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Primul Apel Deschis- Proiecte Normale 

Cod proiect ROHU-72 

Titlu proiect 

CBN 

Rețea transfrontalieră privind capacitatea de 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) 

Prioritatea 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 
55  luni (01 Mai 2019 – 30 Noiembrie 2023) 

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. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Managementul Situațiilor de Urgență (România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: UAT Județul Arad (România) 

PP3: UAT Județul Timiș (România) 

PP4: Agenția Nonprofit de Dezvoltare Euroregională DKMT (Ungaria) 

PP5: Asociația de Pompieri Voluntari Mórahalom (Ungaria) 

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

Sumar 

Proiectul ROHU-72 are ca scop creșterea capacității de intervenție 

transfrontalieră în situații de risc, să consolideze capacitatea instituțională și să 

sporească abilitățile cetățenilor și ale personalului de intervenție, profesional și 

voluntar, în abordarea tipurilor de situații de urgență. 

 

Principalele activități în cadrul proiectului: 

 Achiziționarea de echipament specific de operare și intervenție: 

 BP: 1 vehicul operațional,  

 PP2: 3 ambulanțe de urgență, 1 vehicul de stingere a incendiilor cu 

apă și spumă, 19 paturi de terapie intensivă, 50 injectomate, 35 

infuzomate, 2 ventilatoare de transport, monitoare pentru funcțiile 

vitale, 3 stații centrale de monitorizare, 5 monitoare de transport, 2 

brancarde pentru transportul pacienți, 5 puls oximetre portabile, 2 
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defibrilatoare, un set de aspiratoare de secreție, aparat portabil ECG, 

25 suporturi de perfuzie, 2 dulapuri pentru medicamente 

 PP3: 3 vehicule complexe de intervenție 

 PP5: 1 mașină universală cu dispozitive suplimentare 

 Elaborarea unui curriculum comun pentru elevi pentru 3 grupe de 

vârstă diferite (6-10, 10-14, 14-18) având ca temă comportamentul în 

diferite tipuri de situații de urgență 

 Organizarea de tabere și a unor concursuri comune având ca temă 

situațiile de urgență 

 Organizarea instruirii comune pentru personalul specializat și voluntar 

(Instruire 1 - intervenție la accidente feroviare și rutiere - Timișoara timp 

de 5 zile; Instruire 2 - managementul intervenției - Timișoara timp de 5 

zile) 

 Organizarea a trei cursuri de formare a cadrelor didactice în județele 

Csongrád-Csanád (1), Arad (1) și Timiș (1) pentru a prezenta și 

demonstra curricula pentru profesorii care vor organiza cursuri speciale 

în școli în domeniul prevenirii riscurilor și situațiilor de urgență 

 Organizarea unor zile dedicate sensibilizării cetățenilor privind 

comportamentul optim în situații de urgență - 15 zile 

 Elaborarea Strategiei de gestionare a riscurilor pe baza analizelor 

efectuate și a concluziilor desprinse în cadrul celor 6 ateliere de lucru 

organizate 

 Seminar și o practică de 2 zile organizata în Mórahalom pentru pompierii 

din cele 3 județe. Scopul seminarului și al practicii este de a face schimb 

de cunoștințe privind operațiunile pompierilor din România și Ungaria, 

analizând in același timp contextul juridic și financiar  

  Organizarea unui tur de studiu de 2 zile în România (1 zi în județul Arad, 

1 zi în județul Timiș) pentru a investiga și testa noul echipament 

 

Indicatorul de realizare (output) al programului este 5/b1 „Populația protejată 

prin servicii îmbunătățite de intervenție în caz de urgență”. Prin proiectul ROHU-72, 

770.906 cetățeni din cele 3 județe partenere în proiect, beneficiază de o protecție 

sporită în cazul situațiilor de urgență. 

Principale 

rezultate 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

- capacitatea sporită de prevenire a riscurilor și de gestionare a dezastrelor prin 

achiziționarea de vehicule de intervenție care vor completa și moderniza flota 

existentă;  

- activitățile educaționale, destinate voluntarilor, studenților și profesorilor, care 

au ca rezultat creșterea gradului de conștientizare și formare în caz de urgență 

a populației;  

- strategia de gestionare a riscurilor dezvoltată de participanții la proiect și 

protocoalele comune care permit celor trei județe implicate să abordeze mai 

eficient previziunile, apariția și consecințele dezastrelor.  

 

 


