Fişa de proiect
1. Titlul proiectului:
2. Programul de finanţare:

3. Solicitantul finanţării (Lead
Partner)
4. Parteneri în proiect

5. Beneficiar indirect (român)
6. Grupuri ţintă

7. Tematica proiectului

8. Durata proiectului (luni)

Management în comun pentru prevenirea riscurilor
în situaţii de urgenţă în aria de cooperare
transfrontalieră româno - sârbă
Programul IPA de Cooperare Transfontalieră
România - Republica Serbia
AXA PRIORITARĂ 2 : Mediu şi pregătirea pentru
situaţii de urgenţă
MASURA 2.3: Dezvoltarea unor abordări şi
sisteme mai eficiente în domeniul pregătirii pentru
situaţii de urgenţă
Agenţia Regională de Dezvoltare Banat, Zrenjanin


Partener român: Agenţia de Dezvoltare
Intercomunitară
pentru
Managementul
Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST
 Partener sârb ( lider de proiect): Agenţia
Regională de Dezvoltare Banat, Zrenjanin
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat”
al judeţului Timiş, Administrația Bazinală de
Apă Banat
 Administraţia locală și județeană din aria de
cooperare transfrontalieră ,
 Structurile specializate de intervenţie din aria
de cooperare transfrontalieră
 Populaţia din judeţul / districtul partener
Cooperare la nivelul administraţiilor publice
judeţene şi locale şi al instituţiilor specializate de
intervenţie din aria de cooperare transfrontalieră în
vederea îmbunătăţirii bazei tehnice de intervenţie,
consolidării capacităţii profesionale a personalui de
intervenţie, dezvoltării unui sistem comun de
management al riscurilor
de la semnarea contractului de finanțare până
la 31.12.2016

9. Localizarea proiectului / Zona
ţintă

Judeţul Timiş – România

10. Obiectivele proiectului



Elaborarea şi implementarea în comun a unor
activităţi de conştientizare a opiniei publice, de
pregătire profesională, de planificare strategică
în domeniul pregătirii pentru situaţii de urgenţă;



Investiţii la scară redusă în infrastructura fizică
comună legată de pregătirea pentru situaţii de
urgenţă

Districtul Banatul Central – Serbia

11. Principalele activităţi
-

12. Principalele rezultate
obţinute/echipamente achiziţionate
prin proiect

13. Justificarea proiectului: nevoi
identificate în regiune/judeţ

14. Buget total ADIVEST (Euro)

15. Buget total al proiectului (buget
Ro + buget Sr) (Euro):

Achiziţia unui sistem de dig modular format din
panouri metalice inclinate sprijinite pe un picior
metalic, care se asaza in zonele ce trebuie
protejate de viituri;
- Achiziţionarea altor tipuri de echipamente:
diguri gonflabile şi alte echipamente specifice
de intervenție;
- Dezvoltarea şi implementarea unei campanii de
pregătire profesională referitoare la prevenirea
situaţiilor de urgenţă;
- Pregătirea şi organizarea unor întruniri publice
în vederea informării şi ridicării gradului de
conştientizare a opiniei publice;
- Dezvoltarea în comun a unui plan de
management a riscurilor în cazul situaţiilor de
urgenţă;
- Diseminarea/difuzarea rezultatelor proiectului
prin intermediul
pliantelor, posterelor,
articolelor de presă.
 Managementul optim al proiectului
 Campanie de training realizată
 Campanie media realizată
 Campanie de informare / conştientizare a
opiniei publice realizată
 Plan de management al riscului realizat
 Diguri din panouri metalice, diguri gonflabile şi
echipamente specifice de intervenție
Apărarea localităţilor şi suprafeţelor arabile din aria
de cooperare transfrontalieră româno – sârbă
contra inundaţiilor necesită măsuri active de
prevenire, precum şi soluţii practice de intervenţie.
Prin acest proiect se inlesneşte achiziţia unor
astfel de soluţii practice şi se creează şi cadrul
abordării, discutării şi agreării în comun,
promovării unor abordări comune de prevenire şi
intervenţie în situaţii de urgenţă. Proiectul
răspunde de asemenea nevoilor de pregătire
profesională, pe de o parte a personalului
instituţiilor specializate, pe de altă parte a
personalului din administraţia publică judeţeană şi
locală având responsabilităţi în acest domeniu.
305.000,00

775.580,00
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