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Proiect finanțat 
de Uniunea Europeană 

”Uniunea Europeană este constituită din 28 de 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 și 
libertățile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtășire a 
realizărilor și valorilor cu statele din afara granițelor sale.” 

Comuna Havârna 

05.06.2020 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

COMUNA HAVÂRNA, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului Acțiuni comune pentru prevenirea 
dezastrelor naturale și cauzate de om la granița româno-ucraineană (cod proiect 2SOFT/4.2/179). 

Proiectul este implementat în cadrul unui consorțiu format din 4 parteneri: Comuna Concești, județul Botoșani; 
Comuna Havârna, județul Botoșani; Consiliul Local Mămăliga, districtul Cernăuți, Ucraina; și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani și dispune de un buget aprobat de 549.334,02 EUR, din 
care 494.400,61 EUR (aproximativ 2.180.306,69 RON) finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 
prin Programul Operațional Comun România-Ucraina ENI-CBC 2014-2020 (mai multe informații despre program 
pot fi accesate la link-ul: http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/ro/). 

Obiectivul general este îmbunătățirea colaborării transfrontaliere în domeniul prevenirii situațiilor de urgență. 

În cadrul proiectului vor fi dotate departamentele specializate din cadrul primăriilor comunităților române și 
ucrainene implicate în proiect cu echipamente de intervenție necesare în caz de urgență (autospeciale de 
intervenție, echipamente de salvare, echipamente de protecție pentru pompieri etc.) Totodată, vor fi efectuate 
lucrări de modernizare a bazei de instruire din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi.  

În vederea întăririi și eficientizării colaborării transfrontaliere privind prevenirea situațiilor de urgență la nivelul 
regiunii, proiectul prevede organizarea unor vizite de studiu în comunitățile implicate din România și Ucraina ale 
specialiștilor locali și susținerea de către ISU Botoșani a unei sesiuni de instruire a populației în domeniul 
prevenirii situaților de urgență. Instruirea va avea loc în cadrul bazei de instrucție din cadrul Detașamentului de 
Pompieri Dorohoi la care vor participa persoanele cu atribuții în domeniu din comunitățile locale implicate în 
proiect.  

Persoană de contact pentru informații suplimentare: dl Cornel SAVIUC, Primarul Comunei Havârna, telefon 0371083077, 
e-mail: havarnabotosani@yahoo.com. 


