
Fişa de proiect 

 

Nr crt  Descriere 

1.  Titlul proiectului: Monitorizarea in comun a riscurilor producerii situatiior de 
urgenta in aria de cooperare transfrontaliera  
 
Prescurtat – CBRM / EMS CODE – RORS218 
 
Romanian – Serbian Cross-Border Risk Monitoring in case of 
Emergency Situations 

2.  Programul de 
finanţare: 

 
Programul de finantare INTERREG – IPA CBC RO-RS / AXA 2 / DI 
2.2 / CALL 2 / 24.04.2018 (The Interreg - IPA CBC Romania – 
Serbia Programme, Priority Axis 2: Environmental protection and 
risk management; 2-2 ”Environmental risks management and 
emergency preparedness” ) 
 

3.  Solicitantul finanţării 
(Lead Partner) 

ADIVEST   

4.  Parteneri în proiect 
 

PARTENERI RO  

• INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „BANAT” AL 
JUDETULUI TIMIS  

• INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN TIMIS 
PARTNERI RS 

• ORASUL ZRENJANIN  

• ORASUL KIKINDA  

5.  Grupuri ţintă  
 

• Administraţia locală și județeană din aria de cooperare 
transfrontalieră,  

• Structurile specializate de intervenţie din aria de cooperare 
transfrontalieră;  

• Profesori si elevi din aria de cooperare transfrontaliera;  

• Populaţia din judeţul / districtele partenere 

6.  Tematica proiectului Cooperare la nivelul administraţiilor publice judeţene şi locale  şi 
al instituţiilor specializate de intervenţie din aria de cooperare 
transfrontalieră în vederea îmbunătăţirii bazei tehnice comune de 
intervenţie, consolidării capacităţii profesionale a personalui de 
intervenţie, agrearii unui sistem comun de management al 
riscurilor, informarii adecvate a grupurilor tinta cu privire la 
masurile de prevenire si raspuns in situatii de urgenta  

7.  Durata proiectului 
(luni) 

20 de luni de la semnarea acordului de finantare   

APRILIE 2022 – NOIEMBRIE 2023 

8.  Localizarea 
proiectului / Zona 
ţintă 

Judeţul Timiş– România  

Provincia Autonoma Vojvodina  – Serbia  

9.  Obiectivele 
proiectului 

Imbunatatirea interoperabilitatii, prevenirii si capacitatii de 
raspuns transfrontaliere in cazul situatiilor de urgenta prin 
derularea in comun a achizitiilor tehnice, a programelor de 
formare profesionala, a exercitiilor tactice, a campaniilor de 
informare pentru cetateni, si prin stabilirea cadrului comun de 
interventie pe marile riscuri identificate in aria de cooperare 
transfrontaliera 

10.  Principalele activităţi • Achizitionarea unui pachet transfrontalier de echipamente 

de interventie  

• Realizarea unui program comun de pregatire profesionala 

pentru unitatile de interventie si de protective civila  

• Realizarea unui program comun de exercitii si aplicatii 

tactice  



• Formularea de proceduri pentru interventie comuna, 

pentru riscurile majore identificate  

• Formularea unui acord transfrontalier privind 

managementul in comun, integrat si sustenabil, al 

situatiilor de urgenta  

• Dezvoltarea unei platforme web dedicate promovarii 

proiectului si mai ales cooperarii in domeniul situatiilor de 

urgenta si protectiei civile  

• Dezvoltarea si realizarea in comun a unei campanii de 

constientizare in legatura cu situatiile de urgenta pentru 

elevi si profesori, inclusiv tabara transfrontaliera dedicata.  

• Realizarea unui studiu privind potentialul IT / device-urilor 

electronice de avertizare pentru activitatea de 

monitorizare a riscului producerii de inundatii si nu numai.  

11.  Principalele rezultate 
obţinute/echipamente 
achiziţionate prin 
proiect 

• Pachet comun de echipamente de interventie  

• Pachet comun de exercitii tactice  

• Pachet comun de training  

• Pachet comun de actiuni educationale  

• Studiu comun  

• Platforma web transfrontaliera  

• Pachet comun de ateliere de lucru privind dezvoltarea de 
proceduri transfrontaliere de interventie si a unui acord 
de cooperare in domeniu  

• Pachet comun de actiuni de promovare proiect  

12.  Justificarea 
proiectului: nevoi 
identificate în 
regiune/judeţ  

Proiectul este dezvoltat ( construit) pornind de la cele 3 riscuri 
majore de producere a situatiilor de urgenta in zona vizata de 
proiect – inundatii, incendii, cutremure – si este orientat spre 
identificarea si solutionarea problemelor comune de – dotare, 
pregatire profesionala teoretica si practica, mecanisme de 
monitorizare, mecanisme de interventie, informare cetateni, 
educare cetateni etc – in raport cu riscurile majore identificate.  

13.  Buget  ADIVEST (Euro) 
 
 

 € 141 127.77 

14.  Buget total al 
proiectului (buget Ro 
+ buget RS) (Euro): 

 
CF ANEXA EXCEL – IPA II 

15.  Există deja proiecte 
realizate de dvs. în 
acelaşi domeniu? 

ADIVEST – 4 proiecte cu finantare europeana implementate cu 
succes in intervalul 2010 – 2016 ( 3 pe POR, 1 transfrontalier 
romano-sarb IPA), avand o valoare cumulata a bugetelor de 
implementare de peste 10.000.000 euro   

 
 


