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Descriere
Retea Transfrontaliera Sustenabila pentru managementul
situatiilor de urgenta din Banat - Sustainable Joint Network of
the Emergency Situations in Banat
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” )
UAT Judetul Caras – Severin
PARTENERI RO
• ISU SEMENIC
• ADIVEST
PARTNERI RS
• ORASUL VRSAC
• 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
24 de luni de la semnarea acordului de finantare, August 2019
Judeţele Timiş si Caras Severin– România
Districtul Banatul de Sud – Serbia
•

Achizitionarea unui pachet transfrontalier de echipamente
de interventie

•

Realizarea unui program comun de pregatire profesionala
pentru administratiile publice si unitatile de interventie
transfrontaliere, avand drept tematica riscurile comune
identificate

•

Realizarea
scafandrii;

•

Formularea de metodologii 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 comune privind alertarea
in situatii de urgenta transfrontaliera

•

€ 1 492 546.64

unui

program

de

perfectionare

pentru

