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COMUNICAT DE PRESĂ NR. 3
Proiectul ROHU48 DIRCCES intitulat „Dezvoltarea capacității sistemelor integrate de reacționare la
situații de urgență în zona transfrontalieră” se implementează în cadrul programului INTERREG V-A
de colaborare între România și Ungaria, în axa prioritară PA5, menită a asigura dezvoltarea mijloacelor
de protecție în cazul situațiilor de urgență, precum și gestionarea situațiilor de risc. În acest al treilea
comunicat de presă am dori să vă informăm în legătură cu activitățile de achiziționare a
echipamentelor în cadrul proiectului, precum și cu alte aspecte legate de proiect.
La Szarvas s-au semnat deja contractele de achiziționare a echipamentelor, iar următoarele
echipamente au și sosit deja: cortul de campanie, agregatele și pompele (2 buc. pompe de apă, 2 buc.
pompe de mâl și 2 buc. agregate), precum și videocamera pentru țevi și canalizare. Avem deja contract
semnat și pentru achiziționarea coasei, dar echipamentul va sosi probabil într-o lună și jumătate, iar
ofertele pentru jeep vor sosi până pe data de 17 septembrie. Jeepul cu tracțiune 4X4 va sosi probabil
în cursul lunii noiembrie. Decontările activităților se derulează în ritm normal. Singurul aspect în care
se observă o întârziere este cel legat de organizarea evenimentelor, și problema este că nu putem ști
deloc când ar putea fi organizate, din cauza situației sanitare critice cauzată de pandemie.
La Aleșd s-au achiziționat 4 buc. corturi de campanie, 100 buc. paturi, 30 buc. saltele, 1 buc. tractor
cu accesorii (dispozitiv de încărcare în față, dispozitiv pentru presărarea sării, dumper, tăietor de
plante), 1 buc. mașină de dezăpezire, dispozitiv de încărcare pentru mașina de dezăpezire, 5 buc.
ferăstraie cu lanț, 1 buc. automobil cu tracțiune 4x4, 3 buc. generatoare, 2 buc. pompe electrice, 1
buc. dig inflatabil, precum și alte ustensile și echipamente (mantale de ploaie, cizme de cauciuc, bețe
și panglici reflectoare, cabluri de tracțiune, reflectoare, baterii pentru lămpi, cabluri electrice, mănuși
de protecție, căști de protecție, frânghii pentru alpinism). În afară de acestea s-a început elaborarea
unui document al strategiei comune.
La Șinteu s-a achiziționat un tractor cu plug de zăpadă, dispozitiv de presărare a sării, cu dispozitiv de
descărcare, lanț hidraulic, dispozitiv pentru tăiarea lemnelor, cu lanțuri de zăpadă. În afară de acestea
s-a mai achiziționat 1 buc. echipament pentru dezăpezire și o pompă hidraulică.

Ambii parteneri din România au popularizat rezultatele proiectului în articole din presă, rapoartele
parteneriale au fost predate în mod continuu, au achizioționat postere, roll-up-uri și vignete menite a
fi aplicate pe echipamentele achiziționate.
Următoarea sarcină mai grea va fi organizarea evenimentelor, unde partenerii vor avea posibilitatea
de a viziona personal echipamentele de protecție împotriva situațiilor de urgență achiziționate. Să
sperăm că și această activitate se va implementa în curând.

„Prezentul comunicat de presă nu ilustrează neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.”

