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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-48 

Titlu proiect DIRCCES 

Dezvoltarea unei capacități integrate de răspuns la situațiile de urgență 

transfrontaliere 

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 unui sistem 

de gestionare a dezastrelor 

Perioada 

implementării 
21 luni (01 Octombrie 2019 – 30 Iunie 2021) 

Obiectiv 

Obiectivul general al proiectului DIRCCES este îmbunătățirea nivelului 

de siguranță a populației din regiunea transfrontalieră și astfel, 

reducerea costurilor sociale, economice și de mediu ale dezastrelor 

naturale din acest teritoriu. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: UAT Orașul Aleșd (România) 

Parteneri de proiect: 

PP2: UAT Comuna Șinteu (România) 

PP3: Autoguvernarea orașului Szarvas (Ungaria) 

Buget TOTAL  485.400,00 Euro, din care FEDR, 399.532,74 Euro 

Sumar 

Proiectul își propune să genereze un set larg de practici eficiente care 

ar putea fi utilizate de partenerii proiectului și de alți actori pentru a 

asigura răspunsuri viitoare mai eficiente la dezastrele din zona. 

 

Principalele activități ale proiectului sunt:  

• Achiziționarea echipamentului necesar intervențiilor de urgență 

(1 generator 180KW, 2 motoare profesionale, 2 motoare 

profesionale, 2 generatoare 10 KW, 10 baraj gonflabil) -BP 

• Achiziționarea a 3 vehicule de urgență (1 mașină de intervenție 

4x4, 1 buldo-excavator și 1 tractor cu lamă frontală, distribuitor 

de sare, remorcă basculantă și tocător de vegetație) -BP 

• Achiziționarea a 274 de instrumente de urgență (de exemplu, 

saltele, paturi, corturi militare, cizme de cauciuc, haine de ploaie, 

cabluri, căști de protecție, frânghii de cățărat, ferăstraie cu lanț 

etc.) -BP 
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• Achiziția de echipament (1 tractor cu aruncător de zăpadă, plug 

de zăpadă și împrăștiere de sare, 3 ferăstraie cu lanț, 1 remorcă 

de transport cu platformă mono-ax pentru uz multifuncțional) -

PP2  

• Achiziția de echipament (1 mașină de intervenție 4x4, 1 remorcă 

basculantă, 2 pompe, 2 pompe de nămol, 2 generatoare, 1 

mașină multifuncțională, cameră de inspecție video cu 1 canal, 1 

cort militar) –PP3  

• Organizarea unui eveniment comun în Aleșd pe tema gestionării 

riscurilor și a dezastrelor, cu 25 de participanți -BP 

• Elaborarea strategiei comune transfrontaliere la nivel regional 

pentru reducerea riscului de dezastre, ca un ghid pentru 

comunitățile din zona transfrontalieră, implicate în gestionarea 

situațiilor de urgență și de risc-BP 

• Organizarea unui eveniment comun specific care constă în 

simulări și exerciții în Sinteu-PP2  

• Organizarea a 5 zile de informare în Szarvas unde se difuzează 

10.000 de fișe de informații-agenda-PP3  

• Organizarea unui tur de studiu pentru transferul de cunoștințe 

pentru 15 participanți-PP3  

 

Indicatorul de realizare (output) al proiectului este 5 / b 1 Populație 

protejată de servicii îmbunătățite de intervenție de urgență. Prin proiectul 

ROHU-48, 38.789 de persoane sunt mai bine protejate de servicii 

îmbunătățite de intervenție în caz de urgență. 

Rezultate 

importante 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

- servicii de situații de urgență care pot interveni mai rapid și mai 

eficient în caz de dezastre și alte incidente, datorită 

infrastructurii îmbunătățite  

- persoanele implicate în servicii de situații de urgență având un 

nivel de pregătire mai ridicat 

- comunități care au un nivel de conștientizare mai mare privind 

prevenirea riscurilor și reacția la dezastre  

- autoritățile publice locale împărtășesc cunoștințe despre 

gestionarea dezastrelor și beneficiază de documente și 

proceduri armonizate de sprijin și coordonare (Strategia comună 

privind gestionarea riscurilor și a dezastrelor, fișa de informații-

agendă).  

 


