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Document  FISĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI  

eMS Code ROHU-72 

Program de finanţare  Programul de cooperare transfrontalieră 

INTERREG VA România – Ungaria 2014 – 2020 

Axa prioritară  AXA PRIORITARĂ 5: ÎMBUNĂTĂȚIREA PREVENIRII RISCURILOR ȘI GESTIONĂRII DEZASTRELOR 

Prioritate de investiţie  5/b, Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în 

cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor 

Titlu proiect Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management 

(CBN) 

Durata de 

implementare  

Mai 2019 – Aprilie 2021 ( 24 de luni) 

Buget total  Valoarea total eligibilăa proiectului este de 2,682,782.50 EUR, din care: 

• 2,280,365.12 EURO - finanţare europeană nerambursabilă ERDF, 

• 338,224.95 EUR – co-finanţare de la bugetele naţionale, 

• 64,192.43 EUR – contribuţii proprii ale beneficiarilor de proiect. 

Parteneriat proiect și 

bugete proiect 

parteneri 

Beneficiar Lider de Proiect - ADIVEST (168.850 Euro) 

Partener Beneficiar 2 – Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Arad (1.163.300 euro) 

Partener Beneficiar 3 – Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul Timis (1.000.600 euro) 

Partener beneficiar 4 - DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Közhasznú Kft (148.242,50 euro) 

Partener beneficiar 5 - Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület (202.090 euro) 

 Rezultate urmărite Priectul vizează îmbunătăţirea cooperării, interoperativităţii şi capacităţii instituţionale de 
prevenţie şi acoperire a riscurilor în zona transfrontalieră, în situaţiile de urgenţă, prin abordarea 
riscurilor specifice, asigurarea răspunsului optim în caz de dezastre şi dezvoltarea unor sisteme 
comune de management ale catastrofelor.  

Obiective specifice: 
1. Creşterea capacităţii de intervenţie transfrontalieră în cazul unor situaţii de risc comun, 

prin achiziţia unor echipamente specifice de intervenţie; 
2. Întărirea capacităţii instituţiilor, cetăţenilor, profesioniştilor şi voluntarilor de a răspunde 

la diferite tipuri de risc ce pot apare în situaţiile urgenţă, de a desfăşura activităţi comune 
şi asigura interoperabilitatea în cazul unor dezastre majore; 

3. Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns transfrontaliere prin formularea în comun a unei 
strategii de management a riscurilor. 

Dotarea cu echipamente specifice de operare şi intervenţie: 
UAT Judeţul Timiş: 
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- 3 autospeciale complexe de intervenţie pentru dotarea ISU Timiș și echipamente birotica 
ADIVEST: 

- Un vehicul de teren operaţional și echipamente birotică sediu 
UAT Judetul Arad:  

- 3 ambulanţe pentru asistenţă medicală de urgenţă tip B2; 
- 1 vehicul de intervenţie pompieri, cu apa şi spumă (5.000 l) 
- 1 autobuz penru transportul personalului la locul de intervenţie (32 de locuri) 
- 20 pompe electrice, 20 cabluri de alimentare cu energie electrică, 80 furtune tip C 
- 20 echipamente de protecţie; 
- 1 cisternă pentru apă (alimentare populaţie zone sinistrate) 
- 1 vehicol pentru intervenţii la înălţime (până la 20 m) 
- 2 ATV-uri pompieri; 

VFAM: 
- 1 vehicul multifuncţional cu dotări multiple pentru intervenţii în caz de dezastru 

DKMT:  
- Echipamente birotică sediu 

 
Alte rezultate: 

• dezvolarea unei curricule comune pentru copii din trei grupe de vârstă (6-10, 10-14; 14-18), 
pe tema comportamentului ce trebuie adoptat în cazul diverselor tipuri de situaţii de urgenţă 
ce pot apare; 

• training comun pentru profesori ro-hu;  

• competiţii şi tabere pentru copii, având ca tematică situaţiile de urgenţă;  

• traininguri comune pentru personalul de specialitate şi voluntari;  

• aplicații și exerciții tactice comune;  

• strategie transfrontalieră de management a riscurilor;  

• campanie de conştientizare pentru cetăţeni – comportamentul adecvat şi recomandat în cazul 
situaţiilor de urgenţă; 

• Acord de cooperare pentru managementul transfrontalier al situaților de urgență. 

 
 

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod oficial poziţia Uniunii Europene”  
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