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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-41 

Titlu proiect SafeArea 

Comunități transfrontaliere mai sigure ca urmare a îmbunătățirii 

gestionării dezastrelor 

Axa prioritară 5- Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare 

în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) 

Prioritatea de 

investiții 

5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, 

asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de 

gestionare a dezastrelor. 

Perioada 

implementării 
21 de luni (01.04.2018 - 31.12.2019) 

Obiective 

Obiectivul principal reprezintă îmbunătățirea gestionării riscurilor de 

incendii și a intervențiilor de salvare pentru următoarele 11 localități 

situate în zona de frontieră: Vălcani, Dudeștii Vechi și Sânnicolau Mare 

din România și Földeák, Óföldeák, Pitvaros, Királyhegyes, Kiszombor, 

Apátfalva, Magyarcsanád și Csanádpalota din Ungaria. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Comuna Vălcani (România) 

Partener de Proiect: 

PP2: Autoguvernarea Comunei Földeák  (Ungaria) 

Buget TOTAL 434.151,60 Euro din care FEDR 369.028,86 Euro 

Sumar 

Proiectul își propune să aibă pompieri voluntari bine pregătiți, care au 

acces la instrumente și echipamente profesionale, necesare în mod 

crucial în caz de dezastre, folosind nu numai echipamentul, ci și 

cunoștințele de neprețuit în ceea ce privește comportamentul, planul de 

acțiune și cele mai bune proceduri în cazul riscuri.  

 

Principalele activități din proiect sunt:     

 Organizarea a 6 campanii de sensibilizare pentru cel puțin 150 de 

elevi - LB 

 Organizarea a trei campanii de sensibilizare pentru 90 de părinți - 

LB 

 Organizarea a 3 zile de siguranță publică în Vâlcani, Sânnicolau 

Mare și Dudeștii Vechi-LB 

 Organizarea a 12 campanii de sensibilizare pentru cel puțin 300 

de elevi - PP2 
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 Organizarea a 8 campanii de sensibilizare pentru 240 de părinți - 

PP2 

 Organizarea a 3 zile de siguranță publică în 3 localități diferite din 

județul Csongrad-PP2 

 Organizarea a 12 sesiuni de instruire pentru 30 de pompieri 

voluntari-LB 

 Elaborarea unui protocol comun de intervenții-LB 

 Achiziționarea de vehicule și echipamente speciale pentru 

intervenții de urgență (1 mașină de intervenție și 6 echipamente 

de protecție) -LB 

 Organizarea a 6 sesiuni de instruire pentru 33 de voluntari locali-

PP2 

 Organizarea a 3 exerciții practice comune pentru 63 de voluntari 

(33 din Foldeak, 30 din Vălcani) -PP2 

 Achiziționarea de echipamente pentru intervenții de urgență (1 

mașină de intervenție și 7 pompe) -PP2 organizarea de întâlniri cu 

membrii ai comunităților locale în vederea instruirii acestora , 

privind metodele de prevenție, tehnicile de prim ajutor, etc. 

 

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

protejată prin îmbunătățirea serviciilor de intervenție în caz de urgență".  

Proiectul contribuie la indicator printr-un număr de 36.900 de locuitori 

mai bine protejați împotriva incendiilor, ca urmare a implementării 

acestuia. 

Rezultate 

principale 

Rezultatul principal al proiectului este legat de echipa de pompieri 

voluntari mai bine echipată și pregătită să acționeze în 11 localități din 

zona de frontieră: Vălcani, Dudeștii Vechi și Sânnicolau Mare din România 

și Foldeak, Ofoldeak, Pitvaros, Kiralyhegyes, Kiszombor, Apatfalva, 

Magyarcsanad și Csanadpalota din Ungaria. De asemenea, rezultatele 

proiectului sunt legate de campaniile de sensibilizare organizate pentru 

elevi și părinți și de zilele de siguranță publică organizate în zona 

proiectului. Mai mult, a fost elaborat un protocol comun de intervenții de 

către partenerii de proiect.  

 

 

 

 


