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In perioada 8 - 10 decembrie 2021, conform planului de activități al proiectului ”Îmbunătățirea
calității și capabilității acțiunilor comune în situații de urgență în zona transfrontalieră”, cod
2SOFT/4.2/146, Consiliul Raional Ungheni, în parteneriat cu Direcția Educație și Direcția Situații
Excepționale mun. Ungheni, a desfășurat 4 sesiuni de informare în cadrul gimnaziilor din s. Chirileni, s.
Bușila, com. Todirești și com. Pîrlița.
Sesiunile de informare au avut drept scop sporirea conștientizării măsurilor care trebuie întreprinse
pentru a preveni apariția dezastrelor naturale și provocate de om, cât și procedurile de răspuns în situații
de urgență – prim ajutor și acțiuni specifice.
În cadrul sesiunilor de informare, în rândul celor peste 200 participanți, au fost distribuite materiale
informative – broșura ”Acțiuni recomandate pentru situații de urgență. Ghid practic pentru cetățeni”,
pliante și fluturașe informative privind proiectul și acțiunile viitoare în contextul proiectului.
Astfel, tinerii informați, prin distribuirea a peste 1000 de fluturași, urmează să devină promotori
locali ai regulilor minime de protecție și prevenire a dezastrelor naturale sau provocate de om, cât și să
devină voluntarii în desfășurarea campaniei de împăturire a albiei râului Prut preconizata în primăvara
anului 2022.
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“Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să-și
conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul
unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate,
democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a
toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să
împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de
granițele sale”.

