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“Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis 

să-și unească treptat cunoștințele, resursele și destinele. Pe parcursul a 50 

de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, 

democrație și dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea culturală, 

toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de 

împărtășire a realizărilor și valorilor cu statele din afara granițelor sale.” 

 

Comunicat de presă 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați în parteneriat cu Agenția de Cooperare 
Transfrontalieră și Integrare Europeană Cahul (Republica Mopldova) și Direcția Situații Excepționale Cahul 
(Republica Moldova) au lansat în data de 23.09.2020 la Galați, proiectul „Abordare transfrontalieră integrată 
pentru o mai bună capacitate de prevenire, gestionare și reacție la situații de urgență”, Cod 2SOFT/4.2/12, al 
cărui scop este îmbunătățirea capacităților de răspuns la situații de urgență în zona transfrontalieră Galați-Cahul.  

La evenimentul de lansare organizat la Galați, au participat în calitate de invitați speciali Dl. dr. Mihai Polinschi 
Director Medical al Serviciului Județean de Ambulanță Galați, Dl. Col. Toma Ion, Comandant al Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență - Eremia Grigorescu Galați, Dl. Dr. Ciprian Dinu Prodecan al Facultății de medicină și 
Farmacie din cadrul Universității Dunărea de Jos Galați, Dl. Vlad Mihăită, Primar Comuna Cuca, dna. Fosca 
Floare, Director al Crucii Roșii Brăila care au luat cuvântul și au salutat inițiativa acestui proiect extrem de actual 
în condițiile schimbărilor climatice și epidemiologice. 

Pe parcursul celor 18 luni de implementare, locuitorii a 10 localități din raionul Cahul și județul Galați vor 
beneficia de instruiri în domenii precum acordarea primului ajutor, prevenirea și gestionarea consecințelor 
potențialelor dezastre, vor fi implicați în exerciții de simulare a situațiilor de urgență și schimburi de bune practici.  
Autoritățile administrației publice locale din aceste localități vor fi dotate cu echipamente necesare pentru a 
crește capacitatea acestora de a gestiona situațiile de urgență pe cont propriu, până la sosirea echipelor de 
intervenție.  

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 
2014 – 2020 și are o durată de 18 de luni, mai 2020 – noiembrie 2021. Bugetul proiectului are o valoare totală de 
241.116,00 Euro, 216.916,00 fonduri ENI, și 24.200,00 co-finanțare proprie a partenerilor. 

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate (ENI) și co-finanțat de țările participante în program. 
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