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Proiectul „TACT – Parteneriat transfrontalier al localităților Tsenovo – Hotarele – Greaca pentru 
intervenții comune împotriva riscurilor naturale”, cod e-MS ROBG - 417, co-finanţat de Uniunea 

Europeană prin Programul INTERREG V-A România – Bulgaria s-a finalizat 

 

UAT Comuna Hotarele a finalizat proiectul „TACT – Parteneriat transfrontalier al localităților 
Tsenovo – Hotarele – Greaca pentru intervenții comune împotriva riscurilor naturale”, derulat în 
parteneriat cu Municipalitatea Tsenovo, Bulgaria și UAT Comuna Greaca, România.  

Proiectul a avut ca scop îmbunătățirea managementului comun al riscului în zona de cooperare 
transfrontalieră prin realizarea și adoptarea unui parteneriat transfrontalier comun între 
Municipalitatea Tsenevo, Comuna Hotarele și Comuna Greaca astfel încât acestea să se poată 
coordona mai bine și să reacționeze eficient în situații de urgență cauzate de dezastre naturale.  

Prin intermediul proiectului au fost achiziționate echipamente de intervenție specializate, după 
cum urmează:  

• Beneficiarul Lider – Municipalitatea Tsenovo a achiziționat un automobil specializat ce va 
fi utilizat în caz de condiții meteorologice nefavorabile, precum inundații, incendii sau 
înzăpeziri, o lamă pentru îndepărtarea zăpezii, un dispozitiv pentru împrăștierea nisipului 
și un echipament ce va fi utilizat pentru curățarea canalelor de irigare sau a digurilor; 

• Beneficiarul 2 – Comuna Hotarele a achiziționat atât un buldoexcavator, cât și un tractor 
ce vor fi utilizate pentru intervenții în cazul apariției unor dezastre naturale; 

• Beneficiarul 3 – Comuna Greaca a achiziționat un tractor dotat cu accesorii, respectiv 
freză de zăpadă, remorcă și lamă de zăpadă ce va fi, de asemenea, utilizat în caz de 
dezastre naturale.  

În cadrul proiectului au fost organizate o serie de evenimente de conștientizare a populației 
asupra riscurilor și dezastrelor naturale, cât și training-uri specializate pentru voluntarii celor trei 
comunități în vederea eficientizării gestionării unei situații de urgență atât din punct de vedere al 
utilizării resurselor materiale și echipamentelor, cât și din punctul de vedere al măsurilor 
implementate. 

Proiectul a avut o valoare de 854.258,98 euro, din care 85% finanțare nerambursabilă de la FEDR, 
13% de la Bugetul de stat al României şi Bulgariei, iar 2% contribuția proprie a beneficiarilor. 
Perioada de implementare a proiectului a fost de 36 luni: 31.07.2018 – 30.07.2021. 
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