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Primul Apelul Deschis  - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-10 

Titlu proiect VOLUNTEER  

Îmbunătățirea comună a managementului și a capacității de intervenție 

voluntară pentru situații de urgență în zona eligibilă a frontierei 

Axa 

prioritară 

5- Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor 

(Cooperare în prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor) 

Prioritatea de 

investiții 

5/b- Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, 

asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem 

de gestionare a dezastrelor 

Perioada 

implementării 
30 de luni (01aprilie 2018 - 30 septembrie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este sporirea capacității de pregătire 

și intervenție pentru unitățile voluntare din județele Bihor și Hajdú-

Bihar. Proiectul contribuie la îmbunătățirea gestionării riscurilor și 

dezastrelor, prin întărirea unui segment important al sistemului de 

reacție: unitățile de pompieri voluntari. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Asociația pentru Promovarea Afacerilor în 

România (România) 

Parteneri de Proiect: 

PP2: Comuna Diosig (România) 

PP3: Uniunea  Pompierilor din Județul Hajdú Bihar (Ungaria) 

Buget TOTAL  1.406.367,00 Euro, din care FEDR 1.195.411,95 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-10 vizează întărirea capacității organizațiilor de 

combatere a incendiilor bazate pe voluntari prin exploatarea 

potențialului de cooperare transfrontalieră, cum ar fi: schimbul de 

experiență, transferul know-how-ului, exerciții de intervenție comune, 

cu obiectivul de a crea și susține un mecanism transfrontalier de 

cooperare între pompierii voluntari din cele două județe. 

 

Activitățile proiectului:  

 Construirea centrului de instruire în comuna Diosig, complet 

echipat și un container simulator de antrenament pe lemne  

  Achiziționarea de echipamente pentru antrenamentele practice 

(20 seturi de echipamente de pompieri pentru antrenament, 6 
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seturi pentru protecție respiratorie, 1 set de echipamente 

utilizate pentru concursurile de stingere a incendiilor, 1 set de 

echipamente accesorii pentru practicarea intervenției cu apă și 

spumă, 1 set de echipamente accesorii pentru pătrundere și 

demolare, 1 compresor de aer, 1 set de echipamente de prim 

ajutor etc.)  

 Instruiri pentru 80 de pompieri voluntari din România (cu 

diplomă certificată)  

 Achiziție de echipament (1 cisternă de apă, 1 generator energie 

electrică, 1 set truse de prim ajutor, extracție și protecție 

respiratorie și 6 seturi de echipamente pentru pompieri) pentru 

serviciul voluntar de situații de urgență din Diosig  

 Dezvoltarea unui set de protocoale și proceduri pentru 

reglementarea organizării și a intervențiilor serviciului voluntar 

de situații de urgență din Diosig  

 Achiziția de echipament pentru susținerea implementării 

activităților specifice (trusă demonstrativă de stingere a 

incendiilor, trusă demonstrativă de protecție a respirației, 

echipament IT pentru prezentări) pentru Federația Pompierilor 

din Hajdú Bihar  

 Organizarea unei caravane interactive de stingere a incendiilor 

(20 de demonstrații publice interactive la evenimente publice din 

zona de frontieră și un scurtmetraj despre caravana și 

prevenirea incendiilor)  

 Organizarea de cursuri de formare pentru avansați și începători 

pentru pompierii voluntari din Ungaria  

 Dezvoltarea unei platforme de e-learning și a unei aplicații 

mobile pentru alarmă  

 Organizarea a 2 exerciții comune ale pompierilor voluntari din 

județele Bihor și Hajdu-Bihar, simulând situații similare 

incendiilor reale (oferă instruire pentru 297 pompieri voluntari) 

 Organizarea unui atelier cu participare internațională la Diosig  

 

Indicatorul de realizare (output) al Programului este: 5/b 1 Populația 

protejată de servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite. 

Prin proiectul ROHU-10, 245.160 de persoane sunt mai bine protejate 

împotriva dezastrelor prin servicii de intervenție de urgență 

îmbunătățite. 

Rezultate 

importante 

Noul centru de instruire, dedicat tuturor pompierilor voluntari din cele 

două județe, acționează ca un centru de cooperare și creează platforme 

de comunicare și colaborare între profesioniști din aria eligibila. Ca 

rezultat, prin acest proiect, sunt create premisele unei cooperări 

transfrontaliere mai puternice și a interoperabilității echipamentelor, 
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făcând posibile intervenții comune în caz de dezastre. În consecință, 

toate activitățile proiectului au crscut calitatea gestionării comune a 

riscurilor în zona programului și pot diminua daunele care apar după 

evenimente de risc. 

 


