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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, în calitate de beneficiar lider, în 

parteneriat cu: Crucea Roşie Română filiala Giurgiu, Crucea Roşie Bulgară, Universitatea din Ruse 
“Angel Kancev” şi Clusterul de business si inovatie din Ruse, implementează în perioada 
26.05.2020-25.05.2023, proiectul „Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region” 
(„Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”), acronim POD, cod e-MS: 
ROBG-427. 

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională în cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria 2014 -2020, Axa prioritară 3: „O 
regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1: „Îmbunătăţirea managementului riscului comun in regiunea 
transfrontaieră”. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității reactive și preventive în caz de 
incendii forestiere sau inundații în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu - Ruse, precum și 
îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din 
România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență.  

Proiectul are ca obiective specifice: 

1. Creșterea gradului de conștientizare a publicului în zona de cooperare transfrontalieră 
Giurgiu - Ruse , cu privire la riscurile de incendii și inundații forestiere prin activităţi de instruire și 
comunicare. Crucea Roşie Română si Crucea Roşie Bulgară vor achiziţiona echipamente specifice 
intervenţiilor la inundaţii şi vor desfaşura instruiri si activităţi de conştientizare pentru public. 

Pentru a atinge acest obiectiv specific, se vor realiza următoarele activităţi: 

• O instruire pentru formatori cu privire la pregătirea populaţiei pentru riscul la inundaţii; 
Pregătirea a formatorilor va fi organizată la Ruse, de Crucea Roșie Bulgară, pentru 16 persoane din 
Ruse și Giurgiu; 

• Un seminar pentru prevenirea personalului implicat în gestionarea incendiilor și 
inundațiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse, organizat în Giurgiu, de Consiliul Judeţean Giurgiu, 
cu participarea reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii relevante in domeniu, din Giurgiu si Ruse; 

• Desfăşurarea „Zilelor de informare” pentru incendii și inundații forestiere în zona Giurgiu 
– Ruse, timp de 3 zile, destinate elevilor, organizate de Crucea Roşie Română, Crucea Roşie Bulgară 
şi Clusterul de business si inovatie din Ruse, atât in Giurgiu, cât şi in Ruse. 

• Pregătirea pentru inundații a populației din zona Ruse și Giurgiu (27 de sesiuni de instruire 
practică: 20 în Bulgaria și 7 în România), pentru elevi şi adulţi din comunitățile locale, organizate 
de Crucea Roşie Română şi Crucea Roşie Bulgară.  

• Mese rotunde și conferințe - vor avea loc două mese rotunde și două conferințe în 
România şi Bulgaria. Vor fi invitate toate instituţiile cu atribuţii în situații de urgență din cele doua 
ţări. Se vor incheia patru parteneriate in domeniul situaţiilor de urgenţă. 
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 Informare și publicitate – vor fi organizate 2 conferințe de presă, materiale promoționale 
(bannere, comunicate de presă, articole publicitare), site-ul proiectului, broșuri bilingve.  

2. Dezvoltarea capacității de reacție în caz de incendii forestiere, prin dotarea centrului 
operativ al ISU Giurgiu cu echipamente moderne de intervenție: autospeciale de 20 t pentru 
transport apă dotate cu pompă (2 bucăţi), Cameră cu braț telescopic pentru căutare/salvare, 
Aparate protecție respiratorie cu termoviziune integrată în mască (4 bucăţi); 

3. Dezvoltarea unui mecanism comun pentru intervenții la incendii forestiere în zona de 
cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse. 

Pentru atingerea acestui obiectiv se vor desfăşura următoarele activităţi: 

• Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile care au atribuții în domeniul 
intervenției împotriva incendiilor forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu - Ruse (4 
parteneriate). 

• Elaborarea unui inventar complet bilingv al zonelor care pot fi afectate de incendiile 
forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, de către Universitatea din Ruse. 

• Dotarea unui laborator de la Universitatea Ruse pentru a transpune într-o hartă GIS 
inventarul zonelor care pot fi afectate de incendii forestiere; 

• Evaluarea vulnerabilităților și a pericolelor care pot fi generate de incendiile forestiere 
din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, activitate desfăşurată de Universitatea din 
Ruse 

• Dezvoltarea unei strategii comune de intervenție și acțiune preventivă împotriva 
incendiilor forestiere din zona Giurgiu - Ruse. Aceasta va fi realizată de Consiliul Judeţean Giurgiu 
pe baza studiilor dezvoltate de Universitatea din Ruse, în limba română și bulgară și va fi disponibil 
pentru Comitetul de Urgență din cele două țări și pentru toți partenerii. 

 

Bugetul proiectului pentru fiecare partener (in Euro) este: 

UAT judeţul 
Giurgiu 

Crucea Roşie 
bulgară 

Crucea Roşie 
română filiala 

Giurgiu 

Universitatea 
Ruse BIRC TOTAL 

498,546.41 99,284.93 120,396.72 195,212.75 80,694.29 994,135.10 
 

Contribuţia naţională este de 13%, iar contribuţia proprie a fiecarui partener este de 2%. 

 

Date de contact: Maria Chiţu, responsabil comunicare, telefon: 0372 462 644, fax: 0372 462 651,   
e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro 


