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Cod proiect ROHU-54 

Titlu proiect Cooperare pentru prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor în zona 

trans-frontalieră  Zerind-Újkígyós 

Axă 

prioritară 

5 - Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării  dezastrelor (Cooperare în 

domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) 

Prioritate de 

investiție 

5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea 

intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a 

dezastrelor 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea sistemului 

existent pentru abordarea riscurilor specifice (prevenire și gestionare) și 

îmbunătățirea timpului de răspuns la dezastre pentru 35.110 persoane din 

zona de frontieră Zerind – Újkígyós.  Implementarea activităților proiectului 

aduc o schimbare pozitivă în zona de interes: o modernizare a gradului de 

pregătire a echipelor de intervenție din zona să reacționeze în situații de 

urgență, precum și o îmbunătățire a capacității lor de a comunica și de a 

reduce timpul de răspuns în situații de urgență și de  a crește capacitatea de 

prevenire a riscurilor 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Comuna Zerind (România) 

Beneficiar: Orașul Újkígyós (Ungaria) 

Budget total 489.230,00 Euro, din care FEDR, 415.845,50 Euro  

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului următoarele 

activități: 

- organizarea a 4 exerciții de simulare comune (70 voluntari) 

- organizarea unui curs de formare profesională certificat pentru 2 voluntari 

din Zerind 

- organizarea unei instruiri pentru pompieri voluntari ( 20 participanți) 

- organizarea a 4 ateliere de lucru comune pentru o mai bună colaborare, 

pentru minimum 15 actori relevanți din zona de frontieră Zerind -Újkígyós 

- elaborarea unui plan comun pentru prevenirea și diminuarea riscurilor în 

vederea unei abordări unitare a riscurilor în 12 localități din ambele părți ale 

graniței 

- organizarea de campanii de conștientizare  a populației locale, minimum 

200 de persoane (exerciții simulate prin sondaj, activități educaționale, 

prezentarea echipelor de intervenție și a activităților acestora populației 

locale) 

Rezultatele proiectului:  

- 14.474 persoane asigurate prin servicii de intervenții de urgență mai bine 

echipate în zona Zerind 

- 13.680  persoane pentru care se asigură servicii de intervenții de urgență 

mai bine echipate în zona Újkígyós 

- echipament specific achiziționat (mașină intervenție, camion pompieri, 

costume pompieri etc). 

- 4 sesiuni de instruire comune pentru voluntari 
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- 2 sesiuni de instruire comune pentru populație  

- 4 exerciții de simulare comune 


