administraliei publice locale, 50.000
locuitori ai judelului destinatari ai campaniei de promovarea unui comportament pro-activ gi participativ in
situatii de urgentd in randul populaliei gi 30 de reprezentanti ai mass-media participanli la evenimentele de
promovare a proiectului.
Principalele activititi ale proiectului sunt:
1. Realizarea unui studiu - analza a procedurilor existente de comunlcare inter-institutionald in situatii de
urgenld gi recomanderi privind optimizarea procedurilor de comunicare in situatiile sus-men!ionate;
2. Dezvoltarea unor programe de training pentru 50 de funclionari angajali cu responsabilitdli prevenire 9i
interventie in situatii de urgenta;
3. lmplementarea componentei de comunicare prin realizarea unui portal in baza unei
infrastructuri achizi,tionate (server cu hardware gi software de bazd);
4. Organizarea a doue seminarii pe tema dezvoltdrii durabile 9i a egalitelii de ganse in

portal in baza unei

contextul comunicarii
interinstitutionale in situatii de urgenta;
5. Organizarea unei campanii de promovare a unui comportament pro-activ gi participativ in situalii de urgenla in
randul populatiei.
Proiectul se desfegoara pe o perioada de 12 luni (octombrie 2013 - septembrie 2014).
Locul de desfdgurare al proiectului: Consiliul Judelean Buzau Si Inspectoratul pentru Situalii de Urgenla,,Neron
Lupagcu".
Prin implementarea proiectului vom obline urmatoarele rezultate: cregterea eficien!ei funclionarilor din

adminlstraliile locale ale judelului Buzeu in activitelile de comunicare interinstitulionale, datorita optimizarii
procedurilor de lucru gi a implementirii noilor proceduri Si procese optimizate sub raport timp, calitate, cost 9i
cregterea gradului de informare a cetilenilor cu privire la situaliile de urgenld 9i a riscurilor acestora.
Persoana de contact: Oprea Mirela manager de proiect, telefon: 02381414.112 int. '140, fax 02381714.198,
e-mai l :  c ibuzau@cibuzau.ro.
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