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Cod proiect ROHU-72 

Titlu 

proiect 
Rețea trans-frontalieră pentru rezistență la dezastre și gestionarea 

riscului în situații de urgență 

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 

Îmbunătățirea rețelei instituționale transfrontaliere, a interschimburilor, a 

capacității de prevenire și diminuare a riscurilor în situații de urgență, prin 

abordarea riscurilor specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și 

dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor. 

Obiective specifice: creșterea capacității de intervenție trans-frontalieră în 

situații de risc identificate în comun; întărirea capacității instituționale, și 

creșterea gradului de pregătire a cetățenilor și a personalului  

profesionist  și voluntar de intervenție pentru abordarea diferitelor tipuri 

de risc în situații de urgență, stabilirea unor acțiuni ulterioare de 

operațiuni comune în caz de dezastre majore; îmbunătățirea capacității 

transfrontaliere de reacție la dezastre prin elaborarea unei strategii 

comune de gestionare a riscurilor. 

Parteneriat Beneficiar Principal: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă (România) 

 

Beneficiari:  

UAT Județul Arad (România) 

UAT Județul Timiș (România) 

Agenția Nonprofit de Dezvoltare Euroregională DKMT (Ungaria) 

Asociația de Pompieri Voluntari Mórahalom (Ungaria) 

Budget 

total  2.682.782,50 Euro, din care FEDR, 2.280.365,12 Euro  

Sumar 

Sunt preconizate a fi implementate în cadrul proiectului 

următoarele activități: 

- achiziționarea de echipament specific de operare și intervenție 

- elaborarea unui curriculum comun pentru elevi 

- organizarea unor instruiri comune pentru personalul didactic în 

vederea susținerii de instruiri în domeniul prevenirii riscurilor și situațiilor 

de urgență  

- organizarea unei tabere și a unor concursuri comune având ca temă 

situațiile de urgență 

- organizarea de instruiri comune pentru personal specializat și 

voluntar 
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- organizarea unui seminar comun, unor aplicații practice, unei 

campanii de sensibilizare a populației 

- organizarea a 6 ateliere de lucru 

- elaborarea Strategiei de gestionare a riscurilor pe baza analizelor 

efectuate și a concluziilor desprinse în cadrul atelierelor de lucru 

 

Rezultatele proiectului:  

- 770.906 persoane pentru care se asigură servicii de intervenții de 

urgență îmbunătățite, astfel:  

 769.456 de persoane vor beneficia de echipament de intervenție  

 630 participanți la activități comune de educare  

 580 participanți la schimburi de experiență  

 240 participanți la ateliere de lucru 


