“Forță de intervenție rapidă pentru situații de urgență de natură chimică,
biologică, radioactivă și nucleară pe fluviul Dunărea” - D-Emersys
Programul de Cooperare Transfrontalieră
INTERREG V-A ROMANIA – BULGARIA 2014 - 2020
1. STADIUL: Finalizat;
2. DURATA PROIECTULUI: 23 luni;
3. BUGETUL: 5.954.370,34 euro;
4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 29.12.2016-29.11.2018;
5. AXA PRIORITARĂ 3: O regiune sigură;
6. APLICANT: Institutul
Materialelor – NIMP;
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7. PARTENERI: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (România),
Directoratul General pentru Siguranță la Foc și Protecție Civilă (Bulgaria);
8. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Răspunsul într-un mod rapid și
adecvat în cazul situațiilor de urgență, de la scurgerile de produse petroliere, la
barje cu încărcături haz-mat incendiate. Valoarea adăugată a acestui proiect,
constă în crearea unei forțe unice de intervenție, la dispoziția autorităților din
zona transfrontalieră, care să fuzioneze capacitățile din ambelor părți ale
frontierei, într-o soluție eficientă economic.
9. REZULTATELE PROIECTULUI: Pentru o gestionare rapidă și eficientă a
urgențelor biologice-chimice-nucleare (CBRN) de-a lungul fluviului Dunărea,
autoritățile de urgență romano bulgare au înființat în zona transfrontalieră o
forță comună de intervenție rapidă, D-EMERSYS, rezultată în urma
interconectării a 2 unități specializate, respectiv unitatea de reacție pe apă,
furnizată autorităților de urgență române, și unitatea de asistență pe uscat,
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furnizată autorităților de urgență bulgare. Ambele unități vor acționa coordonat
sub comanda autorității din țara în care are loc intervenția. Nucleul unității de
reacție pe apă este format din 3 ambarcațiuni de intervenție rapidă CBRN,
dotate cu capacități de detecție in-situ a contaminanților, cu dispozitive de
decontaminare a structurilor plutitoare și stingere a incendiilor/ dispersarea
norului toxic. Unitatea de asistență pe teren cuprinde 5 platforme mobile
specializate CBRN, prevăzute cu capacități de analiză a elementelor CBRN
toxice din apă, sol și aer, precum și dispozitive pentru decontaminarea atât a
personalului de intervenție cât și a dispozitivelor.
10. STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI - S-au achiziționat toate
echipamentele prevăzute în proiect (3 ambarcațiuni de intervenție in caz de
urgenta CBRN - RO, 5 platforme mobile specializate CBRN – BG)
11. SITE-UL PROIECTULUI: www.demersys-robg.eu
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