Comunicat de Presă

Comuna Tulucești 05.09.2014
Toată mass-media, reprezentanți ai Consiliului Județean Galați, ai primăriilor și ai Organizațiilor non-guvernamentale
din domeniul mediului sunt invitați la MASA ROTUNDĂ DE PROMOVARE pentru diseminarea succesului obținut în
implementarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de management al apei în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi în
comuna Sireţi, raionul Străşeni „, cod MISETC 1125, ce va avea loc în data de 08 septembrie 2014 la ora 11.00, în sala de
sedințe a Primăriei Tulucești, din sat Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi. Proiectul “Dezvoltarea sistemului de
management al apei în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi în comuna Sireţi, raionul Străşeni„ este finanţat de către
Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Valoarea totala a
proiectului fiind de 2.845.189,85 Euro adică 12.518.835,34 lei . Finantarea primita din partea Uniunii Europene este de
2.560.386,35 euro insemnând 11.265.699,94 lei, ceea ce reprezinta 89,99% din valoarea totala a proiectului.
Obiectivul general al proiectului a vizat îndeplinirea obiectivelor Programului Operaţional Comun România-UcrainaRepublica Moldova 2007-2013 prin Stimularea potenţialului de dezvoltare a zonei de frontieră prin favorizarea contactelor între
parteneri în scopul îmbunătăţirii situaţiei economico-sociale şi a mediului înconjurător. Obiectivul specific al proiectului fiind
subordonat Priorităţii 2 „Mediu si pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, Măsura 2.2 Managementul resurselor de apă şi al
deşeurilor din cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi contribuind la
realizarea obiectivului specific al acestei priorităţi şi măsuri, respectiv: dezvoltarea unor soluţii pe termen lung la problemele de
mediu întâmpinate, în particular cele asociate cu managementul sistemelor de apă şi canalizare. Acest rezultat se conformă
standardelor europene.
Proiectul și-a atins obiectivele prin implementarea cu succes a tuturor activităților cât și prin îmbunătăţirea cooperării
transfrontaliere între cele două autorităţi publice locale partenere prin crearea unor servicii de management al apei în zonele ce
le administrează. Proiectul susţine dezvoltarea potenţialului economic şi social a regiunii transfrontaliere vizate prin promovarea
investiţiilor de amploare realizate, cu anvergură similară în ambele localităţi în infrastructura de gestionare a apei și apei uzate.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi:
Dl BRATU Petrică, primar comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi 0744554967
Dna MUNTEANU Lăcrămioara Daniela, manager de proiect 0740881910

Graniţe comune. Soluţii comune.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea
Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele
participante în program.
Pagina web a Programului: www.ro-ua-md.net
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Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis
să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de
ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate,
democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea culturală,
toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de
împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.
Comisia Europeană este organul executiv al UE.

