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Primul Apel Deschis –Proiecte Normale 

Cod proiect ROHU-84 

Titlu proiect 

 

CROSSRISKS 

Abordare transfrontalieră integrată, în vederea îmbunătățirii cooperării și 

pregătirii comune privind prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor la 

nivelul Euroregiunii Bihor Hajdú-Bihar 

Axa 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 
36 luni (01 Aprilie 2018 - 31 Martie 2021) 

Obiectiv 

Proiectul si-a propus ca obiectiv principal îmbunătățirea capacității de 

prevenire a riscurilor transfrontaliere precum și a capacității de  gestionare 

a dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdú-Bihar. 

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Asociația Serviciul Pentru Asistență în Situații 

Speciale- SARTISS (România) 

Partener de proiect:  

PP2: Direcția de Gestionare a Dezastrelor din județul Hajdú-Bihar (Ungaria) 

Buget TOTAL 

1.207.339,00 Euro, din care FEDR 1.026.238,15 Euro 

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: € 1.182.914,36 

 Execuția bugetară: 97,98%  

Sumar 

Proiectul ROHU-84 a avut ca scop îmbunătățirea capacității transfrontaliere 

de răspuns la dezastre, prin dezvoltarea unei strategii comune de 

management al riscurilor, creșterea calității  intervențiilor transfrontaliere în 

situații de risc,  îmbunătățirea abilităților personalului de intervenție 

(profesioniști și voluntari),  astfel încât să poată aborda diferite tipuri de 

urgențe și să poată stabili operațiuni comune suplimentare în caz de 

dezastre. 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

 Crearea Centrului regional de formare transfrontalieră pentru 

pregătirea integrată în caz de urgență, în Sântion, Borș (RO) prin 

renovarea și modernizarea unui centru de formare existent -BP 
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 Achiziționarea de echipament pentru instruire (2 containere pentru 

pregătire și instruire pentru salvatori și 1 container care va servi ca 

dulap, depozit și sală de duș)  

 Modernizarea Centrului regional de formare transfrontalieră pentru 

pregătirea integrată în caz de urgență din Hajdúszoboszló (HU)  

  Elaborarea unei strategii transfrontaliere pentru prevenirea 

riscurilor și gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor-

Hajdú Bihar  

 Definirea protocoalelor comune și a procedurilor de intervenție în 

cazul principalelor riscuri, asa cum sunt acestea prioritizate în 

Strategia transfrontalieră pentru prevenirea riscurilor și gestionarea 

dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar 

 Organizarea unui atelier profesional în cadrul Conferinței 

internaționale „Căutare și salvare”, unde au fost prezentate 

realizările atinse prin proiect cu scopul de a promova inițiativele de 

cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și a managementului 

dezastrelor la nivelul zonelor transfrontaliere 

 Organizarea unui program de instruire în județul Hajdú Bihar pentru 

pompieri profesioniști și voluntari din Ungaria și România  

 Organizarea de  cursuri de limba engleză, română și maghiară  la 

care au participat   80 de pompieri precum și alți angajați relevanți 

care lucrează în domeniul gestionării dezastrelor. 

 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.03.2021. 

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

 

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

protejată de servicii îmbunătățite de intervenție în caz de urgență”. Prin 

proiectul ROHU-84, 1.143.330 oameni sunt mai bine protejați prin servicii 

îmbunătățite privind intervențiile transfrontaliere în situații de urgență. 
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Principalele rezultate 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

 1.143.330 persoane care beneficiază de servicii de urgență 

modernizate 

  1 Centru regional de instruire transfrontalieră pentru pregătire 

integrată în cazul intervențiilor de urgență, renovat și echipat în 

Hajdúszoboszló (HU) 

  1 Centru regional de instruire transfrontalieră pentru pregătire 

integrată  în cazul intervențiilor în caz de urgență în Sântion, 

Borș (RO) prin renovarea si modernizarea unui centru de 

antrenament existent 

  1 Strategie transfrontalieră pentru prevenirea riscurilor și 

gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor-Hajdu Bihar 

 Protocoale și proceduri de intervenție comune 

 1 atelier profesional în cadrul Conferinței internaționale  „Căutare 

și salvare” 

 1 program de instruire în Ungaria (județul Hajdu Bihar) pentru 

pompieri profesioniști și voluntari din Ungaria și România 

 

 

Website/webpage: 

 https://crossrisks.eu/ 

http://sartiss.ro/ 
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