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INTRODUCERE
Strategia comună pentru o mai bună coordonare și răspunsuri eficiente la un
parteneriat transfrontalier comun / Strategia / între partenerii proiectului, determină
misiunea, valorile cheie, viziunea, obiectivele, prioritățile și sarcinile pentru o gestionare
mai eficientă a riscurilor dezastrelor naturale și protecția populației, valorile materiale și
culturale de pe teritoriul municipiului transfrontalier Dobrich și Călărași. Este un
document fundamental pentru prevenirea, gestionarea și depășirea în comun și
coordonate a consecințelor dezastrelor și accidentelor și prezintă liniile directoare pentru
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crearea unui Sistem de așteptare constant eficient din puncte de vedere al resurselor și
tehnic asigurat, pentru prevenirea și răspunsul la dezastre.
Structural, în general, poate fi reprezentat după cum urmează:
Misiune
Valori
Viziune
Întocmirea și

Obiective strategice

planificarea
bugetului

Autoritățile locale

Cetățeni/
Clienți / Parteneri

Implementarea
internă (eficacitatea

Recenzia
conducerii

Oamenii

procesului)

Obiective operaționale

Rezultate/

Rezultate/

satisfacere

satisfacere

Factor critic pentru
succesul 1

Proces

Competențe/
Instruire/ satisfacere

Factor critic pentru

Factor critic pentru

Factor critic pentru

succesul 1

succesul 1

succesul 1

Indicator esențial

Indicator esențial

pentru eficacitate 1

pentru eficacitate 1

Indicator esențial
pentru eficacitate 1

Indicator esențial
pentru eficacitate 1

MISIUNE:
Pentru a îmbunătăți durabilitatea, calitatea vieții și nivelul de securitate, lucrând
în interesul tuturor cetățenilor municipiului Dobrich și județului Călărași, prin
îmbunătățirea organizării, interacțiunii și coordonării autorităților locale pentru
gestionarea riscului de dezastru.
VALORI CHEIE:
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Strategia se bazează pe următoarele VALORI cheie: gândire pozitivă, perspectivă,
conștientizare, cultură, egalitate, responsabilitate, cooperare, continuitate și voință
politică.
Gandire pozitiva
În societatea modernă există o atitudine negativă față de dezastre. Pentru aceasta,
dezastrele sunt un proces activ ale cărui provocări pot fi așteptate, dar nu și suficient de
gestionate. Această perspectivă evidențiază aplicarea abordării compensatorii în
eforturile de reducere a riscului de dezastre, reducându-l în principal la pregătirea pentru
dezastre și / sau atenuând vulnerabilitatea existentă a populației, activitate economică,
patrimoniu cultural și mediu. Politica compensatorie este capabilă să reducă riscul
existent, dar nu viitorul, considerat pe termen lung, care ar trebui să se schimbe.
Gândirea pozitivă în acest sens este una dintre principalele abordări de creștere a
capacităților experților și personalului de conducere al instituțiilor responsabile, care ar
trebui să aplice o abordare strategică, orientată spre viitor, bazată pe principiile moderne
ale bunei gestionări a riscurilor în caz de dezastre naturale și provocate de om.
Perspectivă
Politica pe termen lung stă la baza abordării strategice a dezastrelor pentru a
gestiona și a depăși cu succes riscul dezastrelor pe termen mediu. Abordarea în
perspectivă depășește neajunsurile abordării pur planificatoare, care se bazează doar pe
tendințele existente și previziunile posibile, permițând calcularea incertitudinii și a
previziunilor multivariate în organizarea managementului. Din acest motiv, politica de
perspectivă trebuie integrată în planificarea dezvoltării durabile, incl. și în dezastre
naturale și provocate de om. În acest sens, programele și proiectele adoptate pentru
dezvoltare la nivel municipal ar trebui revizuite în ceea ce privește potențialul lor de
reducere a riscului de dezastru.
Conștientizare
Baza reducerii riscului de dezastru este colectarea și diseminarea informațiilor
privind bunele practici în legătură cu dezvoltarea cu succes a politicilor depline în acest
domeniu. Conștientizarea instituțiilor responsabile asigură utilizarea ușoară a bunelor
practici în planificarea măsurilor preventive, iar conștientizarea populației facilitează
punerea în aplicare și realizarea măsurilor și evenimentelor planificate.
Primul pas pentru soluționarea lacunelor din informațiile disponibile privind riscul
de dezastru este efectuarea unei evaluări a riscurilor, inclusiv tipul de pierderi și daune
cauzate de posibile dezastre. Următorul pas este creșterea experienței prin studierea
bunelor practici în acest sens, care ajută direct atât la reducerea riscului de dezastre, cât
și la creșterea atitudinii responsabile a instituțiilor guvernamentale și a societății față de
dezastre.
Cultura
Politica de depășire a provocărilor provocate de dezastre la adresa societății
trebuie să devină o cultură publică de masă pentru a dobândi sfera maximă, coerența și
efectul multiplicator pentru întregul sistem de gestionare a sferei publice.
Cultura crescută a riscului de dezastru influențează procesele decizionale,
dezvoltarea cadrului de reglementare și organizarea și alocarea resurselor pentru a
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reduce riscul de dezastre și accidente. Înalta cultură publică garantează implementarea
cea mai eficientă și efectivă a politicilor respective.
Egalitate
Un principiu foarte important în domeniul reducerii riscului de dezastru este
egalitatea cetățenilor. Unii cetățeni defavorizați și grupuri sociale cu statut social
inferior au acces limitat la resursele organizaționale și materiale relevante, ceea ce este
o condiție prealabilă pentru o vulnerabilitate sporită a acestor grupuri sociale la dezastre.
Din acest motiv, este necesar să se creeze condiții pentru egalitate în zonele cu risc de
dezastru pentru toate grupurile sociale, inclusiv protecția și răspunsul la dezastre.
Răspundere
Reducerea riscului de dezastru este un grad ridicat de responsabilitate morală și
socială la toate nivelurile guvernamentale și ale cetățenilor înșiși. Atât direct, cât și
indirect, liderii responsabili trebuie să creadă și să caute realizarea cauzei umanitare în
lupta împotriva dezastrelor. Responsabilitatea publică serioasă pe care și-o asumă odată
cu participarea lor la gestionarea riscurilor de dezastre necesită o definiție publică strictă
a responsabilităților și o personalizare clară a implementării acestora către fiecare
angajat și cetățean responsabil.
Cooperare
Statele moderne nu se confruntă singure cu provocările diverselor dezastre.
Reducerea riscului acestora este susținută de acțiunile comune ale țărilor din cadrul ONU,
printr-un cadru de reglementare comun. Prin urmare, armonizarea cadrului de
reglementare este o linie de conducere a comportamentului general al organismelor care
gestionează acest proces. Cadrul de reglementare la nivel european în domeniul
gestionării riscurilor de dezastre, precum și Strategia internațională de reducere a
dezastrelor (ISDR), stabilită în 2000 de Adunarea Generală a ONU, inclusiv Strategia de
reducere a riscurilor de dezastru în Europa de Sud-Est după 2009 sunt documentele
principale în gestionarea riscului de dezastru din statele membre.
Cooperarea UE-ONU în gestionarea integrată a dezastrelor este unul dintre pilonii
principali ai acestor documente strategice.
Cooperarea este baza pentru îmbunătățirea organizării interacțiunii, coordonării
acțiunilor comune și a rezultatelor în gestionarea riscului de dezastru la nivel
internațional între autoritățile competente relevante, care în continuare într-o măsură
mai mare, este valabil pentru municipalitățile din regiunile transfrontaliere.
Continuitatea activităţii
Consiliul municipal stabilit pentru reducerea riscurilor de dezastru în formarea
politicii municipale în domeniul protecției în caz de dezastru îndeplinește funcțiile unei
platforme de reducere a riscurilor de dezastre, care este în armonie cu Strategia
națională adoptată pentru reducerea riscurilor de dezastru 2018-2030 și Programul
Național de Protecție împotriva Dezastrelor 2014 - 2018.
Dorinta politica
Complexitatea organizării și guvernanței sociale necesită astăzi o voință politică
clară pentru a impune o abordare integrată a gestionării riscurilor de dezastru. Prezența
voinței politice este una dintre principalele condiții prealabile pentru integrarea
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gestionării riscurilor de dezastru în planificarea dezvoltării fiecărui sector al vieții
publice, care este valabil în special la nivel municipal în regiunile transfrontaliere.
VIZIUNE:
Pe baza unei mai bune cooperări între organele executive locale și administrațiile
acestora, în municipiul Dobrich și județul Călărași, să creăm Sistemul de așteptare
constant din mediul și infrastructura modernă de comunicare și informare, mașini și
echipamente speciale moderne, tehnologii și proceduri operaționale comune, în scopul
unei mai bune organizări a interacțiunii și coordonării în gestionarea riscului de dezastre
naturale pe teritoriul lor, sporind siguranța și calitatea vieții cetățenilor și dezvoltarea
durabilă a societății.
Pentru a îndeplini așteptările în urma implementării strategiei, este necesar să se
implementeze următoarele obiective strategice:
1. Creșterea capacității organismelor la nivel local și regional responsabile de
gestionarea, administrarea, organizarea și coordonarea acțiunilor și interacțiunilor
în timpul dezastrelor, precum și în repararea pagubelor cauzate de acestea;
2. Introducerea practicilor comune pentru evaluarea riscurilor la nivel local și
transfrontalier și pentru dezvoltarea evaluărilor impactului dezastrelor,
planificarea măsurilor de prevenire sau reducere a consecințelor dezastrelor și
măsuri de protecție a populației;
3. Realizarea sustenabilității transfrontaliere a relațiilor publice în caz de dezastre;
4. Consolidarea capacității pentru gestionarea comună a riscurilor de dezastru pe
teritoriul municipiului Dobrich și al județului Călărași;
5. Realizarea coerenței în punerea în aplicare a politicilor de dezvoltare durabilă,
adaptare la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastru;
6. Realizarea sustenabilității organizării, coordonării și interacțiunii autorităților de
gestionare, forțelor și mijloacelor în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră.
MĂSURI PENTRU A REALIZA OBIECTIVELE STRATEGIEI:
1. Crearea condițiilor prealabile pentru pregătirea și actualizarea evaluării riscului
inundațiilor, altor calamități naturale, al hărților amenințărilor și al hărților
riscurilor, pentru teritoriul municipiului Dobrich și al județului Călărași.
2. Creșterea capacității organelor executive locale și a administrațiilor acestora de
a pregăti și implementa programe și planuri de calitate pentru reducerea riscurilor
de dezastru și planuri de urgență / planuri de protecție împotriva dezastrelor /.
3. Identificarea și implementarea măsurilor pentru creșterea rezistenței siturilor de
infrastructură critică în caz de dezastre pe teritoriul municipiului Dobrich și al
județului Călărași.
4. Implementarea măsurilor comune pentru reducerea riscului de dezastru în
conformitate cu programele /planurile/ pentru reducerea riscului de dezastru.
5. Creșterea capacității autorităților locale responsabile și a organelor lor de
conducere subordonate, a forțelor și mijloacelor de reacție rapidă, de a organiza și
desfășura activități preventive eficiente și de a răspunde dezastrelor în
conformitate cu planurile de protecție împotriva dezastrelor/planurile de urgență/
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6. Crearea condițiilor și orientărilor pentru pregătirea unui plan comun de
organizare a interacțiunii și coordonării dintre parteneri în gestionarea riscului de
dezastre naturale.
7. Definirea nevoii și a condițiilor prealabile pentru crearea unui sistem eficient,
sigur din punct de vedere tehnic și al resurselor, pentru o pregătire constantă în
scopul prevenirii și răspunsului eficient la dezastre.
8. Schimb de experiență pozitivă și bune practici între partenerii proiectului pentru
reducerea și prevenirea efectului nociv al schimbărilor climatice, risc crescut de
inundații și alte calamități naturale asupra sănătății și siguranței umane, a
proprietăților și resurselor, precum și asupra mediului, precum împreună cu
experiența europeană și mondială, o aplică și o interpretează pe întreg teritoriul
lor.
9. Creșterea capacității administrațiilor de pregătire a unor programe municipale
coordonate și de calitate pentru prevenirea și reducerea riscului de inundații și alte
calamități naturale, prin schimbul reciproc de bune practici și experiență.
10. Creșterea pregătirii organelor teritoriale ale puterii executive și a forțelor de
intervenție în caz de dezastru pentru implementarea planurilor de reducere a
riscului de dezastru, a planurilor de protecție în caz de dezastru în condițiile de
asistență reciprocă și parteneriat transfrontalier comun între municipiul Dobrich și
județul Călărași
11. Cercetare /revizuire/în domeniu/în municipii, comune și primării/, pentru cele
existente, prin propunerea de condiții și soluții tehnice pentru construirea unor
mijloace tehnice, sisteme și proceduri noi de comunicare și informare comune,
pentru îmbunătățirea mediului de comunicare și informare, pentru interacțiunea
durabilă a autorităților executive locale și a administrațiilor sale, angajate cu
managementul riscului de dezastru, servicii de răspuns rapid și formațiuni
voluntare.
12. Construirea de sisteme locale și/sau de integrare a sistemelor existente pentru
avertizare și notificare timpurie /SRPO/, ca parte a sistemelor naționale din cele
două țări, pentru avertizarea timpurie și notificarea fiabilă a populației cu privire
la pericolele înregistrate de stațiile de monitorizare ale siturilor meteorologice,
hidrologice, seismologice, chimice, biologice, radiologice, nucleare, ecologice,
instituții și organizații.
Prioritate principală a Strategiei este analiza și evaluarea riscurilor dezastrelor
naturale, cartografierea acestora, planificarea în avans pentru o mai bună interacțiune,
coordonare și răspuns în condițiile parteneriatului transfrontalier comun între
municipalitatea Dobrich și județul Călărași.
Structura și conținutul strategiei sunt în armonie cu realizarea scopului și
sarcinilor pentru prevenire durabilă /pază/, protecția și reducerea efectului nociv al
inundațiilor și altor calamități naturale și, în același timp, sunt supuse următoarelor
principii și abordări de bază:
 Dacă este posibil, interferența umană în procesele naturale ar trebui
schimbată, compensată și evitată în viitor. La nivel transfrontalier local, este necesar să
se sprijine și să se încurajeze armonizarea practicilor de gestionare a apei și de utilizare a
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terenurilor, precum și protecția naturii, pentru a se îmbunătăți protecția împotriva
inundațiilor în cadrul gestionării integrate a bazinului hidrografic respectiv.
 Planificarea trebuie să acopere întregul teritoriu al bazinelor hidrografice în
vederea dezvoltării, gestionării și protejării coordonate a apei, a terenurilor și a
resurselor conexe. Această abordare se bazează pe cooperare multilaterală și
internațională, incl. și planificarea intersectorială de-a lungul bazinului.
 Având în vedere evoluția climei, abordarea dezastrelor naturale trebuie să
schimbe modelul - din acțiuni de protecție, la gestionarea riscurilor și coexistența cu
inundațiile.
 Utilizarea câmpiilor inundabile pentru nevoile umane trebuie să ia în
considerare riscul existent. Trebuie dezvoltate instrumente și măsuri pentru reducerea
riscului de avarie.
 Reducerea riscurilor și măsurile nestructurale sunt soluții mai eficiente și mai
durabile pe termen lung. Acestea ar trebui încurajate în abordarea problemelor legate de
apă și, în special, în reducerea vulnerabilității sănătății și proprietății umane.
 În orice caz, măsurile structurale (echipamente de protecție) va continua să
fie un element important și trebuie să se concentreze în primul rând pe protecția
sănătății umane, a proprietății și a resurselor. Cerințele pentru protecția naturii și
gestionarea peisajului trebuie, de asemenea, luate în considerare având în vedere
caracteristicile teritoriului.
 Majoritatea populației și resurselor sunt situate în zone urbane mici, astfel
încât facilitățile de protecție ar trebui să fie direcționate către aceste zone. În zonele
populate, inundațiile nu sunt întotdeauna o consecință a revărsărilor râurilor. Motivul este
adesea ploile abundente, combinate cu o lipsă sau o calitate slabă și o capacitate
insuficientă de canalizare. O atenție specială ar trebui acordată sistemelor de drenaj.
 Oricine ar putea fi afectat de inundații ar trebui să ia - dacă este posibil propriile măsuri de precauție. Acest lucru necesită sisteme fiabile de avertizare timpurie
și alertă cu capacități predictive, precum și diseminare în timp util /schimb/ a acestor
informații de către autoritățile competente.
 Principiul solidarității este de bază - acțiunile de protecție într-o parte a
bazinului /teritoriului/ nu ar trebui să înrăutățească condițiile dintr-o altă parte.
Strategia potrivită include trei pași: reținere, depozitare și drenaj (în primul rând,
trebuie făcut tot posibilul pentru a menține masele de precipitații la locul lor, pentru a
stoca cantitățile în exces și pentru a le descărca treptat în cursul de apă). Protecția
împotriva inundațiilor se bazează, de asemenea, pe principiul precauției.
 Ar trebui luate măsuri de precauție în câmpiile inundaționale pentru a reduce
efectele nocive ale inundațiilor asupra ecosistemelor acvatice și terestre, cum ar fi
poluarea apei și a solului.
Pentru implementarea acestor principii și abordări este necesară o muncă
comună la toate nivelurile de guvernare și coordonarea politicilor sectoriale /măsuri/,
privind protecția mediului, amenajarea teritoriului, agricultura, transportul și dezvoltarea
zonelor urbane. Bazinele transfrontaliere necesită acțiuni comune ale statelor riverane
pentru a armoniza politicile și strategiile naționale și a dezvolta planuri de acțiune
coerente.
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Prezumțiile pentru acțiunile adecvate sunt:
 Cunoașterea potențialelor amenințări. Prevenirea trebuie să fie cuprinzătoare
și să includă toate calamitățile naturale și accidentele industriale. De asemenea, trebuie
să includă fenomene naturale mai rare, care pun în pericol și viața și securitatea umană.
 Informații fiabile cu privire la luarea măsurilor de precauție necesare.
 Mai presus de toate, este necesară cooperarea interdisciplinară în fazele
managementului riscurilor: evaluarea, planificarea măsurilor și implementarea acestora.
 Răspunsul la întrebarea „ce nivel de protecție împotriva inundațiilor/dezastre
naturale/putem aplana” implică că avem cercetări despre ceea ce se poate întâmpla,
adică riscul este evaluat corespunzător.
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Capitolul 1: Revizuirea documentelor strategice legate de lupta împotriva dezastrelor
naturale și a accidentelor industriale la nivel național, regional și municipal.
Colectarea informațiilor și analiza documentelor disponibile legate de protecția
populației în caz de dezastre naturale și accidente industriale (inclusiv scurgeri de
radiații) și acțiuni în caz de criză.
Activitățile de cooperare de urgență ale României se desfășoară în prezent în cadrul
Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Bulgariei privind cooperarea în protecția
civilă în timp de pace, semnat la București la 18 ianuarie 1996 și ratificat prin Legea №11
1998. La momentul încheierii acordului respectiv, cele două structuri de protecție civilă
se aflau în cadrul ministerelor apărării naționale din cele două țări.
Luând în considerare necesitatea creării unui nou cadru juridic adecvat, adaptat
noilor realități geopolitice și noilor cerințe internaționale și europene existente (statutul
celor două state membre ale Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului
de Nord), precum și cu cerințele actuale de cooperare și asistență reciprocă în situații de
urgență, în conformitate cu principiile gradualității și proporționalității, au fost inițiate o
serie de consultări preliminare la nivel de experți.
1.1. Colectarea informațiilor și analiza documentelor disponibile referitoare la protecția
populației din Republica BULGARIA
Republica Bulgaria, ca membru al Uniunii Europene, transpune toate documentele
normative europene, incl. și cele legate de protecția împotriva dezastrelor: DECIZIA №
1313/2013/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 decembrie 2013
privind un mecanism de protecție civilă a Uniunii (text cu relevanță pentru SEE);
DIRECTIVA CONSILIULUI 2008/114/CE din 8 decembrie 2008 privind identificarea și
desemnarea infrastructurii critice europene și evaluarea necesității de a îmbunătăți
protecția acestora (text cu relevanță pentru SEE); Directiva 2007/60/CE - Directiva
europeană privind inundațiile. Directiva privind inundațiile a fost transpusă în legislația
bulgară și în special în legea privind apa (MO, ediția 61 din 2010).; Directiva 2000/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de
acțiune comunitară în domeniul politicii în domeniul apei.
Principalul document normativ este Legea privind protecția împotriva dezastrelor.
Aceasta reglementează protecția vieții și sănătății populației, protecția mediului și a
proprietății în caz de dezastre.
Organele puterii executive, persoanele juridice și comercianții unici organizează
protecție în caz de dezastre în îndeplinirea funcțiilor care le sunt atribuite prin prezenta
lege și cu celelalte acte normative, care le reglementează activitatea, și sunt coordonate
într-un sistem de salvare unificat pentru protecție în caz de dezastre.
Sistemul unificat de salvare este organizarea, coordonarea și gestionarea acțiunilor
unităților, serviciilor și structurilor:
• ministere și departamente;
• municipalități;
• companii comerciale și comercianți unici;
• centre medicale de urgență, alte unități medicale și de sănătate;
• persoane juridice nonprofit;
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• forțe armate.
În timp ce își păstrează afilierea instituțională sau organizațională și funcțiile lor
definite sau subiectul de activitate în pregătirea răspunsului la dezastre, în caz de
dezastre și, dacă este necesar, pentru a desfășura atât operațiuni de salvare, cât și
recuperare de urgență a două sau mai multe părți sau unități.
Structura principalelor componente ale sistemului de salvare unificat este
construită pe teritoriul întregii țări în conformitate cu diviziunea administrativ-teritorială.
Principalele componente ale sistemului de salvare unificat asigură disponibilitatea
continuă de a primi mesaje în caz de dezastre, evaluarea lor și acțiunea imediată.
Celelalte componente ale sistemului de salvare unificat oferă asistență la cerere, în
conformitate cu planurile pentru efectuarea lucrărilor de salvare și recuperare de
urgență. Forțele armate vor oferi asistență în efectuarea lucrărilor de salvare și
recuperare de urgență de urgență, prin ordin al ministrului apărării, pe baza unei cereri
din partea organismului de stat relevant, în conformitate cu planurile de desfășurare a
operațiunilor de salvare și recuperare de urgență de urgență.
Coordonarea componentelor Sistemului Unificat de Salvare /SSU/ se realizează
prin centrele operaționale ale Direcției Generale „Siguranța la Incendiu și Protecția
Populației”/DGSIPP/.
Interacțiunea și coordonarea dintre părțile sistemului de salvare unificat implicate
în operațiunile de salvare și recuperare de urgență în zona de dezastru trebuie să fie
efectuate de un administrator de șantier.
Sistemul unificat de salvare asigură disponibilitatea pentru acțiune și capacitatea
de a răspunde în timp util în situații de urgență. Asigurarea protecției fiabile a vieții,
sănătății și proprietății populației, teritoriului, mediului, valorilor culturale și materiale
ale țării este principala sarcină a sistemului.
1.1.1. Principalele componente ale Sistemului de salvare unificat
Principalele componente ale SSU sunt direcțiile regionale ale Ministerului de
Interne, Direcția Generală pentru Siguranța la Incendiu și Protecția Populației, Crucea
Roșie bulgară și centrele de îngrijire medicală de urgență.
Aceștia asigură disponibilitatea continuă de a primi mesaje în caz de dezastre, de
a evalua natura și amploarea acestora și de a lua măsuri imediate.
Activitățile de protecție a populației în caz de amenințare sau apariție a
dezastrelor /Art. 19 din PPA/ includ:
• avertizare;
• implementarea măsurilor urgente de atenuare a urmărilor;
• informare;
• operațiuni de salvare;
• acordarea de îngrijiri medicale în caz de urgență;
• acordarea primului ajutor psihologic victimelor și echipelor de salvare;
• gestionarea și lichidarea incidentelor ecologice;
• protecție împotriva explozivilor și munițiilor;
• operațiuni de căutare și salvare;
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• protecție împotriva radiațiilor, chimice și biologice în caz de incidente și
accidente cu substanțe și materiale periculoase și împotriva armelor nucleare, chimice și
biologice;
• limitarea și eliminarea incendiilor;
• îndepărtarea temporară;
• efectuarea de lucrări urgente de recuperare de urgență;
•limitarea răspândirii și eliminării focarelor epidemice, epidemiilor și
epizootiilor bolilor infecțioase și parazitare;
• alte operațiuni legate de securitate.
Protecția populației în caz de declarație a situației de război, a stării de război
sau a stării de urgență se asigură în conformitate cu prevederile Convențiilor de la
Geneva din 12 august 1949 (nepromulgate), ratificate prin Decretul № 181 al Prezidiului
Adunării Naționale din 1954 (Extrs., nr. 43 din 1954) și Protocoalele adiționale la
Convențiile de la Geneva din 1977, ratificate prin Decretul № 1586 al Consiliului de Stat
din 1989, SG, nr. 62 din 1989).
1.1.2. Pregătirea componentelor SSU
Pregătirea componentelor SSU se realizează prin antrenament și exerciții.
Scopul instruirilor este de a stabili starea sistemului de comunicații și informații și
disponibilitatea echipelor pentru răspunsul la dezastre.
Exercițiile sunt planificate și desfășurate pentru a îmbunătăți interacțiunea și
coordonarea componentelor SSU și ale organelor executive pentru răspunsul la dezastre.
Instruirile și exercițiile se desfășoară prin ordin al ministrului de interne, al
guvernatorului regional și al primarului municipiului.
1.1.3. Coordonarea componentelor SSU
Coordonarea părților constitutive ale SSU este realizată de centrele operaționale
ale Direcției Generale a Ministerului de Interne.
Principalele sarcini ale centrelor operaționale sunt:
 primirea și evaluarea informațiilor despre dezastre;
 notificarea componentelor competente ale SSE și coordonarea acțiunilor
ulterioare pe baza procedurilor operaționale standard;
 avertizarea și notificarea timpurie a autorităților executive, a componentelor
sistemului unificat de salvare și a populației în caz de dezastre;
 includerea forțelor și resurselor suplimentare ale componentelor principale și
ale altor componente ale SSU conform planului de protecție împotriva dezastrelor, la
cererea șefului site-ului, a primarului municipiului sau a guvernatorului regional.
Informațiile vocale primite și transmise în și de la OC sunt înregistrate și arhivate
cu posibilitatea ascultării ulterioare.
Procedurile standard de operare sunt elaborate de către secretarul general al
Ministerului de Interne, în coordonare cu șefii unităților, serviciilor și altor structuri
operaționale.
Întreprinderile care efectuează comunicații electronice sunt obligate să asiste
Ministerul de Interne în efectuarea comunicărilor în caz de dezastre și a sistemului
național de apel de urgență cu numărul european unic 112.
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1.1.4. Interacțiunea și coordonarea între unitățile ESA
Interacțiunea și coordonarea dintre unitățile SSU participante la SNAVR în zona
dezastrului /locul de intervenție/ vor fi efectuate de șeful operațiunilor/art. 31 din LPD/.
Șeful operațiunilor este numit printr-un ordin al primarului municipiului.
1.1.5. Drepturile persoanelor fizice în caz de dezastru /Art. 33 din LPD/
 Dreptul la informații cu privire la măsurile de protecție;
 Dreptul la instruire despre cum să te comporti și să acționezi în caz de
dezastre;
 Dreptul la remedii;
 Dreptul la asistență de urgență și reabilitare;
 Compensația pentru daunele cauzate efectiv în timpul sau cu ocazia acțiunilor
stabilite normativ pentru protecție în caz de dezastre.
Ajutoarele și compensațiile sunt furnizate în condiții și ordine, stabilite prin
Regulamentul de organizare și activitate al comisiei interdepartamentale pentru
restaurare și asistență la Consiliul de Miniștri.
1.1.6. Obligațiile persoanelor în caz de dezastre /Art. 34 din LPD/
 Respectă restricțiile în legătură cu o stare de urgență declarată;
 Asistă orice altă persoană a cărei viață și sănătate sunt expuse riscului ca
urmare a unui dezastru, cu condiția să nu-și pună în pericol viața și sănătatea;
 Informează centrul de apel de urgență relevant sau caută în alt mod
posibilitatea de a oferi asistență atunci când nu sunt în măsură să ofere asistența
necesară în persoană;
 Oferă asistență în funcție de capacitățile acestora sau asistență materială la
cererea primarului municipiului sau a șefului site-ului;
 Permit, dacă este necesar, intrarea echipelor și echipamentelor de salvare,
efectuarea de reconstrucții pe teren, construirea de instalații de protecție împotriva
factorilor de risc, degajarea terenurilor și îndepărtarea clădirilor sau a părților,
instalațiilor și plantațiilor acestora, atunci când sunt proprietari, utilizatori administratori
imobiliari;
 Furnizează șefului echipei de salvare informații despre pericolele care ar
putea pune în pericol sănătatea și viața salvatorilor sau a populației;
 Permit amplasarea gratuită a echipamentelor din sistemele de avertizare și
notificare timpurie în imobilele care sunt proprietatea lor și oferă acces la acestea pentru
funcționarea lor;
 Acestea nu trebuie să împiedice accesul funcționarilor autorizați la căile de
atac colective pentru control, prevenire și reparații.
1.1.7. Obligațiile persoanelor juridice și ale comercianților unici, care desfășoară
activitate pe site-uri din categoria I în temeiul Legii privind dezvoltarea spațială /art. 35
din LPD/cu pericol de dezastru /accident/
 Să elaboreze un plan de urgență pentru site și să-l aprobe și actualizeze
atunci când circumstanțele se schimbă;

www.Interregrobg.eu
Proiectul ”Gestionarea Comună A Riscurilor Și Parteneriatul În Regiunea De Frontieră Călărași – Dobrich” (ROBG-415)
Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene. Singura responsabilitate pentru conținutul
acestui material revine autorilor săi.

p. 15 din 73

 Să organizeze instruiri cu privire la implementarea planului cel puțin o dată
pe an;

 Să furnizeze primarului municipalității informații despre planul municipal de
protecție împotriva dezastrelor;
 Să construiască și să întrețină sisteme locale de adresare publică;
 Să creeze, să pregătească și să mențină forțe și mijloace de pregătire pentru
protecția lucrătorilor de pe amplasament;
 Să organizeze instruire pentru lucrătorii în domeniul protecției dezastrelor.
1.1.8. Obligațiile persoanelor juridice și ale comercianților unici care operează în clădiri
publice categoria II în temeiul Legii privind dezvoltarea spațiului / art. 36 din LPD/
 Elaborarea un plan de protecție împotriva dezastrelor pentru rezidenți și
aprobați-l și actualizați-l atunci când circumstanțele se schimbă;
 Organizarea de instruiri cu privire la implementarea planului cel puțin o dată
pe an;
 Construirea și întreținerea de sisteme locale de adresare publică;
 Crearea și menținerea mijloacelor de pregătire pentru protecția rezidenților
pe teritoriul site-ului;
 Organizarea de instruire pentru personalul de protecție împotriva dezastrelor.
Persoanele juridice și comercianții unici, incluși în planul de efectuare a lucrărilor
de salvare și restaurare urgentă de urgență, sunt obligați să furnizeze la cerere ajutorul /
art. 37 din LPD.
Persoanele juridice și comercianții unici - operatori de programe de radio și
televiziune, la cererea centrelor operaționale ale Sistemului Unificat de Salvare difuzează
imediat și fără a modifica conținutul și sensul informațiilor urgente necesare pentru
protecția populației, informațiile sunt difuzate gratuit.
1.1.9. Formații voluntare
Formațiile voluntare sunt stabilite de primarul municipiului prin decizia consiliului
municipal. /art. 41 din LPD/.
În condiții și în conformitate cu procedura prevăzută în Legea privind Protecția
împotriva Dezastrelor, vor fi înființate formațiuni voluntare pentru prevenirea sau
controlul dezastrelor, incendiilor și urgențelor și pentru eliminarea consecințelor
acestora.
Primarii municipiilor, raioanelor, primăriilor și viceprimarilor organizează pe
cheltuiala bugetului municipal formațiuni voluntare pentru stingerea incendiilor forestiere
prin ordinul Legii privind Protecția împotriva Dezastrelor /art. 142. (1) din Legea
pădurilor/.
Finanțarea este reglementată în Legea bugetelor municipale.
Reglementări:
1. Ordonanță privind procedura de înființare și organizare a activităților
formațiunilor voluntare pentru prevenirea sau controlul dezastrelor, incendiilor și
urgențelor și eliminarea consecințelor acestora /adoptată prin OCM 123 din 25.06.2012,
mod. MO, nr.50 din 03.07.2012 /,... modificat. și ext. MO, nr.94 din 24.11.2017
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2. Ordonanța Nr.-1669 din 17.08.2012 privind procedura de creare, menținere și
păstrare a registrelor formațiunilor voluntare / în vigoare de la 31.08.2012, emisă de
Ministerul de Interne, mod. MO.nr.67 din 31.08.2012 /,... modificat. și ext. MO, nr.58 din
31.07.2015
3. Ordonanță privind condițiile, procedura de primire și cuantumul remunerației
voluntarilor pentru formare și implementarea sarcinilor de protecție în caz de dezastre,
adoptată de Consiliul de Miniștri № 143 / 20.06.2008, cu modificările ulterioare. și ext.
MO. (1) 0 16 din 19.02.2013,... modificat. și ext. MO, nr.29 din 8 aprilie 2019
4. Decizia Consiliului de Miniștri № 208 din 16.04.2019 privind adoptarea
standardelor pentru activitățile delegate de stat în 2020 cu indicatori naturali și valorici.
5. Strategia pentru dezvoltarea formațiunilor voluntare de protecție în caz de
dezastre, incendii și alte situații de urgență în Republica Bulgaria pentru perioada 20122020.
1.1.10.
Stare de urgență. Natura și organele de executare. Declararea stării de
urgență /Art. 48, 49, 50, 53 din LPD/
STAREA DE URGENTȚĂ este un regim care este introdus în zona dezastrului de
către organismele specificate în lege, legat de aplicarea măsurilor pentru o anumită
perioadă de timp pentru a controla dezastrul și a desfășura lucrări de salvare și
recuperare de urgență;
PRIMARUL MUNICIPIULUI declară printr-un ordin starea de urgență pentru întreaga
sau pentru o parte a teritoriului municipiului. O copie a ordinului va fi trimisă imediat
guvernatorului județean și ministrului de interne;
GUVERNATORUL JUDEȚEAN declară imediat o stare de urgență pentru tot
teritoriul județului sau o parte din acesta. O copie a ordinului va fi trimisă imediat
ministrului de interne.
1.1.11.
Responsabilitățile și sarcinile Direcției Generale „Siguranța la incendiu și
protecția populației”
Direcția generală „Siguranța și protecția împotriva incendiilor a populației” este o
structură națională specializată a Ministerului de Interne pentru asigurarea siguranței la
incendiu, salvare și protecție împotriva dezastrelor în condițiile Legii cu privire la
Ministerul de Interne și a Legii privind protecția împotriva dezastrelor. Realizează:
1. activitate preventivă;
2. controlul focului de stat;
3. control preventiv;
4. activitate de stingere a incendiilor;
5. activitate de salvare;
6. permisiunea și controlul activității comercianților, efectuarea activităților de
securitate la incendiu în amplasamente și/sau funcționarea dispozitivelor și
echipamentelor, legate de securitatea la incendiu;
7. activitatea de autorizare și control a produselor de stingere a incendiilor în
ceea ce privește eficiența lor de stingere;
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8. lucrări urgente de restaurare de urgență, protecție operativă în caz de
inundații și operațiuni de căutare și salvare;
9. protecție chimică, biologică și împotriva radiațiilor în caz de incidente și
accidente legate de substanțe și materiale periculoase și gestionarea incidentelor
ecologice;
10. avertizare timpurie și informare în caz de dezastre și în caz de pericol aerian
al corpurilor puterii executive și ale populației;
11. cooperarea operațională cu structurile Uniunii Europene, NATO și organizații
internaționale în domeniul securității și protecției populației împotriva incendiilor, ajutor
umanitar, planificare civil-militară de urgență;
12. sprijinirea activității Comisiei interdepartamentale pentru reconstrucție și
asistență pentru Consiliul de Miniștri;
13. asistență metodologică și expertă în protecția împotriva dezastrelor a
organelor teritoriale ale puterii executive;
14. protecția populației în declararea stării de război, a legii marțiale sau a stării
de urgență în conformitate cu prevederile Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 și
ale Protocoalelor adiționale la Convențiile de la Geneva din 1977;
15. interacțiunea cu organele competente în ceea ce privește pregătirea pentru
muncă în stare de război, în stare de război sau de urgență;
16. activitate informațional-analitică;
17. activitate științifico-aplicată și expertă.
Atunci când efectuează activități de stingere a incendiilor și salvare și în lucrări
urgente de recuperare de urgență pentru a asigura accesul la locul dezastrului sau al
accidentului, la surse de apă artificiale și naturale, corpurile de securitate la incendiu și
protecția populației / conform art. 124. din LMAI / au dreptul:
1. să intre în clădiri și clădiri rezidențiale, industriale și de altă natură și spații ale
persoanelor fizice și juridice;
2. să distrugă clădiri sau părți ale acestora, să demonteze structuri, să
îndepărteze, să distrugă sau să deterioreze bunuri sau plantații, atunci când nu au altă
modalitate de a desfășura activitatea;
3. să folosească mijloace tehnice pentru salvarea, stingerea incendiilor,
transportul, comunicațiile și alte - proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
4. să atragă oficiali și cetățeni pentru acordarea de asistență;
5. să schimbe ordinea de circulație în zonă, unde se desfășoară activități de
stingere a incendiilor și salvare, precum și lucrări urgente de restaurare de urgență până
la sosirea organelor competente respective;
6. să utilizeze gratuit surse de apă și rețele de alimentare cu apă pentru
furnizarea cantităților necesare de apă în caz de dezastre, pentru stingerea incendiilor și
în situații de urgență.
În caz de dezastre, incendii și situații de urgență, organele puterii de stat,
autoguvernarea locală, persoanele juridice și cetățenii sunt obligați să asigure organelor
de securitate împotriva incendiilor și protecției populației propriile mijloace de salvare,
stingere a incendiilor, transport, comunicare și alte mijloace tehnice. Compensarea este
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plătită proprietarilor pentru utilizarea acestor fonduri în conformitate cu procedura
stabilită de ministrul de interne.
1.1.12.
Reglementări privind protecția împotriva dezastrelor
Principalele reglementări sunt:
1. Strategia națională pentru reducerea riscurilor de dezastru (SNRRD), elaborată în
baza art. 6a, alin. 2, punctul 1 din Legea privind Protecția împotriva Dezastrelor și care
prezintă viziunea pentru reducerea riscului de dezastre pe teritoriul Republicii Bulgaria.
SNRRD recunoaște abordarea internațională pentru a asigura coerența politicilor pentru
reducerea riscului de dezastru, adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea
durabilă, în conformitate cu cadrul Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastru 20152030, Acordul climatic de la Paris și Programul de dezvoltare durabilă. ONU până în 2030
„Transformarea lumii noastre”.
2. Ordonanță privind termenii și condițiile de funcționare a sistemului național de
avertizare și notificare timpurie a autorităților executive și a populației în caz de
dezastre și de notificare în caz de pericol aerian , în vigoare din 09.03.2012, adoptat de
CMD № 48 din 01.03.2012, mod. MO, nr.20 din 9 martie 2012, mod. MO, nr.60 din 22 iulie
2014, mod. și com. MO, nr.61 din 2 august 2019.
3.
Ordonanță privind termenii și condițiile pentru efectuarea evacuării și
dispersării , reed. MO, nr. 103 din 28.12.2012, adoptată de Consiliul de Miniștri № 337 din
20.12.2012.
4. Ordonanță privind condițiile, procedura și organismele pentru efectuarea
analizei, evaluării și cartografierii riscurilor de dezastru , în vigoare din 02.11.2012,
adoptat de CMD № 264 din 25.10.2012, mod. MO, nr.84 din 2 noiembrie 2012, mod. MO,
nr.9 din 31 ianuarie 2014, mod. și com. MO, nr.44 din 10 iunie 2016, mod. MO, nr.55 din 7
iulie 2017
5. Ordonanță privind procedura, modul și autoritățile competente pentru stabilirea
infrastructurilor critice și a siturilor acestora și evaluarea riscurilor pentru acestea , în
vigoare din 23.10.2012, adoptat de CMD № 256 din 17.10.2012, mod. MO, nr.81 din 23
octombrie 2012, mod. și com. MO, nr.19 din 26 februarie 2013, mod. MO, nr.27 din 5
aprilie 2016
6. Ordonanță pentru prevenirea accidentelor majore cu substanțe periculoase și
limitarea consecințelor acestora , în vigoare din 19.01.2016, adoptat de CMD № 2 din
11.01.2016, mod. MO, nr.5 din 19 ianuarie 2016, mod. și com. MO, nr.3 din 5 ianuarie
2018
7. Ordonanță privind cerințele esențiale și evaluarea conformității echipamentelor
de protecție individuală , în vigoare din 21.04.2018, adoptată de CMD № 5 din 11.01.2018,
mod. MO, nr.6 din 16 ianuarie 2018
8. Ordonanță privind procedura de înființare și desemnare a infrastructurilor
critice europene în Republica Bulgaria și măsurile de protecție a acestora , adoptată prin
CMD № 38 din 18.02.2013, mod. MO, nr.19 din 26 februarie 2013
9. Ordonanță privind planificarea de urgență și pregătirea pentru situații de
urgență în caz de accident nuclear și radiații , în vigoare din 29.11.2011, adoptată de CMD
№ 313 din 22.11.2011, mod. MO, nr.94 din 29 noiembrie 2011, mod. MO, nr.57 din 28 iulie
2015, cu modificările ulterioare MO, nr.55 din 7 iulie 2017
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10. Ordonanță privind procedura de creare, depozitare, reînnoire, întreținere,
furnizare și raportare a stocurilor de mijloace individuale de protecție , în vigoare din
20.01.2009, adoptată de CMD № 3 din 10.01.2009, Mod. MO, nr.5 din 20 ianuarie 2009,
mod. MO, nr.5 din 19 ianuarie 2010, mod. MO, nr.7 din 21 ianuarie 2011, mod. MO, nr.16
din 19 februarie 2013, mod. MO, nr.57 din 28 iulie 2015
12. Regulamente pentru organizarea și activitatea comisiei interdepartamentale
pentru restaurare și asistență Consiliului de Miniștri, în vigoare din 13.04.2010, adoptate
de CMD № 58 din 06.04.2010, promulgate MO Nr.28 din 13 aprilie 2010, cu modificările
ulterioare MO Nr.7 din 21 ianuarie 2011, mod. și com. MO Nr.32 din 24 aprilie 2012, mod.
și com. MO Nr.75 din 2 octombrie 2012, mod. MO Nr.62 din 12 iulie 2013, mod. și ext. MO
Nr.25 din 18 martie 2014, cu modificările ulterioare MO Nr.60 din 22 iulie 2014, cu
modificările ulterioare și com. MO Nr.102 din 12 decembrie 2014, mod. MO Nr.8 din 30
ianuarie 2015, mod. și com. MO Nr.22 din 22 martie 2016, mod. MO, nr.40 din 27 mai
2016, mod. și com. MO, nr.96 din 2 decembrie 2016
13. Instrucțiunea № 8121z-915 privind termenii și condițiile pentru efectuarea
protecției operaționale împotriva inundațiilor , mod. reed. MO nr. 101 din 09.12.2014
14. Instrucțiunea № 8121z-914 din 1 decembrie 2014 privind termenii și condițiile
pentru efectuarea lucrărilor urgente de recuperare de urgență .
15. Instrucțiunea № 8121z-955 din 8 decembrie 2014 privind termenii și condițiile
pentru efectuarea operațiunilor de căutare și salvare .
16. Instrucțiunea № 8121z-33 din 10 ianuarie 2019 privind termenii și condițiile
pentru desfășurarea activităților de scufundare de către autoritățile de poliție și
organismele de securitate și protecție împotriva incendiilor a populației din Ministerul de
Interne, în vigoare începând cu 25.01.2019, emisă de ministrul de interne. Actualiz. MO,
nr.8 din 25 ianuarie 2019
17. Instrucțiunea nr. 2 din 5 iulie 2004 privind pregătirea și instruirea copiilor, a
personalului pedagogic, administrativ și de sprijin din grădinițe pentru un comportament
sigur în caz de dezastre, accidente, catastrofe și incendii .
18. Instrucțiunea № 8121z-953 din 8 decembrie 2014 privind termenii și condițiile
pentru implementarea protecției chimice, biologice și împotriva radiațiilor în caz de
incendii, dezastre și urgențe .
1.1.13.
Acte normative privind protecția împotriva dezastrelor în municipiul Dobrich
1. Ordinul № RkD-20-109/02.09.2016 al guvernatorului districtului Dobrich, în
temeiul art. 32, alin. 1 din Legea privind administrarea în legătură cu art. 64a, alin. 1
alin. (2) şi (3). 7 din Legea privind protecția împotriva dezastrelor, pentru a îmbunătăți
coordonarea și interacțiunea dintre organizațiile și departamentele de pe teritoriul
districtului Dobrich pentru înființarea unui „Consiliu regional pentru reducerea riscurilor
de dezastru”.
2. Ordinul № RkD-20-140/05.10.2018 al guvernatorului districtului Dobrich, în
temeiul art. 32, alin. 1 din Legea privind administrarea în legătură cu art. 64a, alin. 1
alin. (2) şi (3). 7 din Legea privind protecția împotriva dezastrelor, pentru a îmbunătăți
coordonarea și interacțiunea dintre organizațiile și departamentele de pe teritoriul
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districtului Dobrich pentru a actualiza componența „Consiliului regional pentru reducerea
riscurilor de dezastru”.
3. Ordinul № RD-11-10-08/12.01.2019 al guvernatorului districtului Dobrich, în
temeiul art. 32, alin. 1 și art. 31, alin. 1, punctul 9 din Legea privind administrarea în
legătură cu art. 64, alin. 1, punctul 1 și punctul 10 din Legea privind protecția împotriva
dezastrelor și în funcție de necesitatea pregătirii raionului pentru a lucra în 2019 pentru
formarea „Cartierului general pentru implementarea planului regional de protecție
împotriva dezastrelor”.
4. Ordin № OKD-14-02-3/29.10.2019 al guvernatorului districtului Dobrich, în
temeiul art. 32, alin. 1 și art. 31, alin. 1, punctul 9 din Legea privind administrarea în
legătură cu art. 64, alin. 1, punctul 1 și punctul 10 din Legea privind protecția împotriva
dezastrelor și în funcție de necesitatea pregătirii raionului pentru lucrări în 2019 pentru
actualizarea „Sediului central pentru implementarea planului regional de protecție
împotriva dezastrelor”.
5. Ordin № 33 al primarului municipiului Dobrich, pentru înființarea sediului
central municipal pentru implementarea planului de protecție împotriva dezastrelor din
14.01.2020.
6. Ordin № 104 al primarului municipiului Dobrich, pentru înființarea Consiliului
municipal pentru reducerea riscurilor de dezastru începând cu 03.02.2020.
7. Ordin № 195
al primarului municipiului Dobrich, pentru determinarea
persoanelor responsabile de așezări pentru muncă în condiții de iarnă severe și în caz de
dezastre începând cu 04.03.2020
1.2. Colectarea informațiilor și analiza documentelor disponibile referitoare la protecția
populației din Republica ROMÂNIA
1.2.1. Despre stările de urgență
1. Ordonanța de urgență a Guvernului № 21/2004 a Sistemului Național de
Management al Urgențelor, aprobată prin modificări la Legea № 15/2005.
2. Hotărârea Guvernului României № 1491 / 09.09.2004 de aprobare a unui
regulament-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și echiparea
comitetelor de lucru și a centrelor de urgență.
3. Ordonanța Guvernului № 2288/2004 pentru aprobarea alocării principalelor
funcții de sprijin oferite de ministere, alte organe guvernamentale centrale și organizații
neguvernamentale în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.
4. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările ulterioare. Ordinul
ministrului administrației și internelor № 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea
normelor de organizare și asigurare a activității de avertizare și notificare în situații de
protecție civilă.
5. Ordonanța Guvernului № 642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a
unităților administrativ-teritoriale, a instituțiilor publice și a entităților economice din
punct de vedere al protecției civile în funcție de tipul de riscuri specifice.
6. Ordonanța Guvernului № 501/2005 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea
de fonduri pentru protecția individuală a cetățenilor.
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7. Ordinul ministrului administrației și internelor № 1184 din 6 aprilie 2006 pentru
aprobarea normelor de organizare și asigurare a activității de evacuare în situații de
urgență.
1.2.2. Despre riscurile naturale
1. Ordonanța Guvernului № 2288/2004 pentru aprobarea alocării principalelor
funcții de sprijin furnizate de ministere, alte organe guvernamentale centrale și
organizații neguvernamentale în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.
2. Ordonanța Guvernului № 185 / 2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de
gestionare a riscului de inundații.
3. Ordinul general al ministrului administrației și internelor și al ministrului
mediului și gospodăririi apelor № 638/420/2005 pentru aprobarea Ordonanței privind
gestionarea situațiilor de urgență cauzate de inundații, fenomene meteorologice
periculoase, incidente în instalații hidrotehnice și poluare accidentală.
4. Ordinul general al ministrului administrației și internelor și al ministrului
mediului și gospodăririi apelor № 1995/1160/2006 pentru aprobarea Ordonanței privind
prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență cu risc de cutremure și / sau alunecări de
teren.
5. Ghid al guvernatorului regional și al primarului pentru gestionarea situațiilor de
urgență în caz de inundații.
1.2.3. Despre riscurile tehnologice
1. Ordonanța Guvernului № 95/2003 privind controlul activităților care prezintă un
risc de accidente majore cu substanțe periculoase.
2. Ordinul ministrului administrației și internelor № 647/2005 privind aprobarea
standardelor metodologice pentru elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente
care implică substanțe periculoase.
3. Ordinul ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului № 142/2004 pentru
aprobarea procedurii de evaluare a raportului de siguranță în ceea ce privește activitățile
periculoase care cauzează accidente majore care implică substanțe periculoase.
4. Ordinul ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului № 1084/2003 pentru
aprobarea procedurilor de notificare a activităților legate de accidente care implică
substanțe periculoase.
5. Ordinul ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului № 251/2005 privind
organizarea și funcționarea sediului central cu privire la controlul activităților care
prezintă un risc de accidente majore care implică substanțe periculoase.
6. Ordinul ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului № 1299/2005 pentru
aprobarea procedurii de inspecție.
7. Ordinul general al ministrului agriculturii, silviculturii, apei și mediului №
2/211/118/2004 pentru aprobarea procedurii de reglementare și control a transportului
deșeurilor pe teritoriul României.
8. Legea № 6/1991 Aderarea României la Convenție pe baza controalelor privind
transportul deșeurilor periculoase.
1.2.4. Despre riscurile nucleare
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1. Ordinul ministrului administrației și internelor № 684/2005 pentru aprobarea
standardelor metodologice de planificare, pregătire și intervenție în caz de accident
nuclear sau urgență care implică radiații.
2. Ordinul ministrului administrației și internelor № 683/2005 pentru aprobarea
generării de proceduri pentru colectarea datelor și validarea unui răspuns în timpul unui
accident de radiații.
3. Comandați CNCAN № 242 pentru aprobarea normelor republicane de securitate a
planificării, pregătirii și intervenției în caz de accident nuclear sau urgență cu care
implică radiații.
1.2.5. Despre protecția împotriva incendiilor
1. Legea № 1307/2006 privind stingerea incendiilor, cu modificările și
implementările ulterioare.
2. Hotărârea Guvernului № 622/2004 de creare a condițiilor de intrare pe piață a
produselor pentru construcții, cu modificările și implementările ulterioare (transpuse prin
Directiva 89/106 / CEE privind produsele pentru construcții).
3. Ordinul ministrului administrației și internelor № 1474/2006 pentru aprobarea
regulamentului privind planificarea, organizarea, pregătirea și implementarea
activităților de prevenire a situațiilor de urgență.
4. Ordinul ministrului administrației și internelor № 163/2006 pentru aprobarea
standardelor comune de stingere a incendiilor.
1.3. Angajamentele Republicii România și ale Republicii Bulgaria privind acordurile
internaționale și armonizarea legislației bulgare cu legislația UE, cu accent pe
Mecanismul de protecție civilă al UE și Fondul de solidaritate pentru a sprijini
municipalitățile afectate
1.3.1. Necesitatea creșterii capacităților UE
Ne confruntăm cu mari provocări - în interiorul și în afara UE.
Dezastre majore - naturale, provocate de om sau o combinație a ambelor - cum ar
fi tsunami-ul din Oceanul Indian din 2004, războiul libanez din 2006, poluarea ocazională
a bazinelor marine din țări terțe sau recentele incendii forestiere și inundații din Europa
în vara anului 2007, a condus la mai multe apeluri pentru creșterea eficacității capacității
existente de răspuns la dezastre a UE. În plus, numărul dezastrelor legate de schimbările
climatice este în creștere. Acest lucru va afecta și vecinii Uniunii.
Cetățenii europeni se așteaptă ca Uniunea să-și protejeze viața și proprietățile în
UE, oferind în același timp ajutor eficient în caz de dezastru în alte părți ale lumii ca o
expresie importantă a solidarității europene. Organizațiile care variază de la ONU la ONGuri și parteneri UE din țări terțe au mari așteptări în ceea ce privește rolul pe care UE îl
poate juca în ajutorarea dezastrelor. Parlamentul European, precum și Consiliul European
din decembrie 2007, au solicitat Consiliului și Comisiei să utilizeze cel mai bine
mecanismul comunitar de cooperare în domeniul protecției civile, împreună cu
Instrumentul financiar pentru protecția civilă, pentru a ajuta la abordarea situații
neprevăzute grave în viitor și să consolideze în continuare cooperarea cu și între statele
membre. Tot în decembrie 2007, Parlamentul European și Consiliul European au semnat
Consensul european privind ajutorul umanitar, care oferă un cadru cuprinzător pentru
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îmbunătățirea furnizării ajutorului umanitar la nivelul UE. În rezoluția sa privind
consensul UE privind ajutorul umanitar, Parlamentul European a solicitat un angajament
puternic al UE pentru un ajutor umanitar adecvat, însoțit de previzibilitate și flexibilitate
adecvate în finanțare, prin dispoziții bugetare preliminare anuale adecvate.
Provocările din interiorul și din afara UE sunt adesea similare. Dezastrele de astăzi
sunt adesea de natură transfrontalieră și necesită un răspuns multilateral și coerent. În
același timp, granițele dintre dezastrele interne și externe se estompează constant:
tsunami-ul din Oceanul Indian a afectat atât turiștii europeni, cât și populația locală;
inundațiile și incendiile au afectat atât statele membre ale UE, cât și țările vecine; iar
epidemiile se pot răspândi de la un continent la altul, cetățenii europeni trebuie evacuați
din zonele de criză și așa mai departe. Adesea aceleași instrumente - și în special remedii
de protecție civilă - sunt utilizate de Comunitate și de statele membre ca răspuns la
aceleași nevoi în cadrul Uniunii și în afara UE, fie ca o contribuție independentă ca
răspuns la un dezastru sau în plus față de ajutor umanitar. Fiecare răspuns UE la un
dezastru trebuie să utilizeze cele mai adecvate componente disponibile, în funcție de
nevoi. În plus, trebuie luate în considerare aspecte precum viteza, eficiența și
rentabilitatea.
Complexitatea și sfera acestor provocări multilaterale necesită o abordare globală
a UE față de populație, constând în evaluarea riscului de dezastru, previziune, prevenire,
pregătire și reducerea dezastrelor (înainte și după dezastru), reunind în echipă diferitele
politici, instrumente și servicii disponibile Comunității și statelor membre. Acest lucru
ajută la echilibrarea responsabilității naționale și a solidarității europene. Legăturile
existente între protecția civilă și politicile de mediu trebuie consolidate pentru a
valorifica la maximum măsurile preventive incluse în legislația de mediu, precum și
pentru a asigura o abordare integrată a UE în ceea ce privește prevenirea și reducerea
dezastrelor. În plus, preocupările cu privire la rentabilitate și constrângerile de resurse
necesită un răspuns gestionat, coordonat și integrat. Atunci când se acordă asistență
persoanelor afectate de dezastre în afara UE, răspunsul său trebuie să fie o parte
integrantă a răspunsului internațional general.
1.3.2. Spre un răspuns mai bun din partea UE față de dezastre. Construirea treptată a
unei mai bune coordonare
În domeniul răspunsului la dezastre, procesele de luare a deciziilor variază de la o
politică sau instrument la altul, determinând astfel dacă aceste capacități pot fi
mobilizate în interiorul sau în afara UE.
Comisia Europeană este responsabilă pentru o gamă largă de instrumente de
răspuns, împreună cu mecanisme de alertă și coordonare:
 Operează numeroase sisteme de alertă rapidă (Rapid Alert Systems — RAS)
pentru a oferi un răspuns imediat și eficient la dezastre specifice din diverse sectoare, de
la atacuri biochimice la epidemii contagioase și boli contagioase ale animalelor, deversări
de petrol sau poluare marină pentru a proteja infrastructura importantă.
 Luă decizii privind ajutorul umanitar comunitar (prin DG ”Ajutor umanitar”).
Comisia a oferit asistență umanitară, a asistat și a protejat victimele conflictelor sau
dezastrelor din țări terțe și este implicată serios în pregătirea pentru dezastre.
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 Facilitează și coordonează utilizarea de către statele membre a mijloacelor
de protecție civilă prin Mecanismul comunitar de protecție civilă, înființat în 2001, pentru
a răspunde dezastrelor care apar în interiorul și în afara UE.
 Instrumentul pentru stabilitate prevede „măsuri excepționale de sprijin”
pentru a oferi un răspuns în timp util la dezastre, pe lângă crizele politice.
 Diferitele instrumente geografice pentru asistență externă au, de asemenea,
rezerve de urgență care pot fi mobilizate în anumite circumstanțe și urmând proceduri
specifice de luare a deciziilor pentru măsuri de răspuns la dezastre pe termen scurt și
mediu.
 Alte instrumente disponibile pentru UE și statele membre includ Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de solidaritate al UE (FSUE), fondurile
de dezvoltare rurală, Instrumentul financiar pentru protecția civilă (CPFI) și programul
LIFE +. Fondul de solidaritate al UE poate atenua poverile financiare ale statelor membre
sau ale țărilor implicate în negocierile de aderare la UE care sunt afectate de dezastre
naturale majore prin refinanțarea costurilor suportate de autoritățile publice pentru
operațiuni de urgență. Fondul european de dezvoltare regională poate cofinanța
pregătirea și implementarea măsurilor de prevenire și gestionare a riscurilor naturale,
precum și măsuri de reconstrucție după dezastre naturale. Fondurile de dezvoltare rurală,
Instrumentul financiar pentru protecția civilă și programul LIFE + pot fi utilizate de
statele membre pentru finanțarea măsurilor de prevenire a dezastrelor.
 În iunie 2006, Comisia a dezvoltat un mecanism intern de coordonare
(cunoscut sub numele de ”ARGUS”) pentru a-l ajuta să răspundă în mod eficient la
dezastrele și crizele multilaterale din sfera sa de competență, precum și pentru a-i
permite să aducă o contribuție activă în cadrul Acordurilor UE de coordonare a crizelor
(CCA).
 Platforma de gestionare a crizelor dezvoltată de DG ”Relații externe”,
înființată după tsunami în 2004, facilitează coordonarea politică între Comisie și statele
membre în timpul crizelor externe.
Trebuie să fie întotdeauna asigurată o strânsă cooperare și coordonare cu
președinția Consiliului, statele membre și secretariatul general al Consiliului, în special în
ceea ce privește cooperarea consulară, utilizarea mijloacelor militare și capacitățile de
răspuns în caz de dezastru ale statelor membre ale UE. Președinția este responsabilă de
(1) evaluarea dacă o operațiune de protecție civilă a UE intră sau nu în sfera dispozițiilor
de gestionare a crizelor care fac parte din tratate înainte de activarea mecanismului
Comisiei și (2) asigurarea de coordonare politică a operațiunilor europene de protecție
civilă în țări terțe.
Recent s-au depus eforturi pentru a îmbunătăți coordonarea instrumentelor de
răspuns la dezastre:
• În urma unei propuneri a Comisiei prezentată în 2005 și a unui raport al lui
Michel Barnier în mai 2006 privind crearea unei forțe europene de protecție civilă,
Consiliul a adoptat un cadru legislativ revizuit care îi încredințează Comisiei sarcini noi în
domeniul protecției civile. În plus, Comisia și-a revizuit mecanismele de coordonare
internă.
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• Consensul european privind ajutorul umanitar, adoptat de statele membre, de
Parlamentul European și de Comisie în decembrie 2007, este primul document care
conține o declarație clară a UE a obiectivelor și principiilor comune care stau la baza
ajutorului umanitar al UE. El a subliniat necesitatea consolidării coordonării între
răspunsurile Comunității și ale statelor membre la dezastrele majore și în domeniul
politicilor de ajutor umanitar.
• Delegațiile UE din țările terțe s-au reorganizat pentru a putea participa pe
deplin în caz de dezastre. De exemplu, ca fază pilot, șase delegații se vor specializa în
răspunsul la dezastre și fiecare dintre cele 130 de delegații din întreaga lume are un
„corespondent de criză” pentru a stabili legături la nivel local în caz de dezastre și crize
politice cu sediul Comisiei, delegațiile și partenerii UE vecini pe teren.
• În 2007, Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru protecția consulară,
menit să pună în practică principiul articolului 20 din Tratatul CE, conform căruia fiecare
cetățean al Uniunii se află pe teritoriul unei țări terțe în care statul membru, al cărui
cetățean este, nu are reprezentare, are dreptul la protecție împotriva misiunilor
diplomatice sau a posturilor consulare ale fiecărui stat membru în aceleași condiții ca și
resortisanții statului respectiv. Acest plan propune o serie de acțiuni de sensibilizare,
extindere a sferei protecției consulare și consolidarea cooperării consulare între statele
membre.
• Comisia lucrează pentru a-și spori rolul în procesul de cooperare cu statele
membre, ONU și alți actori internaționali (de exemplu, prin dezvoltarea metodologiilor de
evaluare a daunelor și nevoilor (PDNA) post-criză pentru scenariile de gestionare a
dezastrelor) și prin furnizarea sprijin pentru capacitatea de răspuns a organizațiilor
umanitare cheie, precum Organizația Națiunilor Unite și Crucea Roșie, pentru a reloca
bunuri de ajutor umanitar care pot fi utilizate rapid și economic în caz de dezastre.
Există încă o nevoie de o mai bună coerență, eficiență și vizibilitate pentru a
atinge obiectivul unei capacități mai integrate de răspuns la dezastre la nivelul UE:
• Comisia se angajează să sporească eficacitatea activității sale în cooperare cu
statele membre, cu actorii internaționali, naționali și locali, în special prin punerea în
comun și o mai bună coordonare a formării și evaluării nevoilor.
• În special pentru dezastrele naturale la scară mai mare, coordonarea
„orizontală” între Comisie, Președinția Consiliului, statele membre și Înaltul Reprezentant
/Secretarul General ar putea fi optimizată în continuare atât la Bruxelles, cât și la fața
locului, pentru crizele care implică atât instrumente comunitare, cât și instrumente PESC.
S-ar putea face îmbunătățiri în schimbul de informații factuale în timp real și rapoarte
analitice în toate etapele (planificarea, coordonarea intervențiilor și schimbul de bune
practici susținute de infrastructura tehnică relevantă) și crearea de echipe comune de
planificare și echipe operaționale comune, acolo unde este posibil. Scenarii diferite și
multilaterale trebuie identificate în prealabil, astfel încât să poată fi dezvoltate
proceduri operaționale permanente pentru fiecare categorie de dezastre majore și pentru
fiecare zonă geografică, promovând astfel o planificare de urgență eficientă la nivelul UE.
O mai bună planificare a situațiilor de urgență va facilita intervenția rapidă, permițând în
același timp ajustări în timpul fazei intensive a dezastrului.
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• Este necesară reunirea mai eficientă a resurselor existente între instrumentele
de la nivelul UE și instrumentele statelor membre, precum și între instrumentele UE /
comunitare. Este necesar să se îmbunătățească coordonarea „verticală” între UE și
statele membre. Această coordonare trebuie optimizată, deoarece diferențele în
mandatele respective ale diferitelor state membre și ale serviciilor / agențiilor umanitare
afectează răspunsul Comisiei.
1.3.3. Consolidarea mecanismului comunitar de protecție civilă
În domeniul protecției civile, Comisia propune creșterea capacității UE și a Comisiei
prin următoarele măsuri:
 Înființarea unui centru de monitorizare și informare care să servească drept
centru operațional pentru intervenția protecției civile europene.
Acest lucru necesită o schimbare calitativă de la schimbul de informații / răspuns
la situații neprevăzute la prognoză proactivă / monitorizare a situațiilor neprevăzute în
timp real și angajament / coordonare operațională. Aceasta include sisteme de avertizare
timpurie, evaluări ale nevoilor, identificarea resurselor relevante și furnizarea de sfaturi
tehnice statelor membre cu privire la resursele de răspuns; dezvoltarea scenariilor,
procedurilor standard de operare și lecțiilor învățate; punerea în aplicare a
competențelor Comisiei pentru consolidarea transportului disponibil și asigurarea
cofinanțării pentru transport; creșterea activităților de instruire și de joc practic pentru
statele membre și alți experți; și asistarea statelor membre în crearea de resurse
comune. Aceasta include, de asemenea, utilizarea capacităților de monitorizare, cum ar
fi cele dezvoltate în cadrul inițiativei de monitorizare globală pentru mediu și securitate
(GMES) sau a instrumentelor precum sistemul european de navigație prin satelit Galileo.
 Creșterea capacității de reacție a Europei pentru protecția civilă.
În urma dezastrelor din statele membre din vara anului 2007, Parlamentul
European a solicitat crearea unei forțe europene de protecție civilă și Consiliul a
însărcinat Comisia să facă propuneri pentru o reacție în caz de dezastru. Cu excepția
poluării bazinelor maritime, unde Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ține la
dispoziție navele UE ca răspuns la poluare pentru a completa resursele naționale la
cererea țărilor afectate, răspunsul la alte tipuri de dezastre, cum ar fi inundațiile și
incendiile forestiere, care sunt cele mai dezastrele frecvente care se întâmplă în statele
membre pot fi furnizate în prezent doar din resurse naționale. Trebuie identificate
lacunele în resursele de răspuns, precum și opțiunile de soluționare a acestora, inclusiv
dezvoltarea resurselor de rezervă disponibile pentru operațiunile europene de protecție
civilă. Ei s-ar putea baza pe două componente principale - module de așteptare și resurse
europene suplimentare, evitând în același timp duplicarea cu capacitățile de răspuns
existente. Fondurile furnizate sub forma unui proiect-pilot și a unei acțiuni pregătitoare
de către Parlamentul European în bugetul 2008 vor fi utilizate pentru a testa astfel de
aranjamente.
1.3.4. Creșterea ajutorului umanitar european
Consensul european privind ajutorul umanitar este un cadru cuprinzător pentru
creșterea furnizării de ajutor umanitar.
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În domeniul ajutorului umanitar, Comisia propune creșterea capacității UE și a
Comisiei prin următoarele măsuri:
Consensul are în vedere, printre altele, identificarea lacunelor de aprovizionare
existente la nivelul UE și internațional, printr-un studiu care prezintă o „hartă” a stării
capacității logistice, inclusiv stocurile, aprovizionările și transportul către zona de
destinație finală a bunurilor umanitare. identificarea potențialelor lacune de răspuns. Ca
un al doilea pas, trebuie luată o inițiativă pentru soluționarea potențialelor lacune.
Studiul va servi pentru a oferi îndrumări clare cu privire la care dintre diferitele
instrumente disponibile este cel mai bine poziționat, cel mai adecvat și cel mai rentabil
și, prin urmare, ar trebui utilizat într-un context dat.
Îmbunătățiți în continuare capacitatea de evaluare și răspuns rapid la fața locului
prin intermediul birourilor locale ale DG ECHO și ale experților locali. Cele șase birouri
regionale ale DG ECHO sunt încorporate treptat de echipe multisectoriale de experți, care
pot fi dislocate imediat în caz de dezastru brusc. Cu această „capacitate de reacție”, se
poate face o evaluare rapidă la fața locului a nevoilor pentru a viza ajutorul umanitar
către donatori și pentru a contribui la o coordonare rapidă la fața locului între diferitele
organizații de sprijin reprezentate.
Având în vedere diversitatea crescândă a participanților în răspunsul la criză
globală și posibilitatea utilizării tuturor instrumentelor disponibile de răspuns la dezastre
în țările terțe, Comisia va intra într-un dialog cu acești participanți cu privire la
principiile ajutorului umanitar.
Prin consolidarea capacității globale de răspuns, Comisia va continua să sprijine
capacitatea de răspuns a organizațiilor umanitare cheie, cum ar fi ONU și Crucea Roșie,
pentru repoziționarea acestora a bunurilor de ajutor umanitar care pot fi utilizate rapid și
economic în caz de dezastre.
Alte inițiative includ dezvoltarea capacităților locale de răspuns la crizele
umanitare; sprijin pentru reforma condusă de ONU și dezvoltarea și diseminarea dreptului
internațional umanitar (DIH), precum și a principiilor umanitare, printre instituțiile UE și
alți actori.
1.3.5. Construirea de capacități în cadrul politicilor și instrumentelor comunitare
Pe lângă consolidarea mecanismului comunitar de protecție civilă și punerea în
aplicare a consensului european privind ajutorul umanitar, poate fi luat în considerare un
pachet suplimentar de măsuri:
 Înființarea unei rețele europene de pregătire a răspunsului la dezastre.
Standarde ridicate de formare, cerința de autosuficiență și interoperabilitate
necesită o formare sporită la nivel european. Acest lucru poate fi realizat cel mai bine
printr-o rețea structurată bazată pe experiența și cunoștințele științifice ale statelor
membre dobândite la nivel național și european prin proiecte de cercetare ale
programului-cadru care abordează dezastrele naturale și dezastrele. O rețea de pregătire
a răspunsului la dezastre ar putea conecta centrele de competență existente în statele
membre și ar putea oferi o gamă largă de activități, inclusiv cursuri de instruire, reluări
practice și schimburi de experți. Rețeaua de formare ar putea dezvolta un program
aprobat care să fie furnizat printr-o rețea de centre de competență selectate, să
stabilească standarde de calitate și să exploreze puncte comune în cadrul diferitelor
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programe de formare. În special, prin aplicarea principiului complementarității în
domeniul protecției civile și al ajutorului umanitar, rețeaua de formare ar putea
dezvolta, de asemenea, expertiză în sectoare precum logistica, comunicarea în caz de
criză, aprovizionarea cu apă, alimentația, sănătatea, sănătatea publică., protecție și
adăpost, bazându-se pe capacitatea disponibilă prin intermediul rețelei de ajutor
umanitar (NOHA), programe academice umanitare în statele membre și bazându-se pe
alte experiențe cu rețele de formare, cum ar fi Grupul european de formare (EGT).
 Măsuri îmbunătățite de pregătire pentru dezastre, sisteme de avertizare
timpurie și utilizarea unui singur număr european de urgență „112”.
Comisia pregătește inițiative de prevenire a dezastrelor atât în UE, cât și în țări
terțe. Există sisteme de avertizare timpurie pentru majoritatea dezastrelor naturale
majore din Europa, dar lipsa unor astfel de sisteme pentru tsunami în Marea Mediterană
este o omisiune semnificativă. Sistemele de avertizare timpurie pot utiliza, de asemenea,
informațiile disponibile de la cetățeni prin intermediul sistemului de apel de urgență, și
anume numărul unic de apel de urgență european „112”. În plus, schimbul european de
experiență în organizarea și furnizarea de răspunsuri de urgență va contribui la
îmbunătățirea gestionării sistemului de apeluri de urgență 112. Lipsa semnalelor și a
protocoalelor comune de alertă este, de asemenea, o preocupare majoră, având în
vedere mobilitatea crescândă a cetățenilor în Europa și țările terțe. Trebuie luate în
considerare și utilizarea tot mai mare a comunicațiilor în bandă largă și mobilă pentru
protecția publică și serviciile de salvare a dezastrelor, precum și posibilitatea
interoperabilității în UE.
 Pregătirea pentru dezastre în țări terțe.
Majoritatea dezastrelor naturale nu necesită un răspuns internațional la dezastre.
Când este inițiat un răspuns internațional, durează adesea 12-72 de ore până când
asistența externă ajunge la locul dezastrului. Din aceste motive, este important să existe
o prezență activă a experților pe teren pentru a se asigura că comunitățile vulnerabile și
autoritățile locale din țările predispuse la dezastre au capacitatea de a oferi un răspuns
imediat. Pregătirea pentru dezastre este crucială, deoarece schimbările climatice vor
continua să afecteze modelele meteorologice și vor continua să ducă la o creștere a
numărului de dezastre naturale - și, în special, a celor care apar în mod neașteptat și
afectează populațiile vulnerabile. Comisia va propune o strategie a UE pentru reducerea
riscurilor de dezastru în țările în curs de dezvoltare, care va furniza, printre altele, un
cadru strategic pentru creșterea treptată a sprijinului pentru consolidarea capacității de
pregătire a dezastrelor în țările terțe care se confruntă cu niveluri ridicate de risc.
Trebuie căutate relații mai strânse cu țările candidate, țările potențial candidate și țările
acoperite de politica europeană de vecinătate.
1.3.6. Plan de acțiune
În conformitate cu pașii descriși mai sus, pe care Comisia intenționează să îi ia,
propune ca următoarele acțiuni să fie luate în considerare și / sau puse în aplicare până
la sfârșitul anului 2008 (dacă nu se specifică altfel):
Către o mai bună cooperare interinstituțională.
Se propune Comisiei, Consiliului și statelor membre, în sfera lor de competență:
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 să definească scenarii multilaterale pentru operațiunile de ajutorare a
dezastrelor în interiorul și în afara UE pentru fiecare categorie majoră de dezastre și
pentru fiecare zonă geografică majoră;
 lansarea unui studiu privind capacitatea logistică globală de răspuns la
dezastre, asigurând o legătură strânsă cu activitățile de asistență umanitară
internațională relevante și cu identificarea lacunelor din resursele europene de protecție
civilă în caz de dezastre. Acolo unde este necesar, se vor depune eforturi pentru a
acoperi lacunele existente, astfel încât să se ajungă la protocoale de planificare de
urgență la nivelul UE, utilizând cele mai adecvate instrumente și să se stabilească
proceduri operaționale standard pentru ca Comisia să răspundă la dezastre în interiorul și
în afara UE. Acest tip de planificare mai bună va facilita intervenția rapidă, permițând
totodată ajustări în timpul fazei intensive a contingenței;
 să asigure o legătură strânsă între cartografierea capacității logistice în curs
în domeniul ajutorului umanitar internațional și procesul de identificare a lacunelor din
resursele de intervenție în caz de dezastru care urmează să fie lansate în domeniul
protecției civile europene. Se vor depune eforturi, acolo unde este necesar, pentru a
remedia lacunele existente;
 acolo unde este necesar, să desfășoare echipe comune de planificare a
dezastrelor și echipe operaționale comune, inclusiv instrumente comunitare și acțiuni ale
Consiliului, care se vor baza pe faza de evaluare a unei metodologii comune UE, ONU și
Banca Mondială pentru evaluarea nevoilor dezastrelor;
 să dezvolte oportunități pentru schimbul de informații factuale și rapoarte
analitice (care trebuie susținute de infrastructura tehnică relevantă) și mijloace de
familiarizare cu situația;
 Investițiile continuă în cercetare și proiecte pilot în domeniul tehnologiilor
informației și comunicațiilor pentru a îmbunătăți sistemele de reacție și alertă în caz de
dezastru.
Capacitatea Europei de ajutor umanitar trebuie îmbunătățită.
În acest scop, Comisia:
 a lansat un studiu care prezintă o „hartă” a stării capacității logistice, inclusiv
stocuri, provizii și transport la destinația finală a bunurilor umanitare, pentru a identifica
potențialele lacune ca răspuns. Ca al doilea pas, trebuie luate inițiative pentru a remedia
eventualele lacune;
 oferă un program cuprinzător de consolidare a capacităților pentru a continua
dezvoltarea capacităților de așteptare atât pentru ONU, cât și pentru Crucea Roșie;
 Implementează imediat solicitarea consensului pentru o mai bună coordonare
operațională a ajutorului umanitar al UE, de exemplu prin diseminarea în timp util a
rapoartelor de stare ale DG ECHO pregătite de experți la fața locului către punctele
focale ale statelor membre ale UE, la fel ca în capitale, și pe loc;
 dezvoltă în continuare, împreună cu participanții la dezvoltare, cadrul
strategic pentru inițiativele de pregătire pentru dezastre care vizează consolidarea
capacităților locale în țările predispuse la dezastre.
Protecția civilă europeană trebuie îmbunătățită.
În acest scop, Comisia:
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 transformă Centrul de monitorizare și informare într-un centru operațional
pentru intervenția europeană a protecției civile;
 identifică lacunele din resursele de intervenție în caz de dezastru și, atunci
când sunt identificate lacunele, prezintă propuneri de îmbunătățire a capacității
europene de răspuns la protecția civilă pe baza a două componente:
 integrarea voluntară a principalelor module de protecție civilă, care sunt în
așteptare pentru a fi disponibile pentru desfășurare în orice moment;
 capacități suplimentare de rezervă concepute pentru a completa răspunsul
național la dezastre majore, cum ar fi incendiile forestiere și inundațiile.
Consolidarea capacităților în cadrul politicilor și instrumentelor comunitare.
În acest scop, Comisia:
 prezintă propuneri pentru înființarea unei rețele europene de pregătire a
reacției la dezastre, pe baza experienței dobândite prin intermediul mecanismului
comunitar de protecție civilă și pe baza punerii în comun a inițiativelor de pregătire
existente;
 finalizează propunerile pentru o abordare europeană integrată a prevenirii
dezastrelor naturale și o strategie a UE pentru reducerea riscului de dezastru în țările în
curs de dezvoltare;
 ajută statele membre să dezvolte semnale comune de avertizare timpurie. În
special, Comisia încurajează statele membre să își intensifice eforturile pentru a institui
un sistem de avertizare timpurie împotriva tsunami-ului;
 creștere informațiile furnizate în sprijinul etapelor de pregătire în caz de
dezastru, avertizare timpurie, răspuns și recuperare, inclusiv prin inițiativa de
monitorizare globală pentru mediu și securitate (GMES);
 consideră posibilitatea menținerii unei anumite lățimi de bandă pentru
comunicare în situații neprevăzute.
Actori instituționali adecvați.
A) R. ROMÂNIA:
 Guvernul României;
 Ministerul Apărării Naționale;
 Ministerul de Interne - prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență - al
județului Călărași;
 Inspectoratul șef de urgență;
 Ministerul Mediului și Apelor - MMGA;
 Administrația Națională „Apele Române” - ANAR;
 Institutul Național de Hidrologie și Gestionarea Apelor - INHGA;
 Administrația Națională de Meteorologie - ANM;
 Consiliile raionale, consiliile municipale locale, orașele, satele și consiliile
locale;
 Grupul de suport tehnic din cadrul comitetului județean ;
 Centrul Operațional al Inspectoratului raional pentru situații de urgență;
 Prefectura Călărași;
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 Inspectoratul județean pentru situații de urgență - județul Călărași;
 Sistem de management al apei - județul Călărași.
B) R. BULGARIA:
 Guvernul Bulgariei;
 Ministerul de Interne - Direcția Generală „Siguranța la incendiu și protecția
populației”;
 Direcțiile regionale ale Ministerului de Interne;
 Crucea Roșie în Bulgaria;
 Centre de îngrijire medicală de urgență;
 Organizații non-profit;
 Formații de voluntari.
1.4. Documente recente
1. Legea privind protecția împotriva dezastrelor.
2. Strategia națională de reducere a riscurilor de dezastru 2018-2030
3. Planul național de protecție împotriva dezastrelor - 2010.
4. Liniile directoare pentru elaborarea și pregătirea pentru punerea în aplicare a
planurilor de protecție în caz de dezastre - emise de Consiliul de reducere a riscurilor de
dezastru în cadrul Consiliului de Miniștri.
5. BDS ISO 31000: ”Managementul riscurilor - principii și orientări”;.
6. BDS ISO 31010: ”Managementul riscului - metode de evaluare a riscurilor”.
7. Informații statistice din INS.
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Capitolul 2: Analiza și evaluarea riscurilor de incendii, inundații, furtuni de zăpadă,
cutremure și alte calamități naturale, precum și accidente industriale, incl. scurgeri de
radiații, care pot afecta teritoriile municipiului Dobrich și județului Călărași. Prognozarea
efectelor incendiilor, inundațiilor, furtunilor de zăpadă, cutremurelor și altor calamități
naturale, precum și a accidentelor industriale (inclusiv scurgeri de radiații) asupra
populației, economiei și mediului. Clasificarea zonelor potențiale cu risc de dezastre
naturale și accidente industriale (inclusiv scurgeri de radiații), gradele de vulnerabilitate
ale infrastructurii critice.
2.1. Identificarea riscurilor posibile, descriere, clasificare
Societatea modernă se confruntă în mod constant cu o varietate extraordinară de
riscuri: riscuri naturale, riscuri profesionale, riscuri care afectează sănătatea, riscuri care
înrăutățesc mediul și au consecințe negative pentru generațiile viitoare etc., al căror
impact este continuu.
Una dintre multele definiții date riscului arată că este amenințare, posibilitatea
de a provoca un eveniment care va provoca daune caracterizat, pe de o parte, de
severitatea consecințelor care decurge din ea, iar pe de altă parte - prin
probabilitatea apariției acestuia.
Este dificil să se determine amploarea unei amenințări, deoarece același risc poate
provoca efecte semnificativ diferite, în funcție de condițiile în care apare.
Analiza riscurilor oferă un răspuns la întrebarea ”Ce se poate întâmpla într-un
anumit context?”. Riscul poate fi evaluat în funcție de probabilitatea de a provoca daune
și de consecințele probabile, înțelese ca o măsură a măsurii „amenințării” naturale. Prin
urmare, analiza riscurilor este un punct de referință în procesul de luare a deciziilor
atunci când vine vorba de luarea unor măsuri specifice care ar trebui să conducă la
atenuarea și atenuarea riscurilor (gestionarea riscurilor). Conceptul de risc constă din trei
elemente, acestea se referă la analiza riscurilor, evaluarea riscurilor și gestionarea
riscurilor.
 Analiza de risc reprezintă o abordare sistematică pentru caracterizarea și,
dacă este posibil, cuantificarea riscului, în ceea ce privește probabilitatea apariției
acestuia și amploarea consecințelor sale.
 Evaluarea riscurilor reprezintă o etapă ulterioară în care semnificația
riscurilor acceptabile este decisă de factori administrativi pe baza unei comparații a
avantajelor și dezavantajelor asociate evenimentului posibil.
 Managementul riscurilor se referă la aplicarea măsurilor și metodelor
pentru atingerea nivelului propus de siguranță și protecție în contextul adaptării la
schimbările din mediu.
Prin urmare, baza pentru gestionarea managementului riscurilor naturale (include
toate domeniile de la prevenire la gestionarea daunelor) este pregătirea unei analize a
riscurilor cât mai clare, cuprinzătoare și detaliate cu privire la gestionarea riscurile de
incendii, inundații, furtuni de zăpadă, cutremure și alte calamități naturale, precum
și accidente industriale, incl. scurgeri de radiații, care pot afecta teritoriile
municipiului Dobrich și județul Călărași.
Riscurile pot fi reduse prin combinații practice de măsuri compatibile cu amploarea
dezastrului și gradul de expunere și vulnerabilitate al comunității teritoriale.
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Este necesar să se înțeleagă clar riscurile existente și potențiale - incendii,
inundații, furtuni de zăpadă, cutremure și alte calamități naturale, precum și accidente
industriale, incl. scurgeri de radiații, care pot afecta teritoriile municipiului Dobrich și
județul Călărași, pentru a stabili măsuri preventive de reducere a acestora, referitoare la
abordarea gestionării situațiilor de urgență.
Locuitorii / voluntarii locali pot fi mobilizați pentru măsuri preventive și pot
construi capacitatea de răspuns comunitar dacă riscurile pe care le-ar întâmpina vor fi pe
deplin evaluate.
Scopul studiului specializat în domeniul gestionării situațiilor de urgență în
regiunea transfrontalieră bulgar-română / BRTR / este de a permite autorităților și altor
factori de decizie să facă cea mai bună alegere posibilă în ceea ce privește:
 evaluarea și prevenirea riscurilor;
 locația și dimensiunea unităților de intervenție de urgență;
 dezvoltarea unui concept, elaborarea planurilor de răspuns la situații de
urgență, elaborarea planurilor de cooperare pentru răspunsul la criză;
 alocarea resurselor necesare ( forțe și mijloace de intervenție ).
Sarcinile cercetării de specialitate sunt:
 crearea unui cadru unic de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor
generate de situații de urgență;
 locația și dimensiunea unităților de intervenție de urgență;
 crearea unui concept, elaborarea planurilor de intervenție și cooperare în
situații de urgență;
 distribuirea resurselor necesare (forțe și mijloace de intervenție);
 ajutor psihologic pentru persoanele / familiile din comunitate.
Nu există soluții unice care să faciliteze participarea tuturor factorilor de decizie și
a societății civile atunci când vine vorba de luarea deciziilor în gestionarea crizelor.
Este crucial să se adopte practici adecvate circumstanțelor într-un context socioeconomic dat.
De cele mai multe ori nu ne gândim la incendii, inundații, furtuni de zăpadă,
cutremure și alte calamități naturale, precum și la accidente industriale, incl. scurgeri de
radiații, care pot afecta teritoriile municipiului Dobrich și județul Călărași, deoarece
acestea sunt evenimente cu consecințe grave și nedorite. Astăzi, trăim într-o lume în care
bunăstarea, siguranța și chiar viața noastră sunt uneori amenințate sau puse la încercare
de astfel de evenimente, pe care nu le putem prevedea întotdeauna și pe care, în ciuda
evoluției științei și tehnologiei, nu le putem controla decât parțial.
Ce au în comun aceste evenimente și ceea ce știm sigur este că, indiferent când și
unde se întâmplă, acestea afectează, la diferite durate și momente, echilibrul emoțional
al tuturor celor afectați.
Frica, furia, rușinea, neputința, durerea, îngrijorarea profundă, groaza sunt doar
câteva dintre posibilele emoții pe care le experimentează persoanele care au
experimentat astfel de evenimente și adesea nu pot face față acestor sentimente singure.
Pentru ca recuperarea dintr-un astfel de eveniment traumatic să aibă loc în cele
mai bune condiții posibile, asistența psihologică pe care o primesc oamenii trebuie
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justificată științific, adică una care se bazează pe metode care și-au dovedit validitatea și
eficacitatea în acțiune. sprijin eficient pentru victimele sau supraviețuitorii dezastrelor.
2.2. Evaluarea riscului
2.2.1. Conceptul de risc
În practică, sunt utilizate diferite definiții ale riscului, derivate din literatura
internațională. Comparațiile arată că definițiile diferite au în cele din urmă același sens.
Ele adaugă doar elemente conceptului de risc.
Cele două definiții principale sunt:
Risc = probabilitate X impact
Risc = pericol X vulnerabilitate
Este important să se facă distincția între termenii englezi pentru risc (risk) și
Pericol (hazard) care în unele limbi sunt traduse prin același cuvânt.
Dacă este luată în considerare a doua definiție, diferența dintre risc și Pericol
este în vulnerabilitatea victimelor: pericolul potențial include doar (probabilitatea)
efectul negativ al unui incident (dezastru sau criză). Gradul de vulnerabilitate a
oamenilor și a mediului la un astfel de efect determină dacă riscul este semnificativ.
Să ilustrăm acest lucru: potopul în sine poate fi considerat ca fiind Pericol. Cu
toate acestea, dacă apare într-o zonă nelocuită, fără valoare economică și de mediu,
atunci spunem asta nu este, sau este un mic risc.
Vulnerabilitatea este un concept compus care include expunere și
susceptibilitate. Să ilustrăm acest lucru: gradul în care clădirile sunt vulnerabile la
inundații depinde atât de gradul de expunere (care este înălțimea apei ?) și măsura în
care clădirile sunt într-adevăr afectate de apă (din ce material și cât de rezistente sunt
construite? ).
Diferența dintre cele două definiții constă în gruparea conceptelor.
Combinarea acestor concepte creează următoarea definiție complexă:
Impact
Risc

Probabilitate x Efect x Expoziție x Receptivitate

Pericol

Vulnerabilitate

Formulele sunt concepute pentru a indica faptul că riscul este concept compus
constând din diferite componente, dar rezultatele NU trebuie să se înmulțească. Acest
lucru ar determina liderii politici sau administrativi să ajungă la concluzia nefondată că
probabilitatea și impactul prin definiție trebuie luate în considerare în mod egal. Este
important ca în evaluare a riscurilor precum și probabilitatea, și impactul sunt
analizate și evaluate separat.
Fiecare parte a conceptului de risc este necesară pentru a identifica măsurile
de reducere a riscurilor.

www.Interregrobg.eu
Proiectul ”Gestionarea Comună A Riscurilor Și Parteneriatul În Regiunea De Frontieră Călărași – Dobrich” (ROBG-415)
Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene. Singura responsabilitate pentru conținutul
acestui material revine autorilor săi.

p. 35 din 73

Un motiv suplimentar pentru analizarea separată a diferitelor componente ale
conceptului de risc este că fiecare dintre ele poate duce la diferite tipuri de măsuri de
protecție. Un risc poate fi redus prin depășirea elementelor de apariție, efectul
principal, expunerea și susceptibilitatea. Pentru fiecare tip de dezastru sau criză, este
adecvat să se ia în considerare care sunt elementele cele mai definitorii ale riscului și, în
consecință, unde sunt cele mai mari oportunități de a-l reduce.
2.2.2. Reducerea riscurilor
Ce se înțelege prin „reducerea riscului (atenuare) prin reducerea probabilității și /
sau impactului unui dezastru și/sau a vulnerabilității societății„. Cu alte cuvinte,
reducerea riscului include toate formele de reducere a riscurilor pentru diferitele
elemente ale conceptului de risc. Diferența dintre gestionarea riscurilor și gestionarea
crizelor nu este absolută pentru experiența partenerilor. Măsuri pregătitoare pentru
riscuri specifice (așteptare), cum ar fi planificarea spațială pentru a oferi acces la
serviciile de urgență sau la opțiunile de evacuare, pot fi interpretate ca măsuri
preventive sau de reducere a vulnerabilității. Este important să se concluzioneze că
includerea timpurie a riscurilor în planificarea și planificarea spațiului are adesea cele
mai de bază oportunități de atenuare. Pe de altă parte, o strategie de atenuare reușită
implică adesea un set de măsuri (nu numai teritorial / spațial ).
Cеea ce este comun între măsurile de a gestiona riscul și gestionarea crizei este
că uneori le numim „siguranță din mai multe straturi”;, Termen derivat din industria
prelucrătoare. Acest concept se bazează pe principiul că există mai multe straturi de
siguranță în jurul oricărui risc. Definiția exactă a straturilor variază în funcție de țară și
sector.
În toate cazurile, primele, straturile interioare se referă la gestionarea riscurilor atenție structurală la (non) pericol fizic și prevenire, reducerea situațiilor periculoase,
precum și la minimizarea impactului încălcării reale a siguranței fizice. Straturile
exterioare au legătură cu acțiunile ulterioare de salvare și recuperare.
Discutarea structurii riscurilor de siguranță și a opțiunilor de atenuare prin
planificarea spațiului necesită o abordare sistematică. Riscurile trebuie identificate în
prealabil și efectele măsurilor de siguranță trebuie evaluate cât mai curând posibil. Ar
trebui urmărite noi cercetări și ar trebui utilizate oportunitățile de îmbunătățire a
siguranței, acolo unde sunt disponibile. Procesul de atenuare a riscurilor începe cu
realizarea lor.
2.2.3. Structura și conținutul procesului de evaluare a riscurilor
Pașii pe care toți îi urmează în evaluarea riscurilor se bazează pe aceiași Principii
de baza. Este logic ca terminologia și definițiile să difere în fiecare limbă, dar partenerii
au fost de acord că există 3 faze de evaluare a riscurilor, ca și în literatura
internațională:
 Identificarea riscului (Risk identification)
 Analiza de risc (Risk analysis)
 Evaluarea riscurilor(Risk evaluation)
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Prima fază - identificarea riscului
Având în vedere definiția riscului, termenul identificarea riscului este de preferat
celui mai popular identificarea pericolului. Identificarea riscului necesită identificarea
simultană a cauzelor (surselor de risc) și a victimelor (vulnerabilii). Combinația ambelor
oferă posibilitatea de a înțelege distribuția spațială a riscului sau cu alte cuvinte de a
identifica locurile și situațiile cu risc ridicat. Prin urmare, identificarea riscurilor este
definită ca „procesul de detectare, identificare și descriere a existentelor sau
”potențiale situații de risc.”
Evident, prima întrebare care a apărut a fost - ce riscuri SUNT și care NU SUNT
incluse? Răspunsul poate fi diferit pentru diferite țări și municipalități și poate depinde,
de asemenea, de scopul real al evaluării riscurilor. În multe state membre ale UE,
legislația națională definește pentru care tipuri de risc sunt responsabile autoritățile
locale. Uneori, acest lucru este specificat în instrucțiuni detaliate pentru tipurile de
obiecte de risc și vulnerabilități la care autoritățile locale trebuie să abordeze un
anumit risc, de exemplu prin evaluarea impactului asupra mediului. În alte cazuri,
guvernele naționale instruiesc autoritățile locale să evalueze un set specific de riscuri,
care pot fi diferite în fiecare an.
Identificarea riscului este un proces lung, care vizează nu numai situațiile de risc
ridicat existente în prezent. Riscurile se schimbă constant. Dezvoltarea economică poate
duce la noi activități umane cu risc ridicat. Modificări periodice ale utilizării terenului
/planificarea teritorială și urbană măsuri și decizii/ poate apropia site-urile vulnerabile
de sursele de risc, dar poate oferi și oportunități de reducere a riscului. Frecvența și
severitatea dezastrelor naturale evoluează în timp. Prin urmare, identificarea riscurilor
trebuie luată în considerare în planurile de dezvoltare viitoare. Aceasta poate include
dezvoltarea teritorială a noilor zone rezidențiale și industriale, precum și dezvoltarea
tehnologică și schimbările în societate, care pot prezenta noi provocări. Exemplele includ
impactul schimbărilor climatice asupra riscurilor, cum ar fi inundațiile și condițiile
meteorologice extreme, impactul noilor tehnologii sociale și media asupra vitezei cu care
nemulțumirea publicului se poate răspândi sau impactul mașinilor cu hidrogen asupra
zonelor cu risc din jurul benzinăriilor.
În plus față de cele de mai sus, este de asemenea important să se raporteze
riscurile anterioare în registru. Incidentele care au avut loc sau au fost evitate pot
contribui la analiza recurenței istorice a anumitor tipuri de dezastre și crize și a puterii
reale a efectelor lor. Cercetările istorice ne pot ajuta să evaluăm riscul în prezent și să
relevăm lacunele în identificarea riscului.
O parte esențială a identificării riscului este prezentarea sa cu componenta sa
geografică pe așa-numita harta riscului.
Pe baza experienței practice a partenerilor, pot fi oferite diverse sfaturi.
Atunci când se creează o hartă a riscurilor, potențialul reutilizabil al acesteia ar
trebui luat în considerare cu atenție. Cererea determină oferta: o hartă a riscurilor
proiectată pentru o anumită aplicație poate prezenta în practică nevoi suplimentare. Este
posibil ca acestea să nu fie întotdeauna satisfăcute cu ușurință dacă nu sunt luate în
considerare în prealabil.
Exemple de utilizare a cartografierii riscurilor răspândite pe scară largă sunt:
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ca instrument pentru planificarea și definirea politicii de reducere a riscurilor;
ca mijloc de comunicare cu cetățenii cu privire la risc;
ca mijloc de autorizare a activităților cu risc ridicat;
ca instrument operațional pentru comisiile de criză în definirea locației și a
(posibilelor) efectele accidentelor;
 ca vehicul operațional pentru ambulanțe.
Diferite tipuri de aplicații creează cerințe diferite pentru calitatea și
accesibilitatea hărții riscurilor.
Utilizarea repetată va duce în cea mai mare parte la o calitate mai bună a hărții,
dar acest lucru nu este întotdeauna de dorit și este posibil să se realizeze. Prin urmare, ar
trebui să se acorde o atenție deosebită la stabilirea obiectivelor unei hărți a riscurilor.
Trebuie luate în considerare cerințele refolosibile, precum și domeniul de aplicare
al riscurilor implicate: ce tipuri de dezastre sau crize (inițiale) sunt luate în considerare
sau nu sunt luate în considerare. Șansa pentru un proiect de succes este cea mai mare
atunci când obiectivele sunt realiste. Este o idee bună să începeți cu doar câteva riscuri și
câteva straturi pe hartă și să nu vă extindeți până nu ați finalizat pașii inițiali.
Cei care dețin informații trebuie să actualizeze dinamic datele. Pentru toate
tipurile de utilizare a hărții, informațiile de bază trebuie să fie actualizate. O hartă a
riscurilor trebuie să fie întotdeauna actualizată. Obținerea de informații direct din sursa
originală este cea mai bună garanție a fiabilității sale. Este necesar un acord cu
„deținătorii” informațiilor pentru a actualiza datele și a proiecta direct noile informații
pe harta riscurilor. O hartă a riscurilor include de obicei informații din diverse surse. Prin
urmare, gestionarea informațiilor nu este sarcina unei singure instituții, ci necesită
cooperarea întregii rețele de parteneri, care sunt adesea atât organizații publice, cât și
organizații private. Este bine dacă toate părțile sunt conștiente de importanța hărții
riscurilor pentru organizația lor.
 O singură hartă a riscurilor nu garantează conștientizarea publicului cu
privire la risc;
Accesul publicului la harta riscului este doar primul pas să se conștientizeze riscul
de către cetățeni, organizații și întreprinderi. Numai cu o strategie de comunicare
eficientă este posibil să se realizeze o bună utilizare și înțelegere a unei hărți a riscurilor.
Chiar și atunci, nu este sigur că oamenii vor lua măsuri pentru a fi pregătiți pentru
dezastre. O lecție importantă este că, în cele din urmă, harta de risc este cel mai eficient
dacă oferă pași specifici de făcut în cazul diferitelor tipuri de accidente.
 Asigurarea securității informațiilor clasificate conform regulilor;
Anumite informații despre riscuri pot fi utilizate în mod abuziv în planificarea
atacurilor teroriste sau a sabotajului. Prin urmare, problema publicării sau nu a unei hărți
de risc ar trebui să fie întotdeauna luată în considerare în timpul procesului de
proiectare. Importanța comunicării transparente în asumarea riscurilor trebuie cântărită
în raport cu șansele oricărui abuz. O altă considerație este că, de obicei, majoritatea
informațiilor de pe harta riscurilor sunt acum disponibile gratuit prin alte mijloace. În
acest sens, harta riscurilor nu reprezintă adesea o amenințare suplimentară pentru
securitate. Este necesar să se introducă diferite niveluri de acces la sistemul de
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cartografiere a riscurilor. Acest lucru poate fi necesar chiar și de risc utilizate doar de
profesioniști, deoarece sute sau chiar mii de profesioniști trebuie să aibă acces.
 Riscurile nu recunosc granițele artificiale;
Fiecare hartă a riscurilor are granițe. Cu toate acestea, riscul nu respectă granițele
administrative făcute de om și adesea chiar și granițele naturale. Un dezastru într-o zonă
poate afecta adesea în mod direct alta. Erupțiile vulcanice recente au arătat că, în unele
cazuri, efectul poate fi resimțit la mii de kilometri distanță. O administrație publică,
indiferent dacă este locală, municipală, regională sau națională, trebuie să ia întotdeauna
în considerare furnizarea de informații cu privire la riscurile potențiale care depășesc
frontierele sale. Tratatul de la Helsinki prevede că guvernele trebuie să se informeze
reciproc cu privire la pericolele care apar la 15 km în afara granițelor țării.
A doua fază - Analiza riscurilor
Analiza de risc este al doilea pas în evaluarea riscurilor. Acest pas poate fi
definit ca „procesul de determinare a naturii și puterii relative a riscului”. Scopul este de
a acorda prioritate riscurilor care necesită cea mai mare atenție politică. Abordarea
acestui pas este determinată de conceptul de risc care stă la baza acestuia.
Potrivit ONU, de exemplu, evaluarea riscurilor se concentrează pe identificarea
pericolelor și vulnerabilităților. Uniunea Europeană folosește această definiție, dar se
concentrează pe evaluarea probabilității și impactului. După cum s-a menționat deja,
ambele definiții pentru risc în realitate reflectă aceiași factori. Cu toate acestea,
alegerea definiției are consecințele sale în prezentarea analizei de risc. În unele cazuri,
riscurile sunt clasificate în funcție de pericol și vulnerabilitate, în altele - în funcție de
probabilitate și impact. Au fost prezentate mai sus exemple ale ambelor abordări. O
abordare nu este neapărat mai bună decât cealaltă, dar atunci când alegeți o metodă,
este important să cunoașteți diferența dintre ele. În principiu, abordarea cu pericol și
vulnerabilitate este deosebit de utilă pentru o analiză separată a dezastrelor naturale
(abordare cu risc unic), deoarece omul nu poate afecta pericole precum cutremure,
vulcani și condiții meteorologice extreme. Pentru aceste riscuri, este deosebit de
important să ne concentrăm pe o analiză adecvată a vulnerabilității (oameni, economie,
ecologie), deoarece acestea sunt singurele opțiuni de reducere a riscului.
Pe de altă parte, abordarea cu probabilitatea și impactul este potrivită pentru
analiza simultană a diferitelor tipuri de risc deoarece face posibilă prezentarea
rezultatelor printr-o diagramă care facilitează liderii de opinie într-o comparație
transparentă a puterii relative a unui risc. Această abordare se mai numește „abordare
multi-risc”.
 Abordare cu un singur risc:
În abordarea cu risc unic accentul este pus pe analiza riscurilor (dezastru sau
criză) dintr-o anumită specie, de obicei într-o anumită zonă geografică și pentru o
perioadă de timp specificată. În practică, există multe exemple ale acestui tip de analiză,
cum ar fi incendii forestiere, inundații și alunecări de teren. Acest tip de analiză a
riscului are ca scop determinarea care dintre zonele identificate sunt cele mai expuse
riscului pentru a se realiza o politică managementul riscurilor și/sau al crizelor.
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Metodele pentru analiza riscului unic sunt foarte diferite. De exemplu, factorii de
risc pentru incendiile forestiere sunt diferiți față de cei pentru inundații. Rezultatele unor
astfel de analize de risc sunt cele mai dificil de comparat. Pe de altă parte, o astfel de
abordare specifică riscului poate contribui la politici mai bine direcționate decât
abordarea generală.
 Abordare multi-risc:
În caz de abordare multi-risc în principiu, toate riscurile posibile pentru siguranță
(din lista prezentată mai sus) ar putea fi considerate simultan. Aceasta înseamnă, de
exemplu, că riscuri precum explozii ar trebui făcute comparabile cu tulburări sociale,
sau boli infecțioase în masă - cu încălcarea utilităților comunale. Pentru a putea
compara riscuri complet diferite în abordarea multi-risc, este necesar un anumit criteriu
pentru a măsura consecințele riscului asupra „intereselor vitale” ale societății. Conceptul
de ”interese vitale„ a fost folosit mult timp de mai multe țări și face parte, de
asemenea, din abordarea comună propusă pentru evaluarea riscurilor naționale în UE.
Metoda frecvent utilizată în analiza multi-risc este așa-numita analiza
scenariului. Înțelegerea situațiilor periculoase actuale și viitoare nu se traduce neapărat
în analiza riscurilor. Este imposibil să încerci să analizezi separat sute și chiar mii de
situații periculoase. În schimb, în analiza scenariilor, scenariu dat este în curs de
dezvoltare în funcție de fiecare categorie de risc. Motivul principal pentru utilizarea
scenariilor ca instrument de evaluare a riscurilor este capacitatea de a defini elementele
critice în caz de dezastru sau criză, ca bază pentru politicile strategice.
Analiza scenariului permite identificarea celor mai importanți factori care pot
depăși un dezastru sau o criză - și prin reducerea riscului (probabilitate, efect și
vulnerabilitate ), și prin pregătirea pentru dezastre.
 Diferite tipuri de risc pot necesita diferite tipuri de analize:
Este important să evaluați în prealabil ce abordare îndeplinește obiectivele
evaluării riscurilor. Uneori, riscul este evident și prioritar, deci nu este nevoie să îl
comparați cu alte riscuri. În acest caz, abordarea cu risc unic este cea mai bună opțiune
pentru localizarea riscurilor și stabilirea politicilor. Metoda exactă pentru o astfel de
abordare a riscului unic depinde foarte mult de caracteristicile de risc definite. În alte
cazuri, este mai adecvat să se efectueze o analiză cu mai multe riscuri pentru a stabili
prioritatea riscurilor care trebuie abordate.
 Accent asupra necesității unor politici de risc actualizate:
Analiza de risc nu este un scop în sine. Este un mijloc de prioritizare a riscurilor
pentru a redirecționa resursele financiare și umane disponibile, precum și atenția politică
către riscurile „corecte”. În plus, analiza riscurilor este o modalitate de identificare a
deciziilor politice. Analiza eficientă a riscurilor ajută la înțelegerea naturii riscului și, în
același timp, la identificarea oportunităților de îmbunătățire a gestionării riscurilor și a
crizelor. În acest scop se utilizează analiza scenariului. Se caută motivele și
consecințele. Acest lucru face posibilă identificarea unor măsuri strategice și politice
vizate cu privire la toate aspectele siguranței pe mai multe straturi și la toate tipurile de
impact.
 Dezvoltarea unei rețele de parteneri:
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Informațiile, expertiza și experiența sunt necesare pentru a efectua o analiză a
riscurilor. Nicio administrație publică nu are toate acestea direct în cadrul organizației
sale, mai ales municipalitățile mici, de aceea analiza riscurilor necesită întotdeauna
cooperarea strânsă a MĂSURII organizațiilor publice și private. Administrațiile publice
trebuie să se dezvolte abilități de rețea și relații bune cu toți partenerii. O rețea de
parteneri buni va servi nu numai în scopul analizei, ci și pentru implementarea efectivă a
politicilor și investiții în atingerea obiectivelor proiectului.
 Organizarea implementării structurale a proceselor de analiză a
riscurilor:
La fel ca cartografierea riscurilor, analiza riscurilor trebuie să fie un proces
continuu pe măsură ce riscurile se schimbă în timp. Implementarea politicilor timpurii de
gestionare a riscurilor conduce în mod ideal la o analiză adecvată a riscurilor care să
arate eficiența măsurilor. Acest lucru poate duce la noi priorități politice în domeniu. Prin
urmare, este important să se mențină conștientizarea și competența autorităților
responsabile cu privire la procesele de analiză a riscurilor.
A treia fază - evaluarea riscului
A treia ultimă fază din evaluarea riscului se numește evaluare (evaluarea
riscurilor). În această etapă, concluziile identificării și analizei riscurilor sunt date
politicienilor și liderilor de opinie.
Managementul riscurilor și al crizelor nu este conceput pentru a realiza
securitate absolută, ci e parte a evaluării socio-politice, luând în considerare interesul
public pentru activități riscante. Astfel, de exemplu societate modernă nu ar putea
trece fără substanțe periculoase. De asemenea, este de neimaginat ca persoanele care
locuiesc în zone predispuse la inundații, alunecări de teren sau erupții vulcanice să se
evacueze complet. În cele din urmă Scopul este de a se atinge un nivel de siguranță care
este acceptabil atât pentru politicieni, cât și pentru cetățeni. Aceasta înseamnă că
factorii de decizie și conducătorii de administrații vor trebui întotdeauna să evalueze
rezultatele oricărei analize de risc pe baza lor propriul sistem de valori și preferințe.
Pentru a se evalua care dintre riscurile analizate trebuie ales ca fiind cu
prioritate, trebuie luate în considerare multe criterii diferite, precum:
 Conștientizarea publicului cu privire la riscurile și preocupările rezidenților;
 Importanța relativă a intereselor vitale: de exemplu, pentru un lider,
riscurile cu potențial multe victime pot fi cele mai importante, iar pentru
altul, riscurile cu consecințe economice sau de mediu grave pot fi o
prioritate;
 Prioritățile politice și programele existente: de exemplu, programe de
reducere a riscurilor existente;
 Instrucțiuni de la niveluri superioare de management: de exemplu,
prioritățile naționale și alocarea bugetară;
 Proiecte de prestigiu, cum ar fi case noi sau industrii;
 Profituri rapide: măsuri ieftine care au avantaje semnificative;
 Importanța economică a unor activități riscante;
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 Dezechilibru între nivelul de risc și pregătirea efectivă pentru dezastre.
Profesioniștii din domeniul siguranței trebuie să efectueze o analiză obiectivă a
riscurilor, dar trebuie să fie conștienți de faptul că factorii de decizie vor interpreta
rezultatele pe baza propriilor preferințe politice subiective. Prin urmare, opțiunea este
da întrebați explicit factorii de decizie pentru a lor criterii de evaluare subiectivă.
2.3. Clasificarea zonelor potențiale cu risc de dezastre naturale și accidente industriale
și prognozarea consecințelor
2.3.1. Lucru în rețea
Numărul de teorii științifice pentru clasificarea zonelor potențiale cu risc de
dezastre naturale și accidente industriale și prognozarea consecințelor este nelimitat. in
orice caz proiectul ar trebui să se concentreze pe lecțiile practice și bunele practici ale
administrațiilor locale, naționale /regionale/ din zonele fiecărei țări. Fără a pretinde că
„abrogă” teoriile științifice sau chiar le includ, primul rezultat al discuțiilor partenerilor
de proiect este abordarea practică generală pentru a porni o rețea – se realizează
evaluare în rețea. Etapele unei astfel de evaluări sunt comparabile cu cele ale evaluare
a riscurilor (vezi mai sus) și evaluarea oportunităților (vezi mai sus).
PRIMUL PAS este identificarea rețelei - să identifice toate figurile cheie implicate
în procesul decizional. Principalele domenii în care trebuie identificate părțile interesate
sunt legislația internațională și națională, reglementările locale, distribuția
(financiar) resursele și stabilirea efectivă a obiectivelor politice.
AL DOILEA PAS este să efectuarea analizei rețelei: să se definească atât relațiile
formale, dar și cele neformale ale organelor executive locale /municipale/, structuri
administrativ-teritoriale la toate nivelurile guvernamentale, toate părțile interesate
identificate.
De exemplu, dacă există o anumită ierarhie în luarea deciziilor, dacă există
reuniuni oficiale de consultare sau proceduri oficiale care trebuie urmate, dacă un
partener are dreptul la veto ? Ce organizații sunt un partener natural al rețelei, ce
actori cheie au conexiuni informale bune?
ULTIMUL PAS este evaluarea rețelei - să decidă ce părți interesate sunt „cele mai
importante” care trebuie implicate și în ce mod. În acest scop, poate fi utilă definirea
unor criterii specifice de luare a deciziilor, iar în rețelele mai mici evaluarea se poate
face destul de natural și pe baza experienței existente.
Foarte important:
 Rețeaua este creată cât mai devreme posibil;
Rețeaua este prezentată aici, ca parte a implementării strategiilor de
prevenire a dezastrelor, dar în realitate trebuie să înceapă într-o etapă mult mai
timpurie a acestui proces. Cel mai bun mod de a obține sprijin în lupta împotriva
dezastrelor este să construiască o înțelegere comună în legătură cu clasificarea
zonelor potențiale cu risc de dezastre naturale și accidente industriale și să se
prevadă consecințele. Conștientizarea riscurilor pentru toți partenerii afectați este
necesară, acest lucru poate fi realizat prin includerea lor în primele etape ale evaluării
riscurilor.
 Întreținerea rețelei;
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Lucru în rețea este o activitate structurală. Dacă păstrați legătura cu partenerii
dvs. numai atunci când aveți nevoie de ei, aceasta va aduce tensiune. Vă recomandăm să
păstrați legătura cu ei, chiar și atunci când nu este nevoie să construiți o relație
structurală în care să depindeți unul de celălalt. Bazați-vă unul pe celălalt și ajutați,
indiferent de circumstanțe. Și mai presus de toate, să rămânem la cuvânt, pentru că
încrederea pierdută este greu de câștigat.
 Se începe cu aranjamente clare pentru proces;
La începutul procesului de clasificare a zonelor potențiale cu risc de dezastre
naturale și accidente industriale și de prognozare a consecințelor, este important să
cunoaștem angajamentele tuturor partenerilor și ce se poate aștepta de la fiecare dintre
ei. În ce momente ale procesului vor fi consultați, cum vor fi luate deciziile oficiale, ce
cunoștințe de specialitate se așteaptă de la fiecare dintre municipalități /raioane/
organizații? Un acord de cooperare transparent sau o declarație de principiu comună
pot face procesul mai ușor și pot îmbunătăți semnificativ suportul pentru cel mai bun
rezultat final.
 Se gândește și se discută în avans, cine plătește și cine beneficiază?
În mod ideal, o parte din analiza rețelei include „cine plătește și cine beneficiază”.
Să nu se aştepte astfel până la faza de analiză cost-beneficiu, așa cum va fi încetinirea
procesului de prevenire a dezastrelor. Prin urmare, ar trebui identificat cine plătește și
cine beneficiază în general de la bun început - care pot fi beneficiile și costurile
așteptate? Apoi, potențialii „parteneri și oponenți” vor fi cunoscuți și acest lucru vă va
ajuta să luați în considerare strategia modului de a se uni în jurul ideii.
 Se lucrează pentru interese și obiective comune;
Atragerea partenerilor în rețea necesită cunoașterea nevoilor, capacităților și
înțelegerea comună a problemelor. După cum s-a explicat deja în secțiunea de
finanțare, din nou, este foarte important să se ia în considerare toate oportunitățile
de a găsi interese și obiective comune. Pentru a se forma o rețea, nu este întotdeauna
necesar să aveți consimțământul pentru tot și toate - chiar și un singur interes comun
poate fi suficient pentru a coopera într-o anumită politică într-o perioadă de timp.
Prin urmare, specificați interesele până când veți ajunge la un acord. Unul dintre
parteneri poate fi în principiu contra măsurilor preventive costisitoare, dar în cazul
de față el poate fi totuși convins, că asta este în interesul lui.
 Se organizează rețeaua cu cunoștințe de specialitate;
Abilitățile de rețea și gestionarea rețelei sunt destul de diferite de abilitățile
tradiționale ale profesioniștilor din protecția civilă /siguranță/. Experiență profesională
în domeniul riscurilor în unele cazuri poate duce la persistență partenerilor că „nu
înțeleg” nevoia de gestionare a riscurilor încă de la început. De aceea este important ca
diferitele roluri să fie clare în procesul de prevenire a dezastrelor și diferitele
competențe necesare pentru aceasta. Aceasta este în primul rând o problemă, atunci
când rețeaua devine lobby și pledoarie pentru strategii specifice pentru a atenua
efectele dezastrelor.
2.3.2. Lobby și pledoarie
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Pledoarie este un proces în care se fac experimente să se influențeze politicile
publice și deciziile privind alocarea resurselor în cadrul sistemelor și instituțiilor
politice, economice și sociale.
Lobby este o formă specifică de pledoarie în care încearcă să influențeze deciziile
cu privire la legi și reglementări.
Partenerii proiectului au constatat că, în unele cazuri, pledoaria poate să nu vizeze
doar influența politicii locale /statul/ și, de asemenea, să fie îndreptată spre influența
politicii organizațiilor private. Din punctul de vedere al autorităților locale
responsabile de siguranță, influența partenerilor privați „pentru a-și face treaba” este de
fapt destul de importantă.
Pentru a se asigura că sunt luate decizii politice pentru a atenua riscurile și pentru
a îmbunătăți cooperarea și punerea în aplicare a planurilor conexe, s-ar putea să fie
necesară dezvoltarea unei strategii de lobby și pledoarie, ca parte a procesului de
atenuare a riscurilor.
Este o credință populară că lobby și pledoarie sunteți activități mai mult sau
mai puțin „corupte” deoarece sunt adesea motivați de interese comerciale. Desigur că
există destule exemple pentru companiile private care furnizează influență privind
politicile publice în favoarea lor.
Pe de altă parte, lobby-ul poate fi motivat cu principii morale, etice sau
religioase care sunt destul de sublimi în comparație cu câștigul personal. În perspectiva
generală a unei democrații care funcționează bine practici de pledoarie fac parte din
”balanța puterii” asigurarea faptului că conflictele de interese sunt politice. În cazurile
de prevenire a dezastrelor deseori principalul conflict de interese este între interesele
vitale fundamentale ale societății - Protecţie /Siguranță/ împotriva economie sau
Protecţie /Siguranță/ împotriva ecologie.
Un alt motiv pentru care lobby-ul și susținerea sunt importante pentru prevenirea
dezastrelor este faptul că nu există un organism guvernamental responsabil pentru toate
fazele acestui proces.
A aplica strategii de prevenire, este necesar cooperarea tuturor părților
interesate. Aceasta înseamnă că toată lumea trebuie să fie convinsă de importanța
obiectivelor stabilite și de contribuția lor la implementarea lor.
După cum sa descris mai sus, în multe cazuri este chiar necesar cofinanțare de la
alte părți interesate și pentru asta este nevoie de pledoarie.
 Exemple de lobby și pledoarie:
 Ofensiva mass-media;
 Discursuri publice;
 Participarea la audieri publice;
 Publicarea de cercetări (științifice);
 Publicarea articolelor, broșurilor etc.;
 Sondaje de opinie publică;
 Referendum;
 Vizite la fața locului pentru a explica o decizie;
 Consultări / întâlniri între factorii de decizie de la diverse locații;
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 Implică factorii de decizie la începutul proceselor de elaborare a
politicilor (adică într-un comitet director).
 Cunoașterea proceselor de lobby și pledoarie;
Protecție /Siguranță/ este adesea în conflict cu alte interese publice vitale. Cele
mai multe părți interesate și organizații încearcă să influențeze ordinea publică în același
timp. Pentru interesele economice și comerciale, lobby-ul și pledoarie sunt în mod
tradițional comune. Se recomandă ca funcționarii publici care lucrează în domeniul
securității și amenajării teritoriului să fie familiarizați cu procesele de lobby și pledoarie.
Fiecare dintre ele pe care le poți face lobby de ceilalți, dar și că poți juca propriul rol în
convingerea politicienilor de importanța atenuării riscurilor.
 pregătirea și crearea unei „ferestre de oportunitate”;
Lobby-ul și pledoaria creează o „fereastră de oportunitate”. Profitarea
oportunității atunci când apar preocupări sau incidente publice facilitează includerea
prevenirii dezastrelor pe agenda politică. Trebuie să fim pregătiți în astfel de cazuri cu un
dosar cu informații obiective (fapte și cifre) privind riscurile și o imagine de ansamblu
clară a diferitelor opinii profesionale.
Este bine să vă gândiți în avans la un orator public. De exemplu când fac lobby în
fața consiliului municipal /Guvernul/ pentru măsuri specifice de reducere a dezastrelor,
primarul sau guvernatorul regional/prefectul pot acționa ca vorbitor public în numele
rețelei de parteneri.
Promovarea conștientizării riscurilor;
Sprijinul pentru reducerea dezastrelor începe cu o conștientizare a naturii și
domeniului lor de aplicare. Pledoaria ar trebui să includă, de asemenea, măsuri pentru a
asigura conștientizarea riscului, atât pentru publicul larg, cât și pentru părțile interesate
cheie și actorii politici din procesul decizional. Acest lucru dovedește importanța unei
examinări atente a pledoarie pe tot parcursul procesului, nu doar în stadiul de „ Evaluare
a riscurilor„. Implicarea părților interesate și a publicului larg în evaluarea riscurilor le
sporește înțelegerea și sprijinul.
 Pledoarie pentru parteneriat public-privat;
Este necesar un parteneriat public-privat strâns pentru aproape toate planurile de
atenuare a dezastrelor. Procesele de pledoarie ar trebui să includă activități pentru a
îmbunătăți înțelegerea necesității și a dorinței ulterioare de a coopera.
 Străduință să se influențeze paradigmele politice;
Pledoaria pentru a atenua riscurile trebuie să aibă un scop mai mare decât
obiectivele unui plan de prevenire a dezastrelor.
După cum s-a menționat deja, protecția /siguranța este importantă să devină unul
dintre factorii dezvoltării teritoriale și economice în ansamblu. Asta înseamnă o
schimbare a paradigmei politice în așa fel încât să se ia în considerare includerea
timpurie a siguranței în procesele spațiale ca un beneficiu, A NU ca o cheltuială.
Prevenirea dezastrelor ar putea fi, de asemenea, necesară acordarea unei atenții mai
mari decât gestionarea dezastrelor.
 Pledoaria pentru legislația națională și europeană trebuie să fie
eficientă;
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În multe țări, atenuarea dezastrelor nu este încă reglementată în legislația de
dezvoltare teritorială. Dacă se poate realiza acest lucru, efectul va fi o susținere mult
mai mare pentru implementarea unui plan de gestionare a riscurilor.
Este paradoxal că legislația complexă existentă în Bulgaria și România uneori
îngreunează o bună cooperare. Desigur, regulile oficiale de siguranță sunt respectate
dacă monitorizarea și implementarea strategiei sunt organizate corespunzător (Vezi mai
jos), dar în timp ce regulile de protecție /Siguranță/ vizează determinarea nivelului
minim de protecție /Siguranță/, acestea ar putea Involuntar să atingă minimul,
maximul. La urma urmei, de ce ar trebui avute în vedere măsuri suplimentare dacă sunt
îndeplinite toate cerințele formale? Problema este că apar, în multe cazuri, principalele
oportunități de reducere a riscurilor în afara obligațiilor legale oficiale. Prin urmare,
principalul scop al lobby-ului în legislația națională și europeană ar trebui să fie pentru
a asigura includerea problemelor legate de protecție /Siguranță/, în procesele de
dezvoltare teritorială.
 Formarea alianțelor;
Coaliția puternică din diferiți parteneri pentru orice fel de strategii de lobby și
pledoarie crește șansele de succes. Suntem mai puternici împreună! Prin tradiție
autoritățile locale și regionale lucrează împreună pentru a influența politicile
naționale de prevenire a dezastrelor. Cu toate acestea, eficiența poate fi sporită dacă
sunt implementate parteneriate public-private în aceste tipuri de pledoarie. Se pot forma
alianțe cu agenții de dezvoltare sau întreprinderi care se alătură obiectivul public de
reducere a riscurilor, sau cu universități și oameni de știință care oferă informații
obiective despre riscuri și măsurile de prevenire a acestora. Cetățenii care sunt
preocupați de siguranța fizică în mediul lor pot fi, de asemenea, un partener puternic în
coaliție.
 Împuternicirea altor oameni;
De multe ori nu este nevoie să te implici personal într-o dezbatere publică ca
specialist în apărare /Siguranță/. Împuternicirea poate fi mult mai eficientă, ajutându-i
pe ceilalți să influențeze politica oferind informațiile obiective necesare, conectându-se
cu părțile interesate relevante, ajutând la găsirea unor obiective comune în terminologia
pe care decidenții o înțeleg.
 Să se ia în considerare cum să se facă din ecologie un partener ”natural”
de siguranță
Atât pentru protecție /Siguranță/, cât și pentru ecologie cel mai important
interes conflictual este câștigul economic și comercial. Cu toate acestea, ecologia se
poate opune proceselor de prevenire a riscurilor atunci când există interese conflictuale
legate de protecţie /Siguranță/, nu sunt transparente. Acestea sunt în mare parte cazuri
de dezastre naturale precum incendii de pădure și inundații, pentru care unele măsuri
de atenuare pot contrazice (cele tradiţionale) metodele de protecție a mediului. În
plus, în zonele în care riscurile vizează ariile protejate și conștientizarea generală a
riscului asupra mediului nu este optimă, poate duce la pregătirea dificilă în caz de
dezastre. Este necesar ca acest lucru să se evite deoarece ecologia posedă o mare forță
de lobby cu un sprijin larg public. Pentru a întări legătura dintre cele două sfere,
formarea coaliții între organizațiile de siguranță și de mediu. La nivel local, acest
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lucru se poate face pentru riscuri specifice. Pe la nivel național și internațional,
încălzirea globală poate fi un motiv pentru coaliții, deoarece crește serios probabilitatea
și impactul dezastrelor.
2.3.3. Participarea publicului
Concluzia generală a partenerilor proiectului este că Înainte de a planifica măsuri
de atenuare a dezastrelor, procesul de evaluare a posibilităților, trebuie să ia în
considerare nu numai factorii fizici și de mediu, ci și aspectele sociale legate de
acceptabilitatea deciziilor finale. Cu alte cuvinte, trebuie să se acorde atenție la opinia
publică și să se compare cu evaluările experte a politicilor de siguranță. Din acest
motiv, participarea publicului este o condiție prealabilă necesară în procesul de prevenire
a riscurilor, clasificarea zonelor potențiale cu risc de dezastre naturale și accidente
industriale și previziunea consecințelor.
Participarea publicului este importantă din mai multe motive.
În primul rând, este un instrument important pentru conștientizarea riscurilor.
Participând la discuții de prevenire a riscurilor, oamenii învață despre riscurile fizice
existente în mod obiectiv.
Mai mult, participarea la dezvoltarea unei strategii de gestionare a riscurilor este
un punct de plecare necesar pentru implementarea măsurilor de siguranță de către
oamenii înșiși. Combinarea participării publicului cu instruirea în domeniul riscurilor ajută
la informarea cetățenilor despre cum pot preveni accidentele, cum să acționeze în caz de
accident (reziliență și încredere) și cum să accelerați recuperarea ulterioară. Organizată
corect, participarea publicului poate îmbunătăți percepția măsurilor și dorința de
incluziune publică.
Există multe modalități diferite de a organiza participarea civică. În majoritatea
țărilor, acesta este parțial reglementat de legislația națională, cum ar fi obligarea
autorităților locale să informeze și/sau să implice cetățenii în anumite faze ale
implementării politicii. Cu toate acestea, se recomandă să depășească aceste cerințe
formale și să identifice modalitățile de participare care sunt adecvate specificului unui
anumit risc și grupurilor țintă.
Distingeți grupurile țintă atunci când vă evaluați rețeaua;
Evaluarea rețelei ar trebui să ia în considerare publicul diferit (interesat) grupuri:
 Cine trăiește în raza unui anumit risc?
 Cine are un interes comercial, cum ar fi turismul, afacerile, agricultura?
 Care sunt părțile interesate locale care s-au dovedit semnificative în trecut?
 Organizați participarea la fiecare etapă a procesului de atenuare a
dezastrelor.
Este esențial ca de la început să implice oameni. Este necesar să le spunem că
municipalitatea /Guvernul/ va începe să se gândească la riscuri. Ar fi bine să-i implicăm
în evaluarea riscurilor și să le oferim posibilitatea de a oferi informații locale (istorice)
din propria experiență anterioară, să li se permită să asiste la stabilirea criteriilor de
evaluare a riscurilor, clasificarea zonelor potențiale cu risc de dezastre naturale și
accidente industriale și previziunea consecințelor. Să existe transparență în stabilirea
obiectivelor politice și, mai ales, să li se permită să participe la dezvoltarea unei strategii
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de atenuare a dezastrelor și să găsească situații în care beneficiază atât securitatea, cât
și interesele locale.
 Să se ia în considerare confidențialitatea informațiilor;
În procesul de atenuare a efectelor riscurilor, pot apărea informații confidențiale,
cum ar fi evaluarea riscurilor legate de securitate, terorism sau industrii specifice.
Cerințe formale sunt diferite în diferite țări ale UE, dar este întotdeauna recomandabil
să luați în considerare în avans ce informații puteți sau nu să divulgați.
 Să se aleagă diferite instrumente și să se arate flexibilitate;
Concluziile evaluării rețelei pot duce, de exemplu, la crearea unuia sau mai multor
„focus grupuri” care să monitorizeze întregul proces de atenuare și să ofere o evaluare
aprofundată a opiniei publice privind măsurile de risc și protecție /Siguranță/. Alte
oportunități de participare a publicului sunt discuții publice, informații și campanii
educaționale. Sunt necesare abordări diferite pentru diferite grupuri țintă. Fii flexibil și
schimbă tactica dacă este necesar.
 Utilizați linkurile către grupurile țintă;
În general, autoritățile local, „statul” nu este întotdeauna cel mai bine primit
expeditor de mesaje. Oamenii aleg singuri cine este cea mai mare autoritate. Trebuie
să luați în considerare cine ar putea fi cea mai influentă legătură cu diferite grupuri țintă,
cum ar fi liderii de opinie locali, actorii cheie din societate, preoții sau șeful dvs. Este
necesar să se adreseze grupurilor țintă „pe teritoriul lor” și în „propria lor limbă”.
2.3.4. Monitorizare și implementare
Planul de atenuare a dezastrelor poate fi eficient numai dacă măsurile de
clasificare a zonelor potențiale de risc de dezastre naturale și accidente industriale și de
previzionare a consecințelor sunt puse în aplicare în mod corespunzător.
În acest scop, este necesară o monitorizare continuă. Atunci când monitorizarea
relevă deficiențe în implementare, implementarea obligațiilor legale și a acordurilor
formale este adesea pasul următor.
Potrivit partenerilor proiectului pentru monitorizarea și implementarea
corespunzătoare este necesar să se întoarcă atenție la următoarele lucruri:
 Schimbarea preferințelor politice;
Reprezentanții instituțiilor publice și ale partidelor politice dețin adesea funcții
numai pentru patru-cinci ani. Cu toate acestea, politicile de gestionare a dezastrelor
sunt mult pe termen mai lung. Aceasta înseamnă că în timpul procesului de implementare
a măsurilor coalițiile politice se pot schimba precum și preferințele politice pentru
prevenirea dezastrelor. Una dintre sarcinile funcționarilor publici și ale experților tehnici
este monitorizarea impactului noilor agende politice pe planurile existente. În unele
cazuri, implementarea unei strategii poate fi oprită, dar de cele mai multe ori
modificările măsurilor de atenuare a dezastrelor rămân ascunse. Este important să
semnalăm cazurile în care neimplementarea unei măsuri ar putea duce la eșecul complet
al strategiei de dezastru.
Există întotdeauna un risc după implementarea celor mai vizibile măsuri, cele pe
termen lung și mai puțin vizibile să fie neglijate in viitor.
 Monitorizarea și evaluarea rețelei;
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După cum s-a menționat deja, procesul de prevenire a dezastrelor implică
diferite instituții cu responsabilități diferite. De asemenea, implementarea măsurilor
necesită o bună cooperare, uneori chiar și cu participarea entităților private. Într-o astfel
de rețea este important să se ajungă la un acord preliminar privind monitorizarea și
evaluarea.
Ce autoritate publică își va exercita drepturile oficiale și care anume? Acceptă toți
partenerii un rol de lider în monitorizare (și implementarea potențială a măsurilor)
pentru a avea, de exemplu, municipalitatea sau districtul, județul, provincia?
 Instrumente judiciare oficiale;
Organele executive centrale și locale și administrațiile acestora au mijloace
juridice diferite pentru monitorizare și executare. În caz de neglijență penală, se poate
aplica codul penal. În alte cazuri, instituțiile publice pot aplica măsurile prin directive sau
instrucțiuni formale și chiar pot amenda, de exemplu, companiile de construcții.
În cazul cooperării interguvernamentale, aceasta poate fi uneori mai dificilă.
 Măsuri de atenuare a dezastrelor implementate de cetățeni;
Adesea, strategiile de atenuare a dezastrelor implică o anumită formă de acțiune
întreprinsă chiar de cetățeni.
De exemplu, locuitorii ar putea contribui la prevenirea incendiilor de pădure prin
nedepozitarea materialelor combustibile în incintele lor sau în condiții meteorologice
extreme să se implice în furnizarea de urgență a apei și a alimentelor din casele private.
Implementarea acestor tipuri de măsuri necesită o atenție specială din partea guvernului.
În astfel de cazuri, este adesea mai dificil pentru administrațiile publice să utilizeze
ordinele oficiale. Investiții în conștientizarea riscurilor și instrucțiuni specifice despre cum
să acționezi (preventiv, în așteptare sau în timpul incidentului propriu-zis) poate fi mai
eficientă.
 Monitorizarea riscurilor;
Scopul planului de prevenire a dezastrelor este reducerea riscurilor. Prin urmare,
odată ce măsurile de reducere a riscurilor au fost puse în aplicare, trebuie efectuată o
nouă evaluare a riscurilor pentru a examina implicațiile politicilor. Pentru a stabili dacă
clasificarea zonelor potențiale cu pericol de dezastre naturale și accidente industriale a
fost corectă și dacă consecințele au fost prezise cu succes.
Când avem prezentă abordarea multi-risc acest lucru poate duce la o nouă
ierarhizare a diferitelor riscuri, ceea ce înseamnă că o atenție sporită va fi acordată unui
alt tip de risc în viitor. Când avem o abordare de risc unic, noua evaluare a riscurilor
poate duce la noi măsuri de prevenire în alte domenii. În orice caz, este important să se
prezinte impactul real al politicilor de atenuare a dezastrelor folosind o nouă evaluare
a riscurilor și, dacă este posibil, noua ”diagramă a riscurilor”, care reflectă reducerea
realizată. Cu alte cuvinte, este nevoie de feedback pentru evaluarea riscului. La urma
urmei, este perfect logic ca consilierii municipali, politicienii și persoanele de decizie să
primească o imagine reală a rezultatelor efective ale politicilor alese.
2.3.5. Evaluarea proceselor de reducere a riscurilor
Ultima parte a fiecărei politici este feedbackul și referința la începutul unui nou
proces. Planificarea măsurilor de atenuare a riscurilor, clasificarea zonelor potențiale cu
risc de dezastre naturale și accidente industriale și prognozarea consecințelor este un
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proces amplu care include o rețea de diferiți parteneri și diferite expertize. Desigur, se
vor realiza multe în timpul acestui proces concluzii a fi util pentru planuri de viitor.
Evaluarea generală a întregului proces oferă un final profesional care poate
spori dorința de colaborare viitoare cu partenerii de gestionare a riscurilor.
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Capitolul 3: Măsuri de prevenire sau reducere a riscului de incendii și inundații și alte
calamități naturale în zona de frontieră și pentru populația din așezări. Măsuri de
restaurare și / sau construcție de instalații, furnizarea de echipamente tehnice
adecvate. Evaluarea stării sistemelor existente de protecție, detectare și avertizare
timpurie și divulgare a instituțiilor responsabile și a populației. Necesitatea unei
formări suplimentare a instituțiilor de control, a structurilor de răspuns la criză, a
partenerilor cheie și a publicului larg. Planificarea celei mai eficiente utilizări a
resurselor disponibile și identificarea surselor de finanțare suplimentară.
Management de urgențe cauzate de incendii, inundații, furtuni de zăpadă,
cutremure și alte calamități naturale, precum și accidente industriale, incl. scurgeri
de radiații, reprezintă activitate de interes național, luând în considerare frecvența
apariției și amploarea efectelor acestor tipuri de risc.
Principiile managementului de urgență sunt:
 prognoză și prevenire;
 prioritizarea protecției și salvării vieților umane;
 respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
 asumarea responsabilității pentru gestionarea situațiilor de urgență de către
organele administrației de stat;
 transparența activităților de gestionare a situațiilor de urgență pentru a nu
agrava efectele produse;
 continuitatea și gradualitatea activităților de gestionare a situațiilor de
urgență, de la nivelul organismelor locale ale administrației publice la nivelul
organismelor centrale ale administrației publice, în funcție de mărimea și intensitatea
acestora;
 eficiența, cooperarea activă și subordonarea ierarhică a componentelor
sistemului național.
Managementul de urgență se realizează prin:
 măsuri de prevenire și pregătire pentru intervenții;
 măsuri operaționale urgente de intervenție după provocarea fenomenelor
periculoase cu consecințe grave;
 măsuri suplimentare de intervenție pentru recuperare și reabilitare.
Prin gestionarea situațiilor de urgență, cauzate de inundații, incendii, troiane
de zăpadă, se înțelege, desigur, identificarea și monitorizarea, notificarea părților
interesate, avertizarea populației, evacuarea, dacă este necesar, evaluarea,
limitarea, eliminarea sau contracararea factorilor de risc.
Măsuri de limitare, eliminare sau contracarare a impactului tipurilor de riscuri
sunt obligația organismelor centrale și locale ale administrației publice cu
competențe în acest domeniu și a tuturor persoanelor juridice și fizice, cu excepția
persoanelor cu dezabilități, a persoanelor în vârstă, a copiilor și a altor categorii
defavorizate.
Protecția populației, a bunurilor materiale și a valorilor culturale se realizează
printr-un set de activități, inclusiv: notificare, avertizare, alarmă și alarmă prealabilă,
adăpost, evacuare și alte măsuri tehnice și organizatorice specifice.
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3.1. Măsuri de prevenire / reducere a riscurilor din cauza incendiilor și inundațiilor și a
altor dezastre naturale din zona de frontieră
Nevoia de planificarea durabilă a riscurilor strategice, ca unul dintre cele mai
importante elemente ale pregătire este din ce în ce mai conștientizată în UE. Eforturile
guvernelor, regiunilor și municipalităților din multe state membre vizează o mai bună
utilizare a planurilor de reducere structurală /atenuare/ a riscului pentru nevoile politicii
teritoriale și ale politicii de dezvoltare economică.
În principiu, guvernele iau în considerare modul în care conceptul de securitate
„multi-stratificat” poate contribui la coordonarea acțiunilor de reducere a riscurilor,
pe de o parte, cu gestionarea crizelor, pe de altă parte ? Dar cum se pot face toate
acestea în practică? Care sunt lucrurile care ar trebui și nu ar trebui făcute?
Această strategie oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra experienței
„reducerii riscului prin reducerea probabilității și/sau impactului pericolului și/sau
vulnerabilității populației și a societății în ansamblu”. Trebuie remarcat faptul că în
experiența practică a partenerilor nu se face nicio distincție clară între gestionarea
riscurilor și gestionarea crizelor.
De exemplu, măsuri spațiale, care vizează atât reducerea riscului, cât și
îmbunătățirea pregătirii efective pentru incidentele, sau chiar o recuperare mai bună
după aceea.
Trei tipuri de Managementul al riscurilor și de siguranță față de dezastrele
naturale se pot distinge prin experiența practică a partenerilor:
 managementul riscului care vizează reducerea riscului;
 gestionarea crizelor care vizează depășirea consecințelor unui incident real
(risc materializat );
 și managementul reconstrucției care vizează readucerea societății într-un stil
de viață normal de dinainte de dezastru.
Pe de altă parte, se pot distinge și patru faze:
 faza înainte de apariția riscului;
 o fază în care riscul există, dar nu se concretizează;
 faza incidentului;
 și faza de recuperare.
Cele trei tipuri de management al riscului și siguranței nu corespund strict cu
fazele, ci trec treptat de la fază la fază.
Faza dinaintea
apariției riscului

Pro-activitatea

Faza riscului

Faza de recuperare

Lucrări de recuperare

Prevenția

Gestionarea riscului

Faza incidentului

Pregătire

Gestionarea crizei

Gestionarea recuperării
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În fază înainte de a se produce riscul, numită și proactivă, este vorba de cea mai
înaltă formă de gestionare a riscurilor: PREVENIRE într-o situație dată ca să nu devină
un risc.
Este cea mai de bază formă de planificare a acțiunii: imediat de îndată ce
apare riscul, atenția se concentrează asupra măsurilor de prevenire, pentru a reduce
probabilitatea, impactul potențial al unui dezastru și vulnerabilitatea (expunere și
vulnerabilitate ) a „elementelor” de risc pentru acest efect.
În același timp, în această fază a riscului, partenerii publici și privați responsabili,
serviciile de răspuns rapid, precum serviciile de urgență, se pregătesc pentru dezastru.
Pregătirea, desigur, include planificarea dezastrelor, exerciții și antrenament dar,
după cum s-a arătat deja, poate include, de asemenea, măsuri de amenajare a
teritoriului și de amenajare a teritoriului.
Exemple pentru asta sunt căi de acces la ambulanțe, alimentarea cu apă a
pompierilor și degajarea zonelor pentru operațiuni de dezastru.
În plus, în faza de risc se poate începe cu gestionarea recuperării, prin
pregătirea măsurilor care facilitează recuperarea.
Exemple pentru asta sunt planuri de recuperare și contracte cu parteneri privați
pentru restabilirea utilităților.
De asemenea, pot fi luate măsuri structurale și chiar de redresare teritorială. De
exemplu, se poate construi o secțiune de drum suplimentară /autostrada/ pentru
cazurile în care artera principala este blocată de o alunecare de teren sau o inundație,
sau o rezervă dintr-o producție dată poate fi pregătită cu o locație separată într-o fabrică
industrială. Un alt exemplu este plantarea copacilor care se recuperează rapid după un
incendiu de pădure. Cu toate acestea, în practică experiența arată că astfel de măsuri nu
sunt o prioritate pentru factorii de decizie, deoarece toată atenția se concentrează pe
reducerea riscurilor și pregătirea pentru dezastre.
În faza dezastrului pregătirea devine o promptitudine reală sau ajutor în caz de
dezastru. În această fază, este stabilit începutul recuperării. Multe dintre acțiunile
serviciilor de urgență pot fi caracterizate mai degrabă ca recuperare decât ca pregătire
efectivă. Odată cu trecerea timpului, prioritățile s-au schimbat din ce în ce mai mult de
la răspuns la recuperare, până când în cele din urmă s-a încheiat și a urmat faza reală a
dezastrului - faza de recuperare.
Pe parcursul fazei de recuperare apare o nouă situație. Recuperarea poate
permite reevaluarea riscurilor. În majoritatea cazurilor, apariția unei crize sau a unui
dezastru atrage atenția publică și politică asupra riscurilor. Această nouă conștientizare a
riscului poate reduce considerabil acceptarea acestuia, ducând la diferite tipuri de
strategii de atenuare. Prin urmare, ciclul este închis: de la faza de recuperare se trece
înapoi la faza care precede riscul.
3.1.1. Diferențe în procesele de planificare
Pe parcursul proiectului s-a constatat că, în practică, majoritatea proceselor
pentru a reduce consecințele de la dezastre nu se întâmplă ca „la carte”. Există un
număr foarte mic de cazuri în care autoritățile responsabile au decis în mod deliberat să
înceapă un proces cuprinzător de atenuare, precum și să urmeze un proces complet și
rațional de planificare. Dacă acest lucru s-a întâmplat, se bazează în principal pe o
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dispoziție guvernamentală, care arată că autoritățile regionale și locale sunt obligate să
elaboreze planuri pentru un anumit tip de risc. În aceste cazuri, guvernul este cel care
stabilește, de asemenea, principiile generale și, uneori, chiar oferă resurse financiare
pentru riscul specific.
Cu toate acestea, în perspectiva mai largă a diferitelor abordări de planificare,
cazurile în care se ia o decizie conștientă de a iniția un proces cuprinzător de atenuare
sunt limitate. În majoritatea cazurilor, atenuarea efectelor riscului nu este obiectivul
principal. Siguranța este adesea doar unul dintre interesele vitale de luat în considerare,
alături de interese precum economia și ecologia. Rezultatul discuțiilor partenerilor este
tipologia patru tipuri de procesele de planificare a dezastrelor care rezultă din două
trăsături distinctive ale cauzei principale sau motivației procesului.
Primul se face distincția între situațiile de risc existente și cele noi.
Al doilea diferența este între procesele care se concentrează în principal pe
sursele de risc în sine (pericole) și cei care vizează elementele expuse riscului
(vulnerabilități ).
În schema (de mai jos), aceste două dimensiuni sunt comparate, ceea ce duce la
tipologia patru tipuri de planuri pentru a atenua riscurile.

Paragraf cu măsuri de ameliorare din
plan pentru situații noi

Situație
nouă

riscurilor

planul pentru dezvoltatea teritorială

Vulnerabilități

Pericole

Plan pentru ameliorarea

Paragraf cu măsuri de ameliorare din

Situații
prezente

Paragraf cu măsuri de ameliorare a

planului de dezvoltare teitorială

3.1.2. Atenuarea noilor pericole
Primul tip de plan se referă la noi (sau îmbunătățitе) pericole. În cazurile de
riscuri provocate de om, aceasta se referă în principal la crearea de noi industrii și de noi
infrastructuri (pentru transportul substanțelor periculoase). Aceste tipuri de riscuri sunt
reglementate de multe forme legislative, cum ar fi liniile directoare SEVESO-II (96/82 /
CE) 1 care necesită politici de evaluare a riscurilor, de evaluare a mediului și de
prevenire a riscurilor. În aceste cazuri, procesul de atenuare vizează evaluarea
transparentă a beneficiilor economice planificate ale activităților propuse în comparație
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cu ( potenţial) costurile reducerii riscului și a daunelor efective cauzate de accidente. În
general, măsurile de atenuare planificate pot fi un capitol sau un paragraf din planul
general de dezvoltare, dar în funcție de obligațiile legale, poate fi necesar un plan de
gestionare a dezastrelor autonom (și pregătirea pentru dezastre). În cazul unui risc nou
sau crescut de dezastru natural, există mai puține motive formale sau legale pentru
întocmirea unui plan de atenuare sau a unui paragraf. Este necesară o abordare solidă de
identificare a riscurilor pentru a oferi avertizare timpurie asupra riscurilor naturale noi
sau crescute și pentru a recunoaște necesitatea unui plan concret de atenuare. Exemple
în acest sens sunt planurile de atenuare a efectelor încălzirii globale.
3.1.3. Atenuarea în dezvoltarea teritorială
Al doilea tip procesele de atenuare sunt atunci când există o nouă dezvoltare, dar
nu a unor noi pericole, ci a unor noi vulnerabilități. Aceasta include dezvoltarea de noi
proiecte de locuințe, noi „site-uri vulnerabile” (precum spitale, școli) și noi infrastructuri
de servicii publice (precum benzinăriile sau stațiile de pompare), care ar putea intra în
sfera riscurilor provocate de om sau a riscurilor naturale. Aceste modificări nu sunt
motivate în principal de reducerea riscului, ci în principal de câștiguri economice.
Legislația care reglementează procesul de dezvoltare se aplică și acestor cazuri. Cu toate
acestea, din experiența practică, legislația de amenajare a teritoriului în statele membre
ale UE nu este întotdeauna suficientă, ținând seama de aspecte ale reducerii riscurilor de
siguranță fizică. Siguranța la foc a clădirilor individuale este foarte reglementată, dar nu
există o viziune teritorială generală pentru toate riscurile de siguranță. Din punct de
vedere al planificării riscurilor, cea mai importantă sarcină pentru acest tip de dezvoltare
este de a acorda atenție riscurilor în primele etape ale proiectării, precum și de a include
în planul de dezvoltare un paragraf pentru atenuarea dezastrelor.
3.1.4. Atenuarea pericolelor existente
Al treilea tip de procese de planificare a dezastrelor îndeplinește cel mai bine
definiția „ca la carte”. Acestea sunt considerate din perspectiva pericolelor existente.
Pe baza unei evaluări complete a riscurilor, se pot extrage informații detaliate
privind localizarea pericolelor care pot fi atenuate. Un plan poate fi dezvoltat pentru
acestea, incluzând toate măsurile din perspectiva „siguranței pe mai multe straturi”.
Acest tip de proces fundamental de atenuare este foarte limitat.
Rar se poate întâlni o abordare multi-risc teritorială a planificării măsurilor
de atenuare, începând cu o evaluare a tuturor tipurilor de risc. Mai mult, exemplele
planurilor întregi (pentru un singur risc ) arată că cea mai mare atenție este acordată
măsurilor nestructurale și ajutorului în caz de dezastre. Motivul pentru aceasta este
logic: măsurile structurale și teritoriale sunt foarte scumpe și sunt aplicate acolo unde
sunt alte (economice) interese în dezvoltarea teritorială.
3.1.5. Atenuarea restructurării
Al patrulea tip de atenuare este luată în considerare din perspectiva
vulnerabilităților existente. Acestea sunt cazurile în care municipalitățile decid să
restructureze/reamenajeze, să re-planifice/o zonă existentă. Ca și în cazul noii
(teritorială) dezvoltării acestui tip de cazuri, în general, dar nu în principal, este
motivată de reducerea riscurilor. Cu toate acestea, factorii de decizie pot lua în
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considerare măsurile de siguranță, deoarece situațiile de risc existente sunt adesea deja
identificate și discutate. În aceste cazuri, scopul poate fi acoperirea intereselor de
siguranță într-un plan cuprinzător de restructurare.
Discutând conceptele anterioare și schimbul de experiență practică și bune practici
împreună cu partenerii de proiect, am ajuns la următoarele CONCLUZII GENERALE
despre procesele de atenuare:
 Integrează interesele de siguranță cu alte procese ;
Principala și cea mai importantă concluzie pentru parteneri este: să încerce să
integreze interesele managementului riscurilor și siguranței în diferite planuri la diferite
niveluri ale planificării dezvoltării.
Cele mai multe oportunități pentru acest lucru apar în dezvoltarea motivată de
interese economice. Numărul real de planuri cuprinzătoare de protecție împotriva
dezastrelor / Siguranță / este foarte mic.
 Crearea de rețele;
Rezultă direct din concluziile anterioare că trebuie acordată atenție construirii
unei rețele bune de structuri de comunicare și management. Interacțiunea părților
interesate este vitală, deoarece este important să știm exact ce și cum ar trebui să facă
fiecare partener. Multe opțiuni de atenuare sunt dictate de alte (economice) interesele,
este important să se ajute organizațiile publice și private să înțeleagă interesele legate
de gestionarea riscurilor și siguranță.
În timpul lucrării la proiect, a fost discutat subiectul rețelelor, al finanțării mixte și
al utilizării Strategiei de combatere a dezastrelor naturale și a rezultatelor accidentelor
industriale în regiunea transfrontalieră și/sau a fost elaborat un plan specific pentru
atenuarea impactului acestora a luat în considerare următoarele aspecte:
Atenuare sau siguranță pe mai multe straturi?
Atenuarea este doar un aspect al managementului riscului. În abordarea
siguranței la mai multe straturi, aspecte importante precum disponibilitate și
recuperare, poate fi, de asemenea, luat în considerare. Măsurile de amenajare a
teritoriului privind riscurile pot să nu se limiteze la atenuare – când este vorba de
planificarea spațială poate lua în considerare, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a
pregătirii pentru dezastre, cum ar fi de exemplu furnizarea adecvată a unor căi de
evacuare, alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor, drumuri și zone pentru îngrijiri
de urgență etc.
 Pentru un risc sau mai multe / mai multe / riscuri?
Majoritatea planurilor de atenuare a dezastrelor au pregătit DOAR un singur risc
(de exemplu inundații ) și chiar pentru o singură locație de risc (de exemplu un anumit
site industrial). Uneori, însă, planurile abordează mai multe riscuri și chiar întregul set de
riscuri într-o abordare cu mai multe riscuri. În acest sens, este corect să ne gândim ce
anume se dorește.
 Domeniul de aplicare geografică
Diferite riscuri au domeniu de aplicare diferit.
Riscurile de inundații de exemplu, sunt concentrate în jurul bazinelor hidrografice,
alunecări de teren apar mai mult în zonele montane și incendii forestiere - numai în
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păduri. Pe de altă parte, unele riscuri nu sunt limitate, cum ar fi pandemia de gripa sau
distribuirea de praf radioactiv.
În orice caz, majoritatea riscurilor nu sunt limitate automat de granițele artificiale
ale unei municipalități, raioane, regiuni sau chiar țări. Aceasta înseamnă că măsurile de
atenuare a riscurilor diferite au adesea un domeniu geografic diferit. Prin urmare,
planurile de atenuare pot diferi între ele.
Este mult mai logic pentru riscurile de inundații, planul să fie conform direcției
bazinului decât la nivel municipal. Este bine să luați în considerare cu atenție care este
scala adecvată pentru plan și interacțiunea cu care ar trebui căutați și implementați
partenerii.
 Planificare comună sau divizată?
Planurile sunt deseori elaborate în parteneriat între mai multe site-uri,
municipalități, districte și țări. Cu toate acestea, în unele cazuri, partenerii preferă să
facă planul său și chiar refuză să coopereze cu alți parteneri și chiar cu autoritățile
principale.
Uneori împărțirea muncii în faze poate fi utilă ca de exemplu crearea plan
general cu scopuri comune care va fi implementat prin mai multe (parțiale) planuri ale
partenerilor interesați. Acest lucru ar ajuta la implementarea planului general, deoarece
fiecare partener va lua măsurile necesare în conformitate cu propriile sale (propriu)
planuri, care este o opțiune adecvată și cazul nostru specific.
 Partener principal?
Diferite (unități guvernamentale, teritoriale) organizațiile sunt lider în diferite
tipuri de dezastre. Majoritatea nivelurilor primare ale administrației (municipii, comune,
districte, județe, regiuni) conduc, dar uneori organizațiile, cum ar fi exploatațiile
forestiere sau de apă, gestionează procesele de atenuare a riscurilor. Ca urmare, pot
exista diferite planuri de atenuare pentru diferite organizații, dar pentru același risc și,
prin urmare, un alt partener principal.
3.1.6. Startul procesul de atenuare
În multe cazuri, procesele de atenuare nu au un punct de plecare clar definit. După
cum s-a explicat anterior, multe dintre procesele cu consecințe de risc și posibilitățile de
atenuare a acestora sunt declanșate de alte interese decât siguranța fizică. Atunci când
încercăm să integrăm atenuarea în dezvoltarea economică și în planificarea spațiului, cea
mai importantă sarcină este să avertizăm din timp inițiativele. În mod ideal, în faza
inițială de identificare a ideilor și conceptelor pentru un nou plan de dezvoltare,
specialiști în protecţie / Siguranță / sunt invitați automat să participe.
În mod ideal, orice proces de atenuare ar trebui să înceapă cu o definiție
transparentă a problemei și o descriere a obiectivelor generale și specifice.
 Ce vor să realizeze instituțiile responsabile?
 Care sunt ordinele lor către autoritățile în cauză?
 Care este scopul și bugetul organizației?
Evaluarea riscurilor: acest prim pas al procesului de atenuare este extrem de
important. Desigur, numai atunci când există o idee bună despre riscuri se pot face
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următorii pași în procesul de atenuare - acestea au fost deja prezentate pentru fiecare
dintre cele trei faze ale evaluării riscurilor:
 identificarea riscului;
 Analiza riscului
 și evaluarea riscurilor.
Evaluarea riscului ca ultim pas implică compararea rezultatelor analizei riscurilor
cu criteriile politice și societale pentru a determina dacă gradul de risc este acceptabil și
tolerabil.
Prin urmare, rezultatul evaluării riscurilor nu este doar o perspectivă asupra
riscurilor actuale și viitoare ale unui anumit teritoriu, ci și o prioritate politică a
riscurilor: care dintre riscuri necesită planificarea măsurilor de prevenire și protecție?
În contextul proiectului, obiectivul este definit ca (politic) o decizie privind o
politică specifică de atenuare a riscurilor (de asemenea, pregătirea pentru dezastre) în
termeni de rezultat dorit și măsurabil pentru societate.
Obiectivele ar trebui să fie:
 Specifice: se referă la un risc prioritar specific;
 Măsurabile: rezultatele pentru societate pot fi măsurate, de exemplu: cu ce
procent a scăzut riscul.
 Acceptabile: obiectivele trebuie să fie acceptabile pentru factorii de decizie
și părțile interesate.
 Realiste: obiectivele trebuie să fie realizabile în realitate.
 Cu termen în timp: obiectivele sunt stabilite pentru o anumită perioadă de
timp.
Acest tip de obiective politic sunt considerate un reper necesar pentru
identificarea și analiza ulterioară (de costuri și beneficii) a măsurilor de atenuare a
riscurilor, care vor forma în cele din urmă un plan specific de atenuare. Fără a înțelege
obiectivele politicii, există un risc serios ca evaluarea tehnică ulterioară a măsurilor de
atenuare să conducă la politici greșite.
De exemplu, în cazul siguranței tunelurilor, experții pot face cercetări pentru
salvarea vieții, în timp ce pentru politicieni, cel mai important lucru poate fi protecția
împotriva prăbușirii tunelului, deoarece acest lucru ar provoca daune grave
transporturilor și industriei, precum și economiei naționale. Fără consultarea prealabilă
cu politicienii, cercetarea tehnică și expertiza pot fi redundante.
Pe de altă parte, așteptările după astfel de consultări politice în acest scop nu ar
trebui să fie prea mari: fără a cunoaște consecințele financiare ale Strategiei finale de
reducere a riscurilor, nu se știe dacă obiectivele politice alese vor rămâne până la
sfârșitul procesului de atenuare a riscurilor.
Preferințele se pot modifica dacă finanțarea pentru obiective se dovedește a fi
mare. Mai mult, înainte de evaluarea măsurilor de atenuare, nu se știe cu certitudine ce
tip de măsuri vor fi cele mai rentabile. Prin urmare, stabilirea obiectivelor nu ar trebui să
limiteze foarte mult studiul tehnic ulterior. Ar trebui să fie posibilă evaluarea altor
măsuri de atenuare a riscurilor care nu sunt direct vizate, întrucât acestea ar putea fi mai
preferate la urma urmei. Din acest motiv, stabilirea obiectivelor trebuie limitată la
efectul dorit asupra societății și nu trebuie să includă măsuri specifice.
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Exemple de astfel de obiective sunt:
 „Vrem să reducem probabilitatea inundațiilor catastrofale în regiunea noastră
de la o dată la 100 de ani la o dată la 1.000 de ani”;
 „Nu dorim noi vulnerabilități în zonele cu risc ridicat de alunecări de teren”;
 ”Vrem să ne asigurăm că noile planuri de dezvoltare nu pun în pericol
valoarea de mediu a programului Natura 2000”;
 „Vrem să reducem numărul de incendii forestiere cu 30%”;
 „Dorim ca cetățenilor să li se ofere apă potabilă timp de 24 de ore în cazul
unei defecțiuni a rețelei de alimentare cu apă.”
Principalul probleme politice care determină aceste obiective sunt:
 Cum vrem să facem față riscului - prin gestionarea riscurilor, gestionarea
crizelor sau gestionarea recuperării ?
 În cazul gestionării riscurilor: ce vrem să reducem - probabilitate, efect sau
vulnerabilitate?
 În cazul gestionării crizelor sau al recuperării: indiferent dacă dorim să
creștem disponibilitatea sau reziliența serviciilor de răspuns rapid sau
încrederea în sine a cetățenilor și a întreprinderilor ?
 În cele din urmă, ce fel de impact dorim să reducem: economic, ecologic,
fizic.
În etapele anterioare din procesul de atenuare a riscului, am trecut la natura și
gravitatea riscului cât și în obiectivele politice. Următorul pas este evaluarea
oportunităților, care în proiect este definit ca „un proces de identificare, analiză și
evaluare a opțiunilor de gestionare a riscurilor disponibile pentru a reduce riscurile
prioritare, precum și opțiuni de gestionare și recuperare a crizelor care sunt pentru
îmbunătățirea ajutorului în caz de dezastru și reabilitare”.
Oportunități în acest caz sunt definite ca „toți factorii, măsurile și politicile
posibile în care riscul poate fi redus și rezultatul final al dezastrelor și crizelor poate fi
afectat pozitiv„. Este important să se aplice oportunități nu numai pentru capacitatea
operațională a serviciilor de reacție rapidă - camioane de pompieri sau ambulanțe,
ci și pentru măsuri de atenuare, sau cu alte cuvinte - toate măsuri posibile în
siguranța multistrat.
Scopul evaluării de oportunități este de a facilita politicienii să ia decizii
strategice cu privire la politicile și măsurile specifice care contribuie la obiectivele
stabilite.
Această fază de fapt, este cea mai strategică: unde sunt punctele slabe ale
capacității noastre de a reduce riscurile și ce putem face pentru a le preveni ?
Partenerii din acest proiect fac diferența cea mai clară în cele trei părți ale
evaluării oportunităților care sunt similare cu cele din evaluarea riscurilor:
 Identificarea oportunităților: să reflecteze asupra cauzelor și consecințelor
pentru a găsi oportunități de reducere a riscului.
 Analiza posibilităților: a studia valoarea relativă a oportunităților
identificate.
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Evaluarea posibilităților: comparând măsurile posibile ale politicienilor cu
criteriile lor politice.
Identificarea oportunităților este o continuare a analizei scenariilor utilizate
pentru evaluarea riscurilor: prin examinarea diferitelor scenarii, pot fi identificate măsuri
specifice care contribuie la realizarea obiectivelor selectate. Ca rezultat, se formează o
listă cu diverse măsuri, care variază de la măsuri de siguranță specifice la fața locului
până la măsuri generale, cum ar fi educația publică pentru creșterea încrederii în sine și o
cultură a comportamentului în situații de dezastru și de urgență.
Următoarele două faze ale evaluării capacității sunt ilustrate cel mai bine prin
următoarele figură.
Cel mai bun lucru de făcut?

Atenuarea

Riscuri

riscurilor

Care sunt cele mai bune măsuri?

Atunci când se compară riscurile cu posibile măsuri de atenuare (și pregătire) prima
întrebare care reiese este: Care sunt cele mai bune măsuri? Răspunsul la această
întrebare este scopul final al analizei pe oportunități.
Acest lucru poate fi necesar cuantificarea efectelor pozitive prezise și în mod
ideal ar trebui să includă o analiză cost-beneficiu.
A doua întrebare este: Ce măsuri sunt cele mai acceptabile pentru factorii de
decizie?
Cel mai bun lucru NU ESTE NECESAR cel mai acceptabil. Rezultatul analiza
cost-beneficiu poate ajuta să obiectiveze evaluarea politică, dar alte preferințe și
interese politice pot interfera întotdeauna. Obligația specialiștilor și experților este de
a familiariza factorii de decizie cu informațiile relevante, dar decizia finală trebuie
luată de înalți funcționari către funcții alese, care sunt, de asemenea, responsabile
pentru acest lucru.
În mod ideal, analiza posibilităților include analiza cost-beneficiu.
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Analiza cost-beneficiu este definită de UE ca: „Procedură pentru evaluarea
fezabilității unui proiect prin cântărirea beneficiilor și costurilor”.
Rezultatele pot fi exprimate într-o varietate de moduri, inclusiv printr-o rată
internă de rentabilitate, valoarea actuală netă și raportul cost-beneficiu.
Scopul analizei cost-beneficiu este pentru a permite decizii în cunoștință de
cauză cu privire la utilizarea resurselor publice limitate.
Analiza cost-beneficiu este adesea utilizată în țările UE, în special la nivel național
în domeniile infrastructurii, ecologiei, siguranței rutiere, planificării teritoriului,
securității externe și gestionării riscurilor.
Pentru a putea utiliza analiza cost-beneficiu în procesul de atenuare a riscurilor,
este important să nu se rezume numai până la valoarea monetară. Interesele vitale ale
societății trebuie incluse în esența reducerii riscurilor: atât aspectele economice, cât și
cele sociale legate de victime, daune materiale sau de mediu. Prin urmare, analiza costbeneficiu, sau analiza cost-beneficiu social, trebuie să conțină și informații despre efecte
(avantaje și dezavantaje), care nu au neapărat o valoare monetară.
Deoarece acest lucru necesită o abordare multicriterială, analiza cost-beneficiu
necesită o varietate de opinii ale experților.
Probabilitatea unui risc are un impact foarte mare asupra rezultatelor analizei
cost-beneficiu. Este important ca investițiile în infrastructură în măsuri de atenuare a
riscurilor să fie evaluate pe baza unui scenariu cu probabilitate de 10, 100 sau 1000 ani.
Problema este că evaluarea probabilității de risc este foarte incertă. Macrofactorii care
determină probabilitatea de risc sunt foarte volatili. Atunci când această incertitudine nu
poate fi redusă, rezultatul analizei cost-beneficiu poate fi, în multe cazuri, fie pozitiv, fie
negativ.
 Probabilitatea evenimentelor legate de climă este dificil de calculat pentru o
perioadă mai lungă de timp din cauza încălzirii globale. De exemplu,
inundațiile, precum și alunecările de teren induse de ploile torențiale și
zăpada, vor apărea mai frecvent în viitor. Aceasta înseamnă că, odată cu
descoperirile și perspectivele continue privind încălzirea globală, rezultatele
analizei cost-beneficiu ale măsurilor de atenuare a dezastrelor trebuie să fie
ținute sub revizuire.
 O problemă specifică este variabilitatea spațio-temporală a riscurilor, ceea ce
înseamnă că probabilitatea și impactul lor pot fi foarte diferite în timp și
spațiu. Prin urmare, analiza cost-beneficiu este corectă în multe cazuri
pentru o anumită locație și interval de timp și ar trebui repetată de multe
ori, a se putea lua decizii în cunoștință de cauză pentru zone mai mari.
 În majoritatea cazurilor, este necesar un studiu extins pentru a calcula
vulnerabilitățile și posibilele daune în euro. De multe ori acest lucru nu este
nici posibil, nici necesar.
3.2. Măsuri de restaurare și / sau construcție de instalații, furnizarea de echipamente
tehnice adecvate.
Evenimentele care au avut loc în ultimii ani în Europa și în țara noastră ne ajută să
înțelegem importanța riscurilor și capacitatea de a le identifica sau cel puțin de a le
apropia de cauzele apariției lor.
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Într-o măsură mult mai mică, noi toți - persoanele de decizie - oameni sau
companii - suntem în pericol în viața noastră personală sau profesională.
Impactul riscurilor naturale continuă să crească în fiecare an și, dacă se dorește
contracararea efectelor negative, primul pas este crearea unor mecanisme eficiente de
identificare, instrumente și tehnici de analiză.
Analiza riscurilor naturale este baza pentru efectuarea studiilor de impact și a
evaluării riscurilor, precum și pentru planificarea utilizării terenurilor și planificarea de
urgență.
Pentru a înțelege această problemă, este extrem de adecvat să se definească
conceptele de pericole și riscuri.
Uneori, riscul este considerat sinonim cu pericolul, dar riscul are și o serie de
consecințe suplimentare.
Pericolul este definit ca o „amenințare potențială pentru oameni și proprietatea
lor” și riscul ca probabilitate de apariție a unui pericol.
Pericolul, riscul și dezastrul operează pe o scară variabilă. În ceea ce privește
gravitatea pericolului, s-a făcut următoarea clasificare:
 pericole cu efect direct asupra oamenilor: moarte, boli, stres, daune;
 pericole cu impact direct asupra bunurilor: pierderi economice, distrugerea
diferitelor bunuri;
 pericole cu impact direct asupra mediului: pierderi care afectează flora și
fauna, poluare.
Identificarea riscului și evaluarea riscurilor se bazează pe studii care analizează
date cronologice privind apariția unui anumit eveniment și consecințele acestuia.
Odată identificată situația de urgență, este posibil să se adopte strategii de
răspuns, care includ evaluarea și răspunsul, în mai multe etape.
Cele patru etape sunt:
1. planificarea dezastrelor: aceasta acoperă un număr mare de activități, cum ar
fi o serie de analize topografice ale stabilității solului, planuri de evacuare etc.;
2. pregătire: alertă imediată a populației când se așteaptă un dezastru, o serie de
programe specifice de avertizare de urgență pentru populație cu eficiență maximă, astfel
încât oamenii să poată fi mobilizați conform planului de evacuare;
3. răspuns: în timp, această etapă este localizată imediat înainte și după apariția
evenimentului relevant, inclusiv răspunsul la diferite avertismente către populație și
activități de evacuare rapidă;
4. restaurare și reconstrucție: este o activitate pe termen lung care încearcă să
revină la normalitate după devastări grave, ținând seama de faptul că consecințele
devastatoare ale dezastrelor pot apărea în zone clar pregătite pentru a face față
dezastrelor.
Aceste proiecte funcționează prin aranjamente locale, care includ un grad ridicat
de acceptare și sprijin din partea comunității, sunt situate la interfața dintre măsurile de
reducere a pierderilor bazate pe așa-numitele evenimente umane îmbunătățite și cele
bazate pe o anumită adaptare a oamenilor la condițiile impuse de producerea
evenimentului extraordinar.
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Reducerea vulnerabilității oamenilor în raport cu evenimentul extraordinar
implică crearea unor schimbări în atitudinea și comportamentul oamenilor față de
dezastre. În acest context, ajutorul pentru dezastre are o componentă reprezentată de
răspunsul oamenilor în caz de dezastru.
Schimbarea evenimentului este limitat ca răspuns datorită gradului
nesemnificativ de control pe care omul îl poate exercita asupra forțelor distructive ale
naturii. Majoritatea pericolelor geografice depășesc capacitatea omului de a le controla.
Schimbarea evenimentului - Aceasta implică protecția zonelor relativ mici prin
implementarea proiectelor specifice de măsuri structurale.
Schimbarea vulnerabilității - Include măsuri de avertizare a populației.
Modificarea vulnerabilității constă din:
 pregătirea populației;
 programe de prevenire;
 planuri de evacuare;
 furnizarea de îngrijiri medicale de urgență și alimente;
 adăposturi construite pentru evacuați etc.
Orice aranjamente formale ar putea fi luate în cazul planurilor de urgență,
elementele vitale sunt înțelegerea și cooperarea dintre oameni. Un rol important îl joacă
sprijinul internațional al agențiilor guvernamentale și al organizațiilor neguvernamentale,
al programelor caritabile.
3.3. Evaluarea stării sistemelor existente de protecție, detectare și avertizare timpurie și
divulgare a instituțiilor responsabile și a populației
Notificarea se realizează pe baza informațiilor primite de la populație sau de la
structurile care monitorizează sursele de risc.
Avertismentul populației este realizat de organele administrației publice locale
prin mijloacele de avertizare specifice pe baza notificării primite de la structurile
autorizate.
Alarmarea în prealabil se efectuează prin trimiterea de mesaje/semnale de
avertizare către autorități cu privire la probabilitatea dezastrelor.
Alarmarea populației este realizată de organele administrației publice locale cu
mijloace specifice pe baza notificării primite de la structurile autorizate.
Mijloace de avertizare și alarmare specifice sunt instalate în locurile
determinate de inspecția raională (municipală) pentru situații de urgență și servicii
profesionale de urgență.
Mesaje de avertizare și alarmă sunt trimise cu prioritate și gratuit prin toate
sistemele de telecomunicații, posturile și rețelele de radio și televiziune, inclusiv prin
satelit și cablu, care operează pe teritoriul României, la cererea explicită a primarilor /
șefilor structurilor de urgență.
Utilizarea mijloacelor de notificare în caz de dezastre, se efectuează numai cu
aprobarea primarului așezării, a conducătorului instituției publice sau a agentului
economic implicat, după caz, sau a competențelor acestora.
Sistemul de notificare, avertizare și alarmă în localități, instituții publice și
operatori economici este verificat periodic prin instruire și exerciții.
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În timpul managementului de urgență se pot distinge trei etape, care diferă între
ele prin gradul de pericol prezentat. Acestea sunt declanșate la atingerea pragurilor
critice (criterii de avertizare) specific fenomenului analizat (inundații, fenomene
meteorologice și hidrologice periculoase, comportarea în timp a structurilor hidraulice)
și care sunt specificate în instrucțiuni speciale.
A) Situația atenției are semnificația unei situații speciale și nu reprezintă
neapărat un pericol.
Consecințele intrării în situația de atenție sunt:
 frecvența observațiilor și măsurătorilor efectuate pentru a monitoriza
fenomenul și a prezice dezvoltarea acestuia;
 inspecția construcțiilor cu rol defensiv și monitorizare pentru asigurarea
condițiilor de drenare a maselor de apă;
 informarea despre posibilitatea poluării accidentale.
B) Alarma / notificarea se caracterizează prin evoluția fenomenelor în direcția în
care acestea pot duce la un anumit pericol (de exemplu: creșterea în continuare a
nivelurilor debitului de apă, creșterea debitelor infiltrate prin construcțiile hidrotehnice
pentru reținerea materialelor din corpul lor, creșterea intensității precipitațiilor sau a
vitezei vântului, poluare accidentală confirmată, care necesită intervenții și altele).
Activarea stării de alarmă duce la intrarea în situația operațională a sediului
/comisiilor de urgență. Activitățile desfășurate sunt atât activități destinate controlului
fenomenului, cât și activități pregătitoare pentru activarea accidentală a situației
periculoase.
C) Situația de pericol - se declanșează atunci când pericolul devine iminent și
trebuie luate măsuri excepționale pentru a limita efectele inundațiilor (evacuarea
populației, a animalelor, a unor bunuri materiale, măsuri speciale în funcționarea
structurilor hidraulice cu rol defensiv împotriva inundațiilor, restricții de circulație pe
unele drumuri, poduri și poduri, precum și pe căi navigabile) și pentru combaterea
poluării accidentale cu impact grav asupra ecosistemului (schimbarea parametrilor
calității apei, distrugerea faunei și a ictiofaunei, a mediului și a altora sau depășirea
teritoriului de competență).
Trecerea de la o stare la alta poate avea loc în funcție de dezvoltarea/evoluția
fenomenelor.
Predicția se bazează pe teoria statistică și folosește date istorice din evenimente
trecute pentru a estima probabilitatea viitoare de reapariție în evenimente similare.
Prognoza depinde de detectarea și evaluarea unui singur eveniment, care se
dezvoltă printr-o succesiune de procese de mediu care sunt bine înțelese. Prognoza se
bazează pe fapte observabile științific și tinde să fie pe termen scurt.
Avertismentul este un mesaj care informează și alertează publicul despre un
eveniment extrem și indică pașii care trebuie luați pentru a minimiza pierderea.
Toate sistemele de avertizare constă din trei module funcționale interdependente:
1. Evaluare - include mai multe subcategorii, începând cu prima observare a unei
schimbări a mediului care poate reprezenta o amenințare până când natura și amploarea
dezastrului au fost evaluate și, în cele din urmă, să decidă soluțiile optime în acest caz prioritatea acestui modul este pentru a crește precizia de prevenire și pentru a crește
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perioada dintre momentul emiterii avertismentului și momentul efectiv al producerii
evenimentului.
2. Răspândirea este prezentată prin transmiterea mesajului de avertizare de către
specialiștii care prezic apariția unui eveniment extrem către locuitorii din zonă, care ar
trebui să fie afectați - este inclus un mediu intermediar, care include diverse metode de
comunicare.
3. Răspunsul: cei doi pași anteriori au scopul de a activa acest modul.
Subsistemele de răspuns sunt influențate de producerea directă a evenimentului relevant
și de mecanismele de feedback pentru îmbunătățirea sistemelor de alertă; natura
răspunsului este influențată de tipul mesajului de avertizare și de aria determinanților.
Motivația de a dezvolta un sistem de gestionare a dezastrelor și diseminarea
publică a informațiilor are un sprijin dublu:
1 - Susținerea factorilor de decizie de către administrația publică către șefii
instituțiilor publice care iau decizii în caz de urgență, printr-un sistem complex în
domeniul urgențelor, care permite luarea deciziilor în cunoștință de cauză pe baza
principiilor derivate din istoria dezastrelor naturale care au avut loc în zona / teritoriul
administrativ;
2 - Existența unui sistem de diseminare publică a informațiilor către populație și a
unui sistem de avertizare rapidă a autorităților în caz de dezastre naturale (inundații,
ninsoare, incendii majore, secete prelungite, alunecări de teren, poluare grea a aerului,
a apei și a solului și a altor calamități naturale).
O contribuție importantă la realizarea acestui sistem complex este integrarea
subsistemelor cu înregistrarea modulelor componente și interacțiunea dintre acestea.
În acest sens, trebuie să fim atenți la dezvoltarea unui sistem de stimulare și
control pentru evaluarea riscurilor de incendii, inundații, furtuni de zăpadă,
cutremure și alte calamități naturale, precum și accidente industriale, incl. scurgeri
de radiații și consecințele acestora:
 dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie în caz de pericol de dezastre
naturale;
 dezvoltarea unui sistem în tehnologii de internet care vizează gestionarea
informațiilor privind dezvoltarea factorilor distructivi;
 dezvoltarea unui sistem expert de gestionare a riscurilor;
 dezvoltarea sistemelor de management pilot și diseminarea publică a
informațiilor privind siguranța publică.
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Capitolul 4: Concluzii și recomandări
4.1. Condiție pentru punerea în aplicare a Strategiei de combatere a dezastrelor naturale
și a rezultatelor accidentelor industriale în regiunea transfrontalieră
Prima condiție necesară pentru implementarea unei strategii este, desigur,
resursa/financiar, personal și logistic/ asigurare. Odată stabilite obiectivele și măsurile
planului de implementare a strategiei de prevenire a dezastrelor sunt clare, părțile
interesate trebuie să știe care va fi contribuția lor. În cele din urmă, totul se reduce la
alocarea reală a bugetelor, la atragerea experților potriviți și la utilizarea resurselor
materiale disponibile.
Concluzia generală a proiectului este că mai ales în zonele transfrontaliere nu e
ușor să se nască diferite tipuri de bugete pentru a reduce dezastrele. Bugetele
rezervate în mod explicit pentru măsurile de dezastru sunt foarte mici, în timp ce astfel
de măsuri pot fi finanțate prin multe alte costuri comune care nu specifică mijloacele de
prevenire a riscurilor. Schimbul general de experiență între partenerii proiectului arată că
bugetele stabilite pentru prevenirea dezastrelor, diferă foarte mult în municipii și state,
nu numai în ceea ce privește dimensiunea lor, ci și în ponderea lor relativă din bugetul
municipal și bugetul general al statului.
În orice caz, suma totală a bugetelor stabilite în mod explicit pentru prevenirea
dezastrelor, se dovedește a fi relativ mic în comparație cu bugetele pentru dezvoltarea
teritorială și infrastructură. În timp ce bugetele pentru dezvoltarea teritorială sunt
măsurate în milioane /miliarde/, cele pentru prevenirea dezastrelor sunt limitate la
zeci, sute de mii /milioane/. Pe de o parte, acest lucru este de înțeles în ceea ce
privește impactul asupra societății, dar pe de altă parte arată că finanțarea măsurilor de
prevenire a dezastrelor, ca parte a proiectelor de dezvoltare teritorială, este neglijabilă
pe fondul costurilor totale ale acestor proiecte. Prin urmare, este nerealist să negociezi
cu o municipalitate sau minister pentru a aloca un buget de siguranță de-a lungul unei
linii de cale ferată, de exemplu, atunci când în același timp valoarea contractelor cu
companii care construiesc linia de cale ferată este de sute și chiar de mii de ori mai
mare.
Un alt subiect de discuție este că multe riscuri sunt cauzate sau exacerbate de
implementarea măsurilor de dezvoltare teritorială /amenajarea teritoriului, utilizarea
terenului/. Acest lucru este observat nu numai în cazurile în care dezvoltarea teritorială
duce la apariția unui nou risc (precum o zonă industrială sau un transport sporit de
substanțe periculoase), dar și atunci când noi obiecte vulnerabile (clădiri rezidențiale sau
școli) sunt construite în apropierea locurilor existente cu riscuri provocate de om sau întro zonă cu risc de dezastre naturale.
Prin urmare concluzia generală este că trebuie acordată mai multă atenție
măsurii în care măsurile de securitate fac parte din dezvoltarea teritorială și a
infrastructurii, inclusiv în termeni financiari.
Discutând despre finanțarea măsurilor de prevenire a riscurilor, au ajuns partenerii
proiectului la următoarele CONCLUZII:
 Includerea prevenirii dezastrelor naturale în alte bugete și stabilirea de
parteneriate public-private;
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Principalul factor pentru finanțarea Măsurilor de prevenire a dezastrelor sunt
încercarea de a le include în proiectele finanțate din alte bugete. Nu este doar o
chestiune de plată a riscului care se creează, ci și reducerea costurilor prin combinarea
măsurilor de siguranță cu alte activități de construcție. De exemplu în timpul
reconstrucției unui drum, poate fi ridicat peste nivelurile prognozate pentru ca în timp
de inundații să funcționeze și ca ruta de evacuare. Zidurile izolate fonic ale autostrăzilor
pot fi, de asemenea, utilizate pentru a reduce efectele unei explozii sau deflagrație.
Există nenumărate posibilități să combine măsurile de siguranță cu activitățile de
construcție necesare, atât timp cât partenerii sunt de acord să le ia în considerare. Acest
lucru necesită o cooperare strânsă între administrațiile publice și adesea parteneriate
public-private.
Astfel ajungem la a doua concluzie:
 Căutarea de interese și situații comune în care toată lumea câștigă;
Un alt factor al succesului în găsirea finanțării este crearea de parteneriate
public-private sau o cooperare puternică între instituțiile publice. Pentru a convinge
administrațiile publice interesate și chiar companiile private că ar trebui să se transfere
bugetul din alte sectoare sau proiecte pentru măsurile de prevenire a riscurilor, este
important să le clarificați care este beneficiul pentru ele. Este necesar să se găsească
interese comune în definirea măsurilor.
De exemplu,, o silvicultură poate înțelege cu ușurință necesitatea măsurilor de
prevenire a incendiilor, deoarece pădurile fac parte din interesele sale comerciale. În
același mod, fiecare administrație municipal /guvern/ trebuie să fie capabilă să înțeleagă
necesitatea măsurilor de protecție /siguranță/, de exemplu, pentru a preveni pierderea
generală a infrastructurii din cauza unui accident cu mărfuri periculoase, nu numai în
ceea ce privește potențialele victime, ci și pentru a reduce potențialul prejudiciu adus
naționalului economia în ansamblu.
Cu toate acestea, crearea parteneriate transfrontaliere înseamnă, de asemenea,
mai mult decât împărtășirea intereselor comune. De asemenea, include identificarea
situațiilor în care toată lumea câștigă: chiar dacă interesul nu este reciproc, anumite
măsuri de prevenire a riscurilor pot contribui la diferite obiective în același timp. De
exemplu, reducerea riscurilor existente poate crește valoarea unui sit și utilizarea
acestuia, sau pregătirea pentru dezastre obținută cu conservatorii poate îmbunătăți
conservarea naturii.
 Organizarea incluziunii timpurii (a treia concluzie);
Identificarea intereselor comune trebuie să aibă loc în cea mai timpurie etapă
posibilă și să fie legate de măsurile care vizează amenajarea teritoriului și prevenirea
riscurilor naturale. Al doilea este un pas cooperarea în evaluarea riscurilor pentru a
construi o înțelegere comună a problemei și a crește gradul de conștientizare despre
aceasta. Pentru a face acest lucru, este recomandabil să implicați partenerii relevanți în
faza de direcționare fără grabă să fie capabili să compare obiectivele politicii de
dezastru cu cele dictate de alte interese.
 Profitarea de concluziile analizei cost-beneficiu;
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După cum s-a explicat mai sus, este recomandat să se facă analiza cost-beneficiu
pentru a alege strategia corectă de prevenire. Această analiză ajută și ea pentru a
descoperi posibilitățile pentru finanțarea planurilor de reducere a riscurilor.
Pe de o parte, această analiză oferă o idee clară a investiției inițiale în
implementarea măsurilor de siguranță, a costurilor de întreținere structurală și a
perioadei de amortizare. Aceasta determină ce bugete sunt disponibile la ce moment. Pe
de altă parte analiza cost-beneficiu arată cum una dintre părți va beneficia în vreun fel
de măsurile de protecție / siguranță.
Pentru a se găsi finanțarea adecvată, ar fi bine să se ia în considerare echilibru
între cei care plătesc si cei care câștigă. Dacă un sector sau o parte interesată are
multe dintre beneficiile planificate, este destul de logic să se necesite participarea
lor la strategia de reducere a riscurilor. Cu toate acestea, acest lucru nu este
întotdeauna necesar în prealabil sau o altă opțiune este de a se ajunge la un acord
pentru reinvestirea beneficiilor în viitoarele proiecte de atenuare a riscurilor. Astfel
de forme de solidaritate ale țărilor câștigătoare pot convinge țările plătitoare să joace
rolul lor.
 Organizarea cooperării dincolo de frontierele administrative;
Dificultățile în aplicarea „principiului solidarității” descris provin din faptul că, în
multe cazuri, beneficiile și costurile sunt la diferite (teritoriale) niveluri, precum și
riscurile în sine, depășesc adesea dincolo de frontierele administrative, în special pentru
regiunile transfrontaliere.
De exemplu, în cazul inundațiilor râurilor, măsurile de prevenire aplicate în
amonte pot reduce riscul în aval. Sau un anumit traseu pentru transportul sigur al
mărfurilor periculoase poate reduce riscul într-o parte a teritoriului în detrimentul alteia.
Acest mod de „distribuire” a problemelor necesită cooperare și finanțare
transfrontalieră la nivel local /municipal/ din partea autorităților și guvernele
statelor membre ale UE. Aceasta nu este o sarcină ușoară, deoarece este comun ca
administrațiile publice să își respecte responsabilitățile formale pentru teritoriul de care
sunt responsabile.
4.2. Decizii / propuneri pentru stabilirea, implementarea și îmbunătățirea cadrului legal
și instituțional pentru implementarea intervenției comune româno-bulgare în caz de
urgență.
4.2.1. Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional
Principalele elemente ale cooperării:
 Pregătirea cetățenilor pentru situații de urgență, realizată prin acțiuni bazate
pe principii și norme comune, armonizarea acțiunilor, instruire generală în
situații specifice;
 Vor fi integrate acțiunile organizațiilor implicate în activități de prevenire și
intervenție;
 Pregătirea echipei de intervenție, adaptată la condițiile specifice de risc,
pregătirea echipei și pregătirea planului de acțiune;
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 Utilizarea resurselor naționale și internaționale în proiectarea măsurilor de
protecție, luând în considerare eficiența economică și distribuirea sarcinilor;
 Proiectarea operațiunilor de urgență, evaluare, gestionarea riscurilor,
concepte strategice, concentrându-se pe riscurile specifice din regiune.
4.2.2. În cadrul cooperării să se urmărească:
 Se va lua în considerare schimbul de experiență și informații, acordând o
atenție specială acțiunilor pregătitoare înainte de situația de urgență și
evaluărilor efectuate după încheierea intervenției, precum și posibilitatea de
a solicita asistență internațională;
 Cunoașterea inițiativelor internaționale, naționale și regionale în domeniul
pregătirii, intervenției preventive;
 Informarea cetățenilor, creșterea nivelului de responsabilitate al cetățenilor
europeni de a-și proteja propriile vieți;
 Coerență sporită între acțiunile de protecție civilă și acțiunile aplicate la nivel
internațional;
 Dezvoltarea principiilor și directivelor comune, utilizând experiența
europeană, reducerea consecințelor dezastrelor prin utilizarea tehnicilor de
evaluare a riscurilor potențiale;
 Îmbunătățirea măsurilor de intervenție care vor asigura gestionarea eficientă
a situațiilor de urgență cauzate de dezastre naturale și tehnologice în zonele
afectate. (Identificarea zonelor de risc, dezvoltarea propunerilor, informarea
populației, comunicare);
 Dezvoltarea procedurilor pentru acordarea de asistență reciprocă în regiunea
transfrontalieră, utilizarea echipamentelor;
 Elaborarea unui plan de prevenire a situațiilor de urgență în regiune pe tipuri
de riscuri;
 Evaluarea riscului potențial pentru fiecare comunitate;
 Dezvoltarea procedurilor pentru gestionarea managementului riscului
 Dispoziții legale și reglementarea sistemului de responsabilități în perioada de
intervenție;
 Utilizarea noilor tehnologii / echipamente și consultări înainte de a le
achiziționa;
 Instruire comună, îmbunătățiri, aplicații comune pentru gestionarea și
coordonarea echipelor participante.
4.2.3. Procedurile de cooperare transfrontalieră și regională vizează:
 Stabilirea unui sistem de coordonare și monitorizare, care să permită relații
directe între cele două părți, informații rapide și corecte, acțiuni armonizate
în gestionarea situațiilor de urgență și implementarea acțiunilor preventive;
 Informarea populației din regiune și implicarea societății civile vizează
responsabilizarea cetățenilor pentru autoapărarea lor și pregătirea lor pentru
prevenirea și eliminarea consecințelor situațiilor de urgență;
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 Cooperarea sa contribuie la construirea unui climat de încredere, la idei
comune și la noi inițiative, cum ar fi crearea unei rețele comune de experți,
seminarii comune, programe comune de formare și crearea unei echipe
comune de intervenție;
 Reducerea timpului de transmitere a fluxului de informații, date și decizii prin
utilizarea mijloacelor de informare;
 Furnizarea de informații în timp util, exacte și complete cu privire la factorii
de decizie și implementare;
 Optimizarea procesului decizional și gestionarea intervenției.
4.2.4. Forme de cooperare regională, asistență acordată în caz de urgență.
În caz de urgență, părțile contractante pot furniza asistență reciprocă pe baza unei
cereri scrise din partea autorității responsabile. În cazuri urgente, cererea poate fi, de
asemenea, orală, dar în cel mai scurt timp posibil, maxim 24 de ore de la solicitare, va
fi trimis un e-mail de confirmare.
Solicitantul va indica:
 Locația situației de urgență, timpul de producție, caracteristicile, gradul de
extindere, caracteristicile situației de urgență la momentul solicitării
asistenței;
 Măsurile de intervenție implementate;
 Caracteristicile ajutorului solicitat și măsurile prioritare pentru acordarea
ajutorului;
 Alte detalii utile.
Autoritățile relevante trebuie să cadă de acord asupra formularului utilizat pentru
cererea / propunerea de asistență /.
Ofertantul va lua o decizie cât mai curând posibil și va informa solicitantul cu
privire la condițiile în care poate fi oferit ajutorul, specificul și cuantumul ajutorului
oferit.
Comunicarea va fi deschisă detaliilor despre schimbarea situației.
Părțile contractante, prin intermediul autorităților responsabile, se informează
imediat reciproc cu privire la apariția unor situații de urgență care pot avea consecințe pe
teritoriul celeilalte părți și transmit informațiile necesare cu privire la intervenție pentru
remedierea consecințelor prelungirii situației de urgență.
Alte acţiuni de cooperare internaţională
În cadrul cooperării, asistența oferită include echipe de intervenție /echipe de
răspuns/, echipamente, convoaie umanitare, operațiuni de căutare și salvare, precum și
alte acțiuni care pot fi întreprinse în situații de urgență, pentru a salva vieți, a proteja
sănătatea publică, a evacua cetățenii, a proteja mediul, a reduce materialele, pierderi
culturale și efecte secundare.
Pe lângă asistența oferită în caz de urgență, cooperarea include și alte forme de
acțiune:
 Previziuni de urgență, prevenire, evaluare, eliminarea efectelor, schimb de
experiență în domeniul științei, tehnologiei și aplicațiilor practice;
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 Conferințe, cercetare, organizarea de programe de cercetare, formare
profesională, cooperarea instituțiilor de învățământ și participarea la aplicații
comune;
 Schimb de informații despre surse care pot provoca situații de urgență și
efecte potențiale, în special atunci când efectele pot ajunge pe teritoriul
celeilalte țări.
 Informațiile reciproce includ, de asemenea, transmiterea indicatorilor de risc
măsurați pentru diferite tipuri de urgențe;
 Crearea și utilizarea unui sistem de monitorizare unificat, dezvoltarea de
proiecte comune în acest sens.
Principiile cooperării transfrontaliere și regionale trebuie să fie următoarele:
 asistența acordată ar trebui să fie neutră și imparțială;
 asistența acordată ar trebui să fie complementară și să nu dubleze acțiunea
locală;
 ajutorul nu trebuie utilizat în zone de conflict armat;
 ajutor pentru a impune țări beneficiare obligații financiare sau de altă natură;
 să aibă acorduri vamale și legislative pentru litigii între parteneri;
 echipa trebuie să poarte semne de identificare distincte (uniforme) și să nu
fie înarmată.
Principiile operaționale și planificate ale acțiunilor de intervenție sunt:
 o definiție clară a scopului misiunii contractantului;
 concentrarea eforturilor;
 perseverenţă;
 securitate
 legitimitate;
 evita duplicarea efortului și a acțiunii.
Particularitățile aplicării acestor principii de planificare sunt:
 misiunea trebuie sincronizată pentru fiecare participant;
 misiunea în sine se efectuează în mod excepțional în sprijinul autorităților
publice locale;
 orice utilizare a altor mijloace decât cele prevăzute inițial complică misiunea.
În toate situațiile, respectați aplicarea principiilor de bază, cum ar fi:
 Complementaritate
 Transparenţa
 Coordonarea
 împărțirea responsabilităților;
 concentrându-se pe atingerea obiectivului principal.
Model de procedură pentru cooperarea transfrontalieră:
Informațiile operaționale sunt transmise prin fax sau e-mail cu cererea de asistență
pentru a limita consecințele situației de urgență.
Cererea trebuie să specifice următoarele informații:
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 Locul dezastrului, data și ora apariției, natura, amploarea și parametrii stării
la momentul solicitării;
 Măsuri luate deja și planificate;
 Natura asistenței solicitate și aspectele prioritare ale primului ajutor;
 Toate celelalte detalii necesare;
Informațiile sunt actualizate constant, în funcție de evoluția situației:
Disponibilitatea echipei de intervenție este confirmată. Partea solicitată va decide
imediat cu privire la acordarea asistenței sale și va informa partea solicitantă cu privire la
posibilitățile sale imediate, cu privire la natura, domeniul de aplicare și condițiile
acordării asistenței oferite.
În ceea ce privește cererea / răspunsul pentru asistență, se poate adopta un
model / formular standardizat de procedură:
 Avertizarea echipei de intervenție. Timpul de pregătire pentru plecarea la
misiune este de aproximativ 2-3 ore.
 Informarea echipei de intervenție a dispecerului care a solicitat asistența cu
privire la ora când va fi la punctul de trecere a frontierei sau la locul de
întâlnire, despre tehnicile de intervenție și numărul de persoane;
 Echipa de intervenție se va întâlni cu o persoană de contact la punctul de
trecere a frontierei sau la locul de întâlnire;
 Persoana de contact de la punctul de trecere a frontierei sau locul de
întâlnire va duce echipa de intervenție în zona afectată;
 Dispeceratul echipei de intervenție trimite expeditorului, care a solicitat
asistența, date privind combustibilul necesar, cazare și mâncare.
Partea solicitantă garantează echipei de intervenție securitate, asistență
medicală de urgență gratuită, mese, cazare, combustibil ca bunuri esențiale în cazul
în care stocurile echipei sunt epuizate.
 Echipa de intervenție va fi condusă și coordonată de autoritățile și persoanele
competente în conformitate cu legislația statului solicitant în zona afectată;
 Partea solicitantă este obligată să utilizeze echipa de intervenție numai în
conformitate cu destinația, calificarea și echipamentul acesteia;
 Furnizarea locației traducătorului echipei de intervenție și a mijloacelor de
comunicare (telefon, fax, internet, computer, posturi de radio etc.).
 Pregătirea rapoartelor de către echipa de intervenție - la ora 12.
Echipa de intervenție își încetează activitățile și se întoarce imediat pe
teritoriul statului părții solicitate:
 dacă și-a îndeplinit misiunea;
 în cazul în care autoritățile locale competente decid de comun acord că nu
este necesară continuarea operațiunilor de intervenție.
4.2.5. Pachet de propuneri pentru gestionarea situațiilor de urgență cauzate de
dezastre naturale și provocate de om

www.Interregrobg.eu
Proiectul ”Gestionarea Comună A Riscurilor Și Parteneriatul În Regiunea De Frontieră Călărași – Dobrich” (ROBG-415)
Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene. Singura responsabilitate pentru conținutul
acestui material revine autorilor săi.

p. 72 din 73

 Includerea problemei protecției împotriva dezastrelor în strategia de
dezvoltare a comunităților potențial afectate;
 Efectuarea unor lucrări de protecție specifice riscului;
 Optimizarea activităților structurilor care asigură desfășurarea activității de
protecție împotriva riscului identificat;
 Dezvoltarea cercetării în domeniu;
 Pregătirea populației cu privire la normele de comportament în caz de (
inundații, strat de zăpadă, incendii );
 Exerciții și aplicații cu forțele și mijloacele de intervenție;
 Pregătirea factorilor cu dreptul de a decide;
 Încheierea de acorduri cuprinzătoare privind asistența umanitară în caz de
risc între localitățile care au acorduri de înfrățire;
 Crearea și actualizarea unei baze de date computerizate pentru riscurile de
inundații, ninsoare, incendii și posibilitățile reale ale structurilor de răspuns;
 Testarea procedurilor de operare standardizate.
Concluzia
Strategia actuală identifică obiectivele strategice pentru o mai bună coordonare
și un răspuns eficient al unui parteneriat transfrontalier comun între
municipalitatea Dobrich și județul Călărași, abordările și principiile, pentru
reducerea riscului de dezastru și domenii prioritare de acțiune pentru realizarea acestora.
Strategia este un pas important către construirea unui cadru cuprinzător și coerent
pentru prevenirea dezastrelor naturale și provocate de om, care va contribui la
construirea unei abordări integrate a politicilor municipiului Dobrich și Călărași în acest
domeniu.
Punerea în aplicare a strategiei va asigura că reducerea riscului de dezastru este
prioritatea lor principală și va contribui la prevenirea și atenuarea acestora prin activități
active la toate nivelurile de guvernare, cu o foarte bună coordonare și coerență între
instituțiile responsabile. Implementarea activităților stabilite în strategie va asigura
durabilitatea managementului în prevenirea și protecția dezastrelor.
Acest model va contribui nu numai la implementarea unei abordări unificate a
politicii de reducere a riscului de dezastre, ci și la asigurarea coerenței între
municipalitățile transfrontaliere în implementarea activităților și măsurilor individuale,
precum și utilizarea rațională a resurselor disponibile. Asigurarea unei interacțiuni
eficiente în implementarea sistemului vertical (între nivelurile guvernamentale
municipale, raionale /raionale și naționale ) și orizontală ( între administrațiile separate
ale
municipalităților/comunelor,
unitățile
teritoriale
ale
ministerelor
și
departamentelor de pe teritoriul lor, sectorul privat și comunitatea științifică ) politicile
sunt esențiale pentru realizarea unui management integrat al riscurilor de dezastru în
regiunea transfrontalieră.
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