Sisteme de pregătire pentru situații de urgență în regiunea transfrontalieră Moldova Nouă Golubac

UAT Oraș Moldova Nouă în parteneriat cu Primăria Golubac din Republica Serbia implementează
proiectul „Sisteme de pregătire pentru situații de urgență”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul
Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia.
Obiectivul general al proiectului se focalizează pe îmbunătățirea calității vieții din zona
transfrontalieră a Dunării prin creșterea nivelului de securitate și conștientizare a cetățenilor din
ambele orașele prin gestionarea eficientă a situațiilor de urgență și pregătirea acestora.
Conform proiectului se vor achizioționa următoarele echipamente și dotări:
Centru de management pentru situații de urgență
Sistem de alarmare publică cu 3 sirene
ATV 8x8 dotat pentru intervenții
ATV 4x4 pentru intervenții
Detector pentru gaze inflamabile
Cameră portabilă pentru transport răniți
Camionetă 4x4 dotată pentru intervenții
Barcă pneumatică cu motor
Barcă cu chilă metalică
Moto-pompă rutieră de mare capacitate
Moto-pompă de 2.200 l/min
Echipament de protecție
Microbuz pentru transportul voluntarilor
Tractor cu posibilitatea de anexare echipamente suplimentare
În prezent au fost încheiate toate contractele de furnizare, iar parte din echipamente se află deja în
posesia Primăriei Moldova Nouă, respectiv:
• Echipament de protecție
•

Microbuz pentru transportul voluntarilor

•

Cameră portabilă pentru transport răniți

•

Camionetă 4x4 dotată pentru intervenții

•

ATV 8x8 dotat pentru intervenții

•

Centru de management pentru situații de urgență

•

ATV 4x4 pentru intervenții

•

Sistem de alarmare publică cu 3 sirene
Cooperare dincolo de frontiere.
Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea
Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în
program.

•

Detector pentru gaze inflamabile

•

Moto-pompă rutieră de mare capacitate

•

Moto-pompă de 2.200 l/min

Întreaga listă de echipamente va fi achiziționată până cel târziu la data de 15.12.2019 când se
finalizează perioada de implementare a proiectului care își propune să atingă ca rezultate:

➢ Infrastructură, echipament construit / instalat / modernizat în domeniul serviciilor
transfrontaliere pentru protecția mediului – 2 buc
➢ Participanții la proiecte de inițiative și evenimente pentru creșterea informațiilor și
sensibilizării – 325 participanți
➢ Participanții la inițiativele de consolidare a capacității – 103 participanți
➢ Sisteme de monitorizare înființate / extinse / modernizate în zona eligibilă în domeniul
protecției mediului și managementului de urgență – 20 buc
➢ Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor – 22.136 beneficiari
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