
În cadrul Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 

Centrul Republican de Instruire al IGSU a aplicat în cadrul a două proiecte axate pe 

prioritatea 4.2 a Programului – ”sprijun pentru activități comune în vederea prevenirii 

dezastrelor naturale și antropice, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență”, 

și anume: 

1. Proiectul ”Creșterea protecției populației în situațiile de urgență cauzate de dezastre 

naturale în zona transfrontalieră”, unde Centrul Republican de Instruire este lider, iar ISU 

Galați este partener. Costul total al proiectului este de 333 333,3 euro, cota parte a Centrului 

Republican de Instruire al IGSU fiind de 6,67% (22 222,2 euro).  

Proiectul are ca scop diminuarea consecințelor dezastrelor naturale prin creșterea 

nivelului de protecție în situații de urgență cauzate de dezastre naturale în zona 

transfrontalieră și tinde să realizeze următoarele obiective: 

- modernizarea și dotarea modulului „dezastre naturale” din cadrul Centrului Republican de 

Instruire pentru a asigura un răspuns transfrontalier eficient în cazul unor dezastre; 

- creșterea capacității Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați pentru intervenție în 

caz de dezastre naturale în zona eligibilă, precum și acțiuni comune. 

În rezultatul implementării proiectului urmează a fi realizate următoarele activități: 

a) lucrări de renovare a sălilor de studiu din cadrul Centrului Republican de Instruire, ca rezultat 

fiind crearea modulului de instruire „Management și răspuns la dezastre”; 

b) planificarea și desfășurarea unui curs de pregătire pentru factorii de decizie la nivel local cu 

privire la răspunsul și gestionarea situațiilor de urgență; 

c) planificarea și desfășurarea unui Table Top Exercise și exercițiu de câmp. 

Contractul de Grant a fost semnat la data de 31.07.2020, despre demararea proiectului 

fiind anunțat și partenerul. 

 

2. Proiectul ”Îmbunătățirea timpului de reacție pentru situațiile de urgență în zona 

transfrontalieră prin renovarea echipamentului și infrastructurii necesare pentru 

instruirea și gestionarea eficientă a populației în furnizarea primului ajutor”, unde 

Centrul Republican de Instruire este partener, iar Asociația obștească ”Om bun” din or. Iași, 

România este lider. Costul total al proiectului este de 326,000 euro, cota parte a CRI al IGSU 

fiind de 7,66% (25 000 euro). 

Scopul proiectului constă în stabilirea și dezvoltarea unui cadru comun de învățare 

pentru prevenirea situațiilor de criză în caz de dezastre naturale și provocate de om, prin 

renovarea și dotarea cu echipamente specifice, desfășurarea de sesiuni de instruire comune, 

organizarea de măsuri de prevenire a inundațiilor și dezvoltarea de materiale comune pentru 

a preveni situațiile de risc în zona transfrontalieră și tinde să realizeze următoarele obiective: 

- îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor prin formare de prim ajutor și simularea 

răspunsului în situații excepționale pentru 1360 de persoane din 10 localități din România și 

Republica Moldova (1000 de copii, 300 de cetățeni și 60 de angajați ai IGSU din Republica 

Moldova); 

- creșterea capacității de operare prin renovare și dotare cu echipament de prim ajutor a 

Centrului Republican de Instruire din Republica Moldova; 



- creșterea implicării și participării active a populației la măsurile de prevenire a situațiilor de 

urgență, prin acțiuni de împădurire. 

În rezultatul implementării proiectului urmează a fi realizate următoarele activități: 

a) Modul de instruire renovat și echipat pentru activități de instruire în domeniul acordării 

primului ajutor în situații de urgență; 

b) Sesiuni de instruire pentru 1300 de cetățeni și elevi și 60 de angajați (pompieri și salvatori) 

organizate în zona transfrontalieră; 

c) Campanie de împădurire organizată în localități din  zona transfrontalieră.  

Contractul de Grant a fost semnat la data de 04.08.2020. 

 
 


