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Apelul Deschis 1 - Proiecte normale 

Cod Proiect ROHU-54 

Titlu Proiect RiskMan 

Cooperarea privind prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor în zona 

transfrontalieră Zerind-Újkígyós 

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

domeniul 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 

Implementării 
25 de luni (01 Aprilie 2019-  30 Aprilie 2021) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea calității sistemului 

existent în ceea ce privește abordarea riscurilor specifice situațiilor de 

urgentă (prevenire și gestionare) și îmbunătățirea rezilienței la dezastre a 

locuitorilor  din zona transfrontalieră Zerind – Újkígyós. 

Partneriat 

Beneficiar Principal: Comuna Zerind (România) 

Partener de Proiect: PP2: Orașul Újkígyós (Ungaria) 

Buget TOTAL 489.230,00 Euro, din care FEDR 415.845,50 Euro 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: € 458.638,32 

 Execuția bugetară: 93.75%  

Sumar 

Prin proiectul ROHU-54, a fost creat un nou parteneriat de cooperare 

transfrontalieră, între comuna  Zerind și orașul Újkígyós, în ceea ce privește 

managementul și prevenirea riscurilor în cazul situațiilor de urgență și a 

dezastrelor naturale (cum ar fi incendiile și furtunile). 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

• Achiziționarea de echipamente specifice (2 autospeciale, 1 vehicul 

de intervenție rapidă, 16 costume pompieri, 1 echipament de 

descarcerare, 1 pompă, 1 scară telescopica, 1 fierăstrău cu lanț, 1 

generator, căști, mănuși, bocanci etc.) și 1 ecran interactiv pentru 

videoconferințe; 

• Organizarea a 4 exerciții de simulare comune (cu 35 de voluntari)  
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• Organizarea unui curs de formare profesională certificat pentru doi 

voluntari din Zerind având ca scop obținerea unei abordări 

armonizate precum și o îmbunătățire a serviciilor locale în ce 

privește protecția/ajutorarea populației locale în caz de urgență. 

• Organizarea unei instruiri pentru pompieri voluntari (20 

participanți) si unul pentru avansați (5 participanți) in Újkígyós 

• Organizarea a 4 ateliere de lucru comune pentru o mai bună 

colaborare  în domeniul situațiilor de urgență, cu implicarea a 15 

participanți relevanți din zona de frontieră Zerind -Újkígyós  

• Elaborarea unui plan comun pentru prevenirea și diminuarea 

riscurilor în vederea unei abordări unitare  în situații de urgență, și 

care se adresează unui număr de 12 localități din ambele părți ale 

graniței.  

• Organizarea a 2 campanii de conștientizare  a populației locale, cu 

privire la modul de prevenire și reacție în situații de urgență, 

precum și referitor la modul în care situațiile de urgență sunt 

gestionate de echipele de intervenție. In acest scop a fost organizat 

evenimentul „Rescue Day” atât  în Zerind cât și  în Újkígyós, 

eveniment la care au participat peste   200 de persoane în fiecare 

localitate (activități organizate: simularea de exerciții de salvare, 

activități educaționale, prezentarea echipelor de intervenție și a 

activităților acestora populației locale). 

 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 30.04.2021. 

Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). 

 

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

protejată prin servicii de intervenție în caz de urgență îmbunătățite". 

Prin proiectul ROHU-54, 34.601 de locuitori din aria eligibilă beneficiază de 

o protecție sporită în cazul situațiilor de urgență. 

Rezultate 

principale 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

 1 plan comun pentru situații de urgență și cooperare în caz de 

dezastre sau situații de urgență, inclusiv metodele și ordinea de 

utilizare a echipamentului nou achiziționat; 

 34.601 persoane din zona Zerind și Újkígyós sunt mai bine protejate 

de serviciile de urgență îmbunătățite, inclusiv prin dotarea cu 

echipamente profesionale specifice, achiziționate în cadrul 

proiectului;  

 Creșterea gradului de conștientizare a populației din zona Zerind-

Ujkigyos în ce privește managementul prevenirii riscurilor ca urmare 

a campaniilor de conștientizare organizate pe parcursul 

implementării proiectului. 
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Social media: https://www.facebook.com/RiskMan-406267886887627/ 

Website/webpage: https://primariazerind.ro/category/romana/proiecte-cu-

finantare-europeana/ 
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