ROHU-72: Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență
Perioada de implementare: 01.05.2019 -30.06.2022 (38 luni)
PARTENERI
Lider de Proiect - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
Partener 2 – Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Arad
Partener 3 – Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Timiş
Partener 4 – Asociația Euroregională DKMT (Dunăre-Criș-Mureș-Tisa)
Partener 5 – Asociația de Pompieri Voluntari a orașului Morahalom
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.682.782,50 euro, din care:
•
•
•

2.280.365,12 euro FEDR – finanţare europeană nerambursabilă,
338.224,95 euro – co-finanţare de la bugetele naţionale ale statelor membre,
64.192,43 euro – contribuţii proprii ale beneficiarilor de proiect.

Obiectivul general al proiectului: ÎMBUNĂTĂŢIREA REŢELEI DE COOPERARE INSTITUȚIONALE TRANSFRONTALIERE, CREŞTEREA INTEROPERABILITĂŢII, CAPACITĂŢII DE PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE LA DEZASTRE PRIN ABORDAREA RISCURILOR SPECIFICE, ASIGURAREA REZILIENŢEI LA
DEZASTRE ŞI DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE ACESTORA
Rezultatul de program vizat: R5/B Calitatea managementului riscurilor comune
Obiectivul specific 1 al proiectului: Creşterea capacităţii de intervenţie transfrontalieră în cazul indentificării unor situaţii de risc comune, prin achiziţia unor echipamente specifice de intervenţie ( marcajul de culoare albastră reprezintă rezultate obținute deja în implementare).
Capacitatea de intervenţie transfrontalieră va creşte prin achiziţionarea unor vehicule şi echipamente operaţionale şi de intervenţie, după cum urmează:
ADIVEST - 1 vehicul operaţional.
UAT JUDETUL ARAD – 3 ambulanţe de intervenţie în urgenţă (tip B2); 1 bus (33 locuri) cu remorcă pentru transportarea personalului la intervenție; 1 autospecială de stingere cu apă şi spumă (5.000 litri); 19 paturi ATI; 50 injectomate; 35 infuzomate; 2 ventilatoare mobile; 8 monitoare
ale funcţiilor vitale; 3 staţii centrale de monitorizare; 5 monitoare mobile; 2 tărgi pentru transportul economic al pacienţilor; 2 tărgi premium pentru transport pacienţi; 2 defibrilatoare; 1 set pentru aspiraţia secreţiilor şi intubare; 1 EKG portabil; 25 standuri de perfurzie; 2 dulapuri
medicale.
UAT JUDETUL TIMIS - 3 autospeciale complexe de intervenţie; 1 autospecială de transport pacienți contagioși și victime multiple.
VFAM - 1 vehicul universal cu accesorii specifice pentru asigurarea suportului multifuncţional în cadrul misiunilor şi aplicaţiilor de management a dezastrelor.
Obiectivul specific 2 al proiectului: Creşterea capacităţii de pregătire tranfrontaliere a instituţiilor, cetăţenilor, profesioniştilor şi voluntarilor pentru abordarea diverselor tipuri de risc în situaţiile de urgenţă, pentru pregătirea şi implementarea unor acţiuni complementare
comune în cazul unor dezastre majore ( marcajul de culoare albastră reprezintă rezultate obținute deja în implementare).
Proiectul pune accent pe activităţi care vor pava drumul spre o mai bună cooperare transfrontalieră în domeniul rezilienţei la dezastre şi pregătirii intervenţiilor în cazul acestora. In acest scop, partenerii de proiect vor realiza:
- dezvoltarea unui curriculum pentru elevi, in domeniul situaţiilor de urgenţă (3);
- dezvoltarea unui curriculum pentru elevi, in domeniul situaţiilor de urgenţă cu capitole speciale dedicate copiilor cu nevoi speciale (3);
- training-uri pentru profesori (în cadrul curriculumului creat) – 3;
- 3 competiţii şi 1 tabără pentru copii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
- un seminar şi activităţi practice timp de 2 zile în Mórahalom pentru unităţile de pompieri;
- un tur de studiu în România (1 zi în judeţul Arad, 1 zi în judeţul Timiş) pentru testarea şi analiza noilor echipamente achiziţionate în cadrul proiectului;
- 1 exerciţiu tactic comun (locaţie Nădlac, durată 1 zi ,lângă autostrada A1);
- 1 exerciţiu tactic comun (locaţie Cenad, durată 3 zile, lângă râul Mureş);
- Training comun pentru profesioniştii şi voluntarii din serviciile de urgenţă; tema : intervenţii la accidente de tren şi auto – Timişoara. Durata: 5 zile;
- Training comun pentru profesioniştii şi voluntarii din serviciile de urgenţă; tema : managementul intervenţiilor – Timişoara. Durata: 5 zile;
- Campanii de creştere a gradului de conştientizare/pregătire în rândul populaţiei privind comportamentul în cazul situaţiilor de urgenţă.
Obiectivul specific 3 al proiectului: Imbunătăţirea capacităţii de rezilienţă la dezastre în zona transfrontalieră prin formularea în comun a unei Strategii de Management a Riscurilor ( marcajul de culoare albastră reprezintă rezultate obținute deja în implementare).
Vor fi organizate 6 workshopuri în cadrul procesului de formulare a strategiei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

workshop pentru structurile de poliţie ( din județele Arad, Csongrád-Csanád, Timis);
workshop pentru structurile responsabile cu managementul resurselor de apă (din județele Arad, Csongrád-Csanád, Timis);
workshop pentru serviciile de ambulanţă (din județele Arad, Csongrád-Csanád, Timis);
workshop pentru structurile din domeniul sănătăţii publice şi epidemiologiei (din județele Arad, Csongrád-Csanád, Timis);
workshop pentru structurile de protecţie a mediului (din județele Arad, Csongrád-Csanád, Timis);
workshop pentru structurile responsabile cu managementul situațiilor de urgență (din județele Arad, Csongrád-Csanád, Timis).

După finalizarea analizei şi determinarea punctelor slabe şi tari, intensităţii cooperării dintre autorităţile responsabile din Arad, Timiş şi Csongrad Csanad, va fi utilizată expertiză externă pentru evaluarea nevoilor şi formularea de recomandări în cadrul unei strategii comune care să
ducă la creşterea cooperării transfrontaliere între instituţiile responsabile de managementul riscurilor în zona transfrontalieră. Implementarea Strategiei va fi asumată de către partenerii de proiect şi de către unităţile profesionale/de voluntari pentru intervenţiile în situaţiile de
urgenţă, în cadrul unor protocoale de cooperare comune.

