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FIȘĂ DE PROIECT 
 

“Cross-border network for disaster resilience and emergency situations risks management”/ “Rețea 

transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații 

de urgență” pe Programul transfrontalier INTERREG V-A 

 RO-HU 2014-2010, Acronim CBN, cod eMS RO-HU72 
 
 
1. Încadrare în program / axă prioritară / prioritatea de investiție  
 
PROGRAMUL INTERREG ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020/5/5.1 
 
Programul Interreg V-A România-Ungaria, implementat în perioada de programare 2014-2020, 
continuă finanţarea cooperării transfrontaliere în zona de graniţă româno-ungară, prin intermediul 
Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor două 
state. 
 
Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor 
 
Prioritatea de investiții 5/b - Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea 
intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor 
 
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr.71474/24.05.2019 și contractul d co-
finanțare nr.83484/19.06.2019. Proiectul a intrat în implementare la data de 01.05.2019.  
 
 
2. Amplasamentul proiectului 
 
Autospecialele achiziționate vor fi folosite în comun, de ambele părți ale graniței, de fiecare dată când 
e necesar în zona transfrontalieră.  
 
 
 



 

PALATUL ADMINISTRATIV, Bdv. Revoluţiei din 1989 nr. 17, Timişoara, RO 300034; 

Tel: 0256 406300, 0256 406400, 0256 406500; Fax: 0256 406306; 

Adresă de e-mail: cjt@cjtimis.ro; Adresă website: www.cjtimis.ro 

3. Obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului 
 
Îmbunătățirea cooperării, interoperativității și capacității instituționale de prevenție și acoperirii 
risurilor în zona transfrontalieră, în situațiile de urgență, prin abordarea riscurilor specifice, asigurarea 
răspunsului optim în caz de dezastre și dezvoltarea unor sisteme comune de management al calității.  
 
 
Obiectiv specific 1.  Creșterea capacității de intervenție transfrontalieră  în unor situații de risc comun, 
prin      achiziționarea unor echipamente specifice de intervenție. 
Obiectiv specific 2. Întărirea capacității instituțiilor, cetățenilor, profesioniștilor și voluntarilor de a 
răspunde la  diferite tipuri de risc ce pot apărea în situațiile de urgență, de a desfășura activități 
comune și asigura interoperabilitatea în cazul unor dezastre majore. 
Obiectiv specific 3.   Îmbunătățirea capacității de răspuns în zona transfrontalieră în caz de catastrofe 
prin formularea în comun a unei strategii de gestionare a riscurilor. 
 
 
4. Indicatori CJT 
 
  

INDICATORI 

 
Valoare (conform 

contractului de 
finanțare) 

Realizat % de realizare 

Achiziţia de autospeciale 
operaționale de intervenție (3 
autospeciale) și achiziţia de 
echipamente IT, inclusiv 
licență office   

1.000.600 euro 
 
699.982,86 euro 

 
100% 

Achiziţia unei autospeciale de 
transport persoane înalt 
contagioase şi victime 
multiple.  

180.000 euro În pregătire  

 
 
5. Principalele activităţi ale proiectului în parteneriat cu ceilalți parteneri 

 Achiziționarea de echipamente necesare în situații de urgență 

 Organizarea de tabere pentru pregătirea populației  

 Schimburi de experiență în gestionarea situațiilor de urgență 

 Elaborarea unei strategii comune de răspuns în caz de dezastre  
 
 
6. Bugetul estimativ al proiectului - CJT: 
 
Valoarea totală proiectului conform HCJT nr.214/30.10.2019 este de  1.004.600 Euro, constând în: 

 Finanțare nerambursabilă FEDR 847.813,23 Euro 
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 Cofinanțare de la bugetul de stat 129.661,47 Euro 

 Contribuția proprie de 2% aferentă bugetului de proiect al CJT în valoare de 20.022 Euro  

 Sumele prevăzute ca finanțare nerambursabilă din supracontractare în limita a 177.184,55 Euro 
 
 
7. Beneficiarii proiectului 
 
Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL TIMIȘ 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență BANAT al județului Timiș 
 
8. Impactul asupra comunității UE 
 
Autospecialele complexe ce se achiziționează în cadrul proiectului sunt destinate intervenției pentru 
stingerea incendiilor în mediu urban și rural și sunt menite să crească capacitatea de răspuns, respectiv 
potențialul forțelor destinate intervenției pentru gestionarea următoarelor tipuri de riscuri în zona de 
cooperare transfrontalieră: incendii, accidente rutiere pe drumul E68 și autostradă, inundații, 
cutremure, secetă și scăderea timpului de răspuns în acordarea asistenței medicale de urgență, prin 
mobilitate crescută.  
 
9. Perioada de referință/implementare a proiectului: 01.05.2019-30.06.2022 
 
 
 
 

 


