
 

                                                                                                                        
 

 

 
 

 

Titlul proiectului: “Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în 

Bazinul Mării Negre”, ALERT cod eMS BSB-538 

Realizat în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, finanțat 

de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI). 

Prioritatea Programului: 2.1 Îmbunătățirea monitorizării în comun a mediului 

Scopul proiectului: îmbunătățirea bunăstării populației din regiunile Bazinului Mării Negre 

prin creșterea durabilă și protecția în comun a mediului înconjurător și dezvoltarea unei 

legături transfrontaliere pe termen lung între parteneri în ceea ce privește mediul 

înconjurător și situațiile de urgență. 

Durata: 24 luni 

Data lansării: 10 august 2018 

Buget total: 723.472,24 Euro 

Buget Consiliul Raional Ungheni: 140.278 Euro 

Contributie Consiliul Raional Ungheni: 11.222,24 Euro 

Parteneriat:  

Beneficiarul Lider: Consiliul Județean Constanța, Romania 

Beneficiarul 2: Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova 

Beneficiarul 3: Asociația pentru Transfer Tehnologic și Inovații din Bulgaria, Varna 

Activitățile proiectului pentru raionul Ungheni: 

 Procurarea echipamentului pentru 80 salvatori-voluntari 
 Seminare de instruire pentru salvatorii-voluntari 
 Procurarea şi instalarea unui sistem de monitorizare a mediului 
 Procurarea sistemului de alarmă (sirene) 
 Instruirea personalului privind exploatarea sistemelor electronice 
 Elaborarea unei hărţi digitale pentru situaţii de urgenţă a Raionului Ungheni 
 Mobilarea şi dotarea Punctului de dirijare a Protecţiei civile  
 În încheierea proiectului va fi desfăşurată o activitate – simulare de salvare, unde vor 

fi puse în aplicare cunoştinţele acumulate de către salvatori şi demonstrată tehnica în 

acțiune 

Rezultate asteptate ale proiectului: 

 Implementarea unui sistem integrat de monitorizare a mediului de asigurare a 
măsurărilor cu precizie, pentru protecția populației din Bazinul Mării Negre expusă la 



diferite dezastre naturale, de a evita sau a reduce riscurile și de a pregăti răspunsurile 
efective; 

 Un plan de management pentru protecția mediului 
 O platformă on-line integrată comună pentru împărtășire a datelor colectate cu 

ajutorul sistemelor de monitorizare a mediului 
 O aplicație mobilă pentru protecția mediului pentru tineri pentru a învăța măsurile de 

protecție a mediului ce urmează a fi întreprinse, cît și informații privind 
comportamentul de luat în riscuri notabile ca cutremur de pămînt, inundații, incendii 
forestiere 

 O soluție de web tehnologie inovatoare pentru răspuns rapid la crize, înregistrare 
simutană, alocarea și gruparea ec hipelor de voluntari, instruiri și demonstrări de a 
face față accidentelor și dezastrelor neprevăzute  

 Echipament specializat pentru îmbunătățirea capacităților autorităților publice din 
Bazinul Mării Negre în abordarea comună a provocărilor de mediu și alte hazarde. 
 

 

 

Acest material a fost elaborat cu suportul Uniunii Europene. Conținutul acestui material este 
responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Ungheni și nu poate fi luat în considerare pentru a 

reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene. 
Mai multe materiale despre Program puteți vizualiza pe site-ul: www.blacksea-cbc.net. 

 

 

 

Common borders. Common solutions. 

 

 

 

 

http://www.blacksea-cbc.net/

