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Primul Apel Deschis – Proiecte Normale 

Cod proiect ROHU-80 

Titlu proiect JOINTRESCUE 

Centru de monitorizare transfrontalieră integrată, prevenirea riscurilor  și 

managementul dezastrelor   

Axă prioritară 

 5 - Îmbunătățirea 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  

Perioada de 

implementare 
24 luni (01 Aprilie 20118 – 31 Martie 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este prevenirea și gestionarea riscurilor 

specifice și evitarea dezastrelor prin investiții transfrontaliere și dezvoltarea 

unui sistem de gestionare a dezastrelor prin înființarea unui centru 

transfrontalier de monitorizare. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Comuna Odoreu (România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Asociația Pompierilor Voluntari din Tyukod (Ungaria) 

PP3: Comuna Halmeu (România) 

PP4: Comuna Viile Satu Mare (România) 

PP5: Comuna Păulești (România) 

Buget TOTAL 1.040.800,00 Euro din care FEDR  884.680,00 Euro 

 

 

 

 

 

Sumar 

 

Proiectul ROHU80 facilitează gestionarea riscurilor transfrontaliere, 

îmbunătățind infrastructura, echipamentele și potențialul uman care 

deservesc echipele de intervenție de urgență din județele Satu Mare și 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

 

Principalele activități sunt: 

• Achiziționarea de echipamente pentru „Centrul transfrontalier 

integrat de monitorizare, prevenire a riscurilor și gestionarea 

dezastrelor” (2 mașini de pompieri de dimensiuni medii pentru 

stingerea incendiilor, 12 echipamente complete pentru pompieri, 4 

sistem de alarma inteligente, 1 mașină de pompieri de dimensiuni 

mari (5000 l) pentru stingerea incendiilor și extragere cu echipament 

complet pentru 6 pompieri, 2 seturi de extracție, 1 moto-pompă, 2 

masini de pompieri de dimensiuni medii 2500 l cu echipament 

obligatoriu) 
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• Organizarea unei tabere de 3 zile „Studiu de teren și comunicare” de 

Odoreu 

• Organizarea de instruiri și practici comune (simularea unui accident 

tehnologic, a unui accident rutier, a unui accident ecologic, despre 

evacuarea populației, exerciții comune privind incendii forestiere, 

acordarea „Primului ajutor”), reunind un număr semnificativ de 

profesioniști și voluntari, pentru armonizarea intervențiilor  

• Organizarea unei campanii de sensibilizare cu privire la situațiile de 

urgență, cu o serie de prezentări în școli și primării, cu privire la 

intervențiile de urgență,  

• Editarea și distribuirea de materiale informative, pliante.  

• Elaborarea unui „Manual de bune practici” comun care să conțină 

experiențele din implementarea proiectului care ar putea fi utilizate 

și de alte organizații și instituții care acționează în domeniul 

prevenirii riscurilor și al gestionării dezastrelor.  

• Elaborarea unui film documentar cu activitățile și rezultatele 

proiectului 

• Organizarea unui atelier comun pe tema „Protecția civilă: accidentul 

ecologic: manifestare, efecte și metode de intervenție, avertizare și 

evacuare a populației” la Halmeu.  

• Organizarea unui atelier comun privind „Criteriile de performanță 

legate de crearea și dotarea serviciilor de voluntari” în Odoreu.  

• Organizarea unui atelier comun și schimb de experiență cu privire la 

„Activitățile Comitetului Local pentru Situații de Urgență” din 

Păulești.  

• Organizarea unui atelier comun privind „Sprijinul psihologic al 

populației” (situații de urgență, accidente rutiere în context 

transfrontalier), cu participarea experților Poliției și Direcției 

Generale pentru Situații de Urgență.  

• Organizarea unei conferințe de presă, urmată de atelierul comun: 

„Soluții eficiente pentru situații de urgență în zona transfrontalieră” 

cu participarea VSES, ISU și a experților / lectorilor invitați, a 

autorităților etc. Semnarea unui „PROTOCOL DE COOPERARE” 

pentru continuarea parteneriatului și colaborării după închiderea 

proiectului  

 

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

prin servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite". Prin proiectul ROHU-

80, 75.160 de locuitori din aria eligibila beneficiază de o protecție sporită în 

cazul situațiilor de urgență. 

 

Rezultate 

principale 

Proiectul ROHU-80 a îmbunătățit infrastructura instituțiilor implicate în 

activitățile privind intervențiile de urgență din județele Satu Mare și Szabolcs-

Szatmár-Bereg și abilitățile pompierilor voluntari prin achiziționarea de 

echipamente fiabile și de înaltă calitate și prin instruiri, ateliere și practici 

comune pentru pompier. De asemenea, calitatea sporită a gestionării 
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comune a riscurilor în zona transfrontalieră, serviciile de calitate superioară 

și o mai bună protecție a populației sunt rezultate importante ale proiectului. 

 


