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“Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii 

Europene .  Con ţ inu tu l  aces te i  pub l i ca ţ i i  i n t ră  în 

responsabilitatea Comunei Cândești şi nu reflectă în mod 

necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de 

management ale Programului Operaţional Comun Romania-

Ucraina 2014-2020.”

www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/

„Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care 

au decis să își lege treptat cunoștințele, resursele și destinele. 

Împreună, într-o perioadă de extindere de 50 de ani, au construit 

o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, 

menținând în același timp diversitatea culturală, toleranța și 

libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează să 

împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele de 

dincolo de granițele sale ”.

This project is funded by
the European Union

JOINT OPERATIONAL PROGRAMME
ROMANIA-UKRAINE 2014-2020

Safe flood risk management
in thecross-border area of  

the Siret River

Gestionarea sigură a riscului de
inundații în zona transfrontalieră

a râului Siret

Безпечне управління ризиками 
повені в транскордонному районі

річки Сірет



Obiectiv

     Proiectul este în acord cu obiectivul 
tematic nr. 8 „Provocări comune în domeniul 
securității și sigurantei  din programul JOP 
2014-2020, prioritatea nr.4.2

          Proiectul „Gestionarea sigură a riscului 
de inundații în zona transfrontalieră a râului 
Siret”, este aplicat în parteneriat cu:

- Consiliul Raional Hliboca-Ucraina 

- Primaria  Vovcinetii Vechi -Ucraina.

          Proiectul isi propune să contribuie în 
contextul granițelor sigure, la un potențial 
crescut de siguranță a vieții în regiunea de 
frontieră, încercând să creeze și să întărească 
un cadru comun în sprijinirea activităților 
comune de prevenire a dezastrelor naturale și 
provocate de om, precum și acțiuni comune în 
timpul situațiilor de urgență.

 Durata de implementare proiectului 
este de 12 luni, începând cu luna martie a 
anului 2020.

Spațiu operativ de primire a
persoanelor afectate de

calamități din Comuna Cândești

Componentele programului

Gestionarea sigură a riscului de
inundații în zona transfrontalieră

a râului Siret

  Proiectul poate să rezolve mai multe 
neajunsuri prin crearea unui cadru comun de 
intervenție, în special în partea preventivă (prin 
instalarea posturilor hidrologice în zona de inundație 
vizată, care va detecta creșterea nivelului apei Siret în 
t imp),  dar  ș i  partea de comunicare  pr in 
achiziționarea de stații de transmisie de înaltă 
performanță pentru avertizarea riscurilor de inundații 
în partea superioară a râului Siret și pentru a permite 
autorităților publice prin intermediul serviciilor de 
intervenție specializate să comunice la timp și să ia 
măsurile adecvate și necesare pentru adăpostirea 
persoanelor locale și a acestora bunuri, bunuri, 
precum și evitarea paralizării pe parcursul îndelungat 
al vieții socio-economice zilnice a zonei de 
calamitate.
 În momentul de față, în caz de situații de 
urgență (dezastru natural și cauzat de om), 
beneficiarul principal nu are posibilitatea de a se 
adăposti persoane și mărfurile acestora.

 Obiectivul general al proiectului îl 
reprezintă consolidarea cooperării transfrontaliere 
între autoritățile implicate în gestionarea dezastrelor 
naturale și creșterea capacităților acestora de a face 
față situațiilor de urgență pentru asigurarea 
siguranței cetățenilor în zona transfrontalieră a 
bazinului râului Siret.

               Principala investiție propusă să se 
desfășoare în proiect este construirea unei clădiri 
moderne in  localitatea Candesti,  creând 
posibilitatea creșterii capacității de găzduire a 
populației locale afectată de dezastre naturale sau 
provocate de om .

               Noua clădire va avea o suprafață construită 
de 547,5 metri pătrați și o suprafață utila de 1.095 
metri pătrați, înălțimea maximă de 8,55 metri. 
Nivelul parterului este împărțit în următoarele 
funcții: sufragerie, bucătărie, băi, hol și dormitoare 
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