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Introducere
Dezastrele sunt fenomene incontrolabile, însã riscul de dezastru poate fi
cuantificat, iar un proces de management al riscului este mult mai eficient decât
intervenþiile post-dezastru, atât în ceea ce priveºte protejarea vieþii oamenilor,
cât ºi costurile de reconstrucþie.
Obiectivul managementului riscului este de a pune în legãturã toate elementele
ºi actorii din sistemul de management al dezastrelor, de a dezvolta instrumente
de diminuare a dezastrelor bazate pe strategii de prevenire ºi intervenþie,
transfer ºi schimb reciproc de cunoºtinþe, educaþie ºi tehnici de luare a
deciziilor. Un management eficient, concentrat pe activitãþi de prevenire,
trebuie sã includã atât identificarea tipurilor de risc ce pot apãrea pe un anumit
teritoriu ºi pot afecta anumite grupuri, cât ºi construirea unor mecanisme
instituþionale ºi administrative care sã identifice modalitãþile prin care se poate
acþiona pentru prevenirea dezastrelor, inclusiv prin implicarea tuturor factorilor
interesaþi.
În acest sens, organizaþiile neguvernamentale pot avea o contribuþie esenþialã
în procesele de management al riscului în caz de dezastru. În special
organizaþiile neguvernamentale de mediu pot contribui cu informaþii ºi
expertizã atât în identificarea potenþialelor riscuri (þinând cont de informaþiile
pe care le deþin din activitãþi curente de teren), cât ºi în informarea ºi
conºtientizarea cetãþenilor cu privire la rolul lor în prevenirea dezastrelor.
Implicarea ONG-urilor poate viza atât colaborarea cu instituþiile publice cu
responsabilitãþi în prevenirea situaþiilor de urgenþã, cât ºi activitãþi în cadrul
comunitãþilor locale.
De aceea, prin acest proiect ne-am propus sã facilitãm implicarea ONG-urilor
de mediu într-o reþea focalizatã pe implicarea în prevenirea ºi diminuarea
situaþiilor de urgenþã. Se naºte astfel oportunitatea pentru stimularea rolului ºi
credibilitãþii organizaþiilor neguvernamentale în comunitãþile în care acestea îºi
desfãºoarã activitatea. Apartenenþa la o reþea ºi sprijinul pe care aceasta o
poate furniza membrilor ei poate genera o mai eficientã identificare a
modalitãþilor de implicare în procesele instituþionale (ale administraþiei publice)
pentru prevenirea dezastrelor, o mai bunã capacitate de monitorizare a
proceselor administrative locale/regionale/naþionale, o mai bunã comunicare
între ONG-uri cu aceleaºi preocupãri, o mai mare vizibilitate a activitãþilor pe
care le desfãºoarã ºi, în consecinþã, o mai mare capacitate de a se implica în
bunãstarea comunitãþilor în care lucreazã.
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În acest raport, noi, partenerii în proiect (Asociaþia ALMA-RO, Fundaþia TERRA
Mileniul III, Centrul de Consultanþã Ecologicã, Asociaþia EcoLogic, Clubul EcoMontan “Origini Verzi”), ne-am propus sã realizãm o prezentare a activitãþilor
ºi rezultatelor proiectului "Reþeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor". Ne
dorim ºi sperãm ca abordarea noastrã privind managementul riscului de
dezastru sã genereze noi colaborãri ºi parteneriate între ONG-uri,
administraþia publicã localã ºi cetãþeni ºi sã încurajeze utilizarea metodelor ºi
tehnicilor folosite de noi în alte regiuni ºi comunitãþi.
Mulþumim pe aceastã cale tuturor celor care au rãspuns invitaþiilolr noastre ºi
au participat la evenimentele locale ºi naþionale organizate în proiect,
experþilor ºi, nu în ultimul rând, Fundaþiei pentru Dezvoltarea Societãþii Civile,
care ne-a sprijinit în implementarea acestui proiect.
Proiectul a fost finanþat de UNIUNEA EUROPEANÃ prin Programul Phare
2004 - Societatea Civilã, Componenta I - Dezvoltarea sectorului ONG.
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Capitolul I - Managementul riscului de dezastru
Dezastrele reprezintã o ameninþare permanentã pentru dezvoltarea durabilã ºi
genereazã anual numeroase victime omeneºti ºi pierderi materiale; totodatã,
începutul acestui mileniu se caracterizeazã printr-un impact tot mai accentuat al
activitãþilor umane asupra Terrei. Pentru perioada 1980 - 2000 se estimeazã
cã 75 % din populaþia lumii a fost afectatã cel puþin o datã de un dezastru
(cutremur, ciclon tropical, inundaþie, secetã etc.). Demn de menþionat este ºi un
paradox al atitudinii societãþii contemporane fãþa de dezastre: a crescut foarte
mult alocarea de resurse materiale ºi umane pentru prevenirea ºi reducerea
efectelor dezastrelor, dar, în acelaºi timp, tocmai dezvoltarea societãþii umane
reprezintã un factor favorizant pentru declanºarea unor dezastre ºi/sau pentru
amplificarea consecinþelor acestora.
Frecvenþa incidenþei dezastrelor ºi creºterea amplorii lor a atras atenþia
comunitãþii internaþionale în ultimii ani. O serie de instituþii, organizaþii
interguvernamentale ºi organizaþii neguvernamentale la nivel mondial ºi-au
revizuit abordarea dezastrelor ºi lucreazã acum împreunã pentru a identifica
cele mai bune metode de a preveni ºi reduce impactul calamitãþilor asupra
societãþii. De asemenea, se pune mai mult accent pe prevenirea dezastrelor,
prin implicarea tuturor factorilor interesaþi în activitãþile de management al
riscului de dezastru (autoritãþi publice, organizaþii neguvernamentale,
comunitãþi, sectorul de afaceri).
În România, aceeaºi frecvenþã în creºtere a dezastrelor a generat multiple
controverse, însã nu ºi o acþiune coerentã de reformare a sistemului, în condiþiile
în care este evident cã autoritãþile publice par a fi preocupate mai mult de
intervenþia în caz de dezastru decât de prevenirea acestora sau de
reconstrucþia zonelor calamitate. Mai mult, intervenþia în caz de dezastru a
stârnit în mai multe situaþii nemulþumirea cetãþenilor. Activitãþi ca identificarea
vulnerabilitãþii la nivelul comunitãþilor, realizarea hãrþilor de risc sau
conºtientizarea populaþiei nu sunt încã puse în practicã (deºi, în cazul acesteia
din urmã, a fost realizatã o strategie naþionalã). Trebuie menþionat cã România
nu are încã un sistem naþional integrat de gestionare a crizelor ºi cã, în
conformitate cu O.U.G. 21/2004 pentru înfiinþarea Sistemului Naþional de
Management al Situaþiilor de Urgenþã, organizaþiile neguvernamentale,
(prevãzute la nivel internaþional a contribui în toate aspectele legate de
managementul dezastrelor), nu sunt incluse decât în secþiunea privitoare la
intervenþia în caz de dezastru. Nu în ultimul rând, din perspectiva autoritãþilor
publice, nu se face încã distincþia între ONG-uri cu diverse domenii de
activitate, care sã intervinã în activitãþile de management (de la prevenire la
reconstrucþie) în conformitate cu specializarea lor. Or, implicarea organizaþiilor
neguvernamentale în prevenirea riscului de dezastru este absolut esenþialã,
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pentru cã implicarea instituþiilor publice nu va fi eficientã ºi eficace
fãrã o mobilizare adecvatã a resurselor pentru reducerea riscului de dezastru
ºi fãrã sprijinul unei comunitãþi implicate ºi pregãtite sã facã faþã riscurilor.
Prevenirea ºi reducerea efectelor dezastrelor implicã atât studierea interdisciplinarã a hazardelor, vulnerabilitãþii ºi riscului, cât ºi informarea ºi
educarea. Practica internaþionalã a demonstrat cã evenimentele generatoare
de situaþii de urgenþã nu pot fi evitate, însã, uneori, acestea pot fi gestionate,
iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic ce implicã stabilirea de
mãsuri ºi acþiuni menite sã contribuie la diminuarea riscului asociat acestor
fenomene. Caracteristic managementului situaþiilor de urgenþã este faptul cã
predictibilitatea locului de manifestare a situaþiilor respective determinã
posibilitatea avertizãrii populaþiei din zonele potenþial a fi afectate, precum ºi
a autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi/sau locale.
A. Terminologie
Managementul dezastrelor reprezintã totalitatea politicilor, a deciziilor administrative ºi a activitãþilor operaþionale care sunt legate de diverse stadii ale
dezastrelor, la toate nivelurile.
Hazardul este un eveniment ameninþãtor ºi reprezintã probabilitatea de
apariþie într-o anumitã perioadã a unui potenþial factor dãunãtor pentru om,
pentru bunurile produse de acesta ºi pentru mediu. Deci, hazardul este un
fenomen natural sau antropic dãunãtor omului, ale cãrui consecinþe sunt
cauzate de depãºirea mãsurilor de siguranþã pe care orice societate ºi le
impune.
Un hazard este considerat dezastru dacã sunt înregistrate cel puþin zece
pierderi de vieþi omeneºti sau 50 de persoane rãnite ºi pierderi materiale de
peste un milion de dolari.
Riscul reprezintã nivelul probabil al pierderilor de vieþi omeneºti, al numãrului
de rãniþi, al pagubelor aduse proprietãþilor ºi activitãþilor economice de cãtre
un anumit fenomen natural sau grup de fenomene într-un anumit loc ºi într-o
anumitã perioadã. Conform Dicþionarului Enciclopedic (1978, 1999), riscul
reprezintã un pericol posibil, probabilitatea de a înfrunta o primejdie ºi/sau de
a suferi o pagubã.
Vulnerabilitatea reprezintã mãsura în care un sistem poate fi afectat în urma
impactului cu un hazard ºi cuprinde totalitatea condiþiilor fizice, sociale,
economice ºi de mediu care mãresc susceptibilitatea sistemului respectiv.
Vulnerabilitatea pune în evidenþã gradul în care sunt expuºi omul ºi bunurile
sale în faþa diferitelor hazarde ºi se exprimã pe o scarã cuprinsã între 0 ºi 1,
cifra 1 exprimând distrugerea totalã a bunurilor ºi pierderile totale de vieþi
omeneºti din arealul aferent.
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Vulnerabilitatea este diferitã în funcþie de modul de echipare ºi de pregãtire a
populaþiei.
Capacitatea de rezistenþã reprezintã totalitatea forþelor ºi a resurselor cu
ajutorul cãrora societatea poate sã facã faþã unui hazard reuºind sã reducã
nivelul riscului prin atenuarea efectelor negative. Capacitatea de rezistenþã
creºte atunci când se asigurã dezvoltarea durabilã a zonei respective, se iau
mãsuri preventive ºi se organizeazã sistemele de alarmare a populaþiei.
Situaþia de urgenþã (situaþie extremã) este un alt termen relativ similar cu cel de
dezastru. Un dezastru poate fi privit ca un tip particular al unei situaþii de
urgenþã. "Dezastrul" sugereazã o perioadã îndelungatã de timp ºi atingerea
unui anumit nivel de urgenþã. Din perspectiva teoriei sistemelor, pagubele
produse de dezastrele naturale sunt rezultatul interacþiunii a trei sisteme
principale ºi a mai multor subsisteme (Mileti, 1999):
- mediul fizic terestru (climã, ape etc.);
- populaþia (clase sociale, rase, culturi etc.);
- mediul construit (clãdiri, poduri etc.).
B. Elementele managementului dezastrelor
Managementul dezastrelor þine cont de etapele de manifestare a unui dezastru
ºi cuprinde urmãtoarele elemente:
a) Aprecierea ºi evaluarea riscurilor ºi a vulnerabilitãþilor
Aceasta face o estimare a magnitudinii fiecãrui risc potenþial ºi a importanþei
acestui risc pentru populaþie ºi mediu. Se încearcã cuantificarea probabilitãþii
de risc de dezastru, se stabilesc nivelurile acceptabile de risc ºi se calculeazã
pierderile potenþiale (cuantificabile - care sunt costurile economice ºi
necuantificabile - pierderile ce þin de fiinþa umanã).
b) Rãspunsul la dezastru
Rãspunsul la dezastru reprezintã totalitatea acþiunilor luate de autoritãþi ºi de
populaþie în faþa dezastrului; cuprinde atât faza de atenuare, cât ºi cele de
reabilitare ºi reconstrucþie. Cuprinde acþiuni de avertizare, securitate,
comunicare ºi managementul informaþiilor, logisticã ºi aprovizionare, apreciere
post-dezastru, cercetare ºi salvare a supravieþuitorilor, asistenþã postdezastru
(asistarea populaþiei, maximizarea numãrului de supravieþuitori, restabilirea
serviciilor esenþiale, refacerea distrugerilor) ºi managementul operaþiunilor de
urgenþã.
c) Aprecierea dezastrului
Aprecierea dezastrului, ce presupune determinarea impactului dezastrului
asupra societãþii, este un proces interdisciplinar ºi are ca prioritãþi stabilirea
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nevoilor pentru mãsuri imediate de urgenþã pentru salvarea ºi susþinerea în
viaþã a supravieþuitorilor dezastrului ºi identificarea posibilitãþilor de urgentare
a refacerii infrastructurii, a serviciilor ºi a dezvoltãrii.
Aprecierea dezastrului se face þinând cont de diverse faze de manifestare ale
dezastrului:
u Faza de avertisment (determinarea grupului de populaþie pentru care se
iau mãsuri de protejare a vieþii ºi a facilitãþilor pentru atenuarea impactului
unui potenþial dezastru ºi activarea aranjamentelor în planul de pregãtire
din perspectiva aprecierii). Aceastã fazã nu este prezentã decât la
dezastrele cu manifestare lentã (spre exemplu un val de inundaþii care
avanseazã pe cursul unui râu, caz în care se poate stabili posibilitatea ca
o serie de comunitãþi din aval sã fie afectate);
u Faza de urgenþã (confirmarea gradului de urgenþã raportat ºi estimarea
distrugerilor, identificarea, caracterizarea ºi cuantificarea populaþiei cu risc
de dezastru, sprijin pentru definirea prioritãþilor de acþiune ºi a resurselor
necesare pentru reducerea imediatã a riscurilor, identificarea capacitãþii
locale de rãspuns, inclusiv resursele organizaþionale, medicale ºi logistice,
sprijin pentru anticiparea unor probleme serioase viitoare ºi sprijin pentru
managementul ºi controlul rãspunsului imediat);
u Faza de reabilitare (identificarea prioritãþilor populaþiei afectate,
identificarea politicilor guvernamentale pentru asistenþa post-dezastru,
estimarea sprijinului din surse naþionale ºi internaþionale pentru atenuare,
refacere ºi monitorizarea rezultatelor acestor mãsuri);
u Faza de refacere (determinarea distrugerilor resurselor economice
semnificative ºi implicaþiile acestora asupra politicii de dezvoltare,
aprecierea impactului dezastrului în programe curente de dezvoltare ºi
identificarea de noi oportunitãþi de dezvoltare create de dezastru).
d) Reabilitarea ºi reconstrucþia
Reabilitarea ºi reconstrucþia cuprind cea mai mare perioadã din faza de
refacere postdezastru. Reabilitarea se face în perioada imediat urmãtoare
manifestãrii dezastrului ºi este faza de tranziþie între cea de atenuare ºi cea de
reconstrucþie. Perioada de reconstrucþie presupune restaurarea deplinã a
serviciilor ºi a infrastructurii, construcþia de clãdiri, refacerea infrastructurii
distruse ºi, nu în ultimul rând, revitalizarea economiei.
C. Instituþii ºi legislaþie în România
Evoluþia societãþii a impus, ca o condiþie sine qua non, adoptarea unor iniþiative
legislative care sã asigure baza legalã pentru managementul urgenþelor civile,
cu o atenþie deosebitã pentru dezastre. Mai mult, opþiunea României privind
integrarea în NATO ºi UE a asigurat puntea de legãturã între organismele cu
atribuþii în domeniu - Înaltul Comitet NATO pentru Planificarea Activitãþilor
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Civile în Situaþii de Urgenþã, precum ºi cu structurile de profil ale Uniunii
Europene.
În România nu existã un Sistem Naþional Integrat de Gestionare a Crizelor.
Legislaþia actualã nu reglementeazã în mod unitar gestionarea resurselor ºi
modul de acþiune pentru toate formele de manifestare a unei crize. Modul de
gestionare a diverselor tipuri de crizã pe domenii (mobilizare, rãzboi, stare de
urgenþã, stare de asediu, dezastre, protecþie civilã etc.) este reglementat prin
legi specifice, iar managementul acestora este asigurat prin structuri
permanente sau temporare organizate pe fiecare domeniu.
În 2004, Guvernul României a adoptat cadrul legislativ (OUG nr. 21/2004)
pentru înfiinþarea Sistemului Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã,
pentru asigurarea resurselor ºi coordonarea acþiunilor în situaþii de urgenþã în
condiþiile în care România prezintã mari vulnerabilitãþi la calamitãþi naturale ºi
antropice precum:
- Cutremure - Bucureºtiul este capitala europeanã cu cel mai mare risc seismic
ºi unul dintre cele mai expuse 10 mari oraºe ale lumii;
- Inundaþii - evenimente anuale cu mari pagube materiale ºi umane;
- Alunecãri de teren - circa 20% din teritoriu prezintã condiþii favorizante;
- Accidente ecologice la exploatãrile miniere ºi nu numai: accidentul privind
poluarea cu cianuri de la Baia Mare.
Actul normativ reglementeazã înfiinþarea, la nivel central ºi teritorial, a
structurilor cu atribuþii în domeniul gestionãrii situaþiilor de urgenþã, respectiv de
coordonare, planificare ºi suport al deciziei, cu activitate temporarã sau
permanentã, plasate într-un sistem ierarhizat dupã criteriile administrativteritorial ºi al domeniului de responsabilitate. Aceste structuri asigurã
gestionarea unitarã ºi permanentã a tuturor activitãþilor de planificare ºi
realizare a mãsurilor de prevenire, limitare ºi înlãturare a efectelor distructive
ale situaþiilor de urgenþã.
Sistemul Naþional de Management al Situaþiilor de Urgenþã este organizat de
autoritãþile administraþiei publice ºi se compune dintr-o reþea de organisme,
organe ºi structuri abilitate pentru managementul situaþiilor de urgenþã,
constituite pe niveluri sau domenii de competenþã ºi dispune de infrastructura ºi
de resursele necesare pentru îndeplinirea atribuþiilor.
În principiu, compunerea sistemului naþional vizeazã:
- comitete pentru situaþii de urgenþã (la toate nivelurile administrativ-teritoriale);
- Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã;
- servicii publice comunitare profesioniste pentru situaþii de urgenþã;
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- centre operative pentru situaþii de urgenþã;
- comandantul acþiunii.
Principalele funcþii de sprijin pe care le pot îndeplini ministerele, celelalte
organe centrale ºi unele organizaþii neguvernamentale în prevenirea ºi
gestionarea situaþiilor de urgenþã (Anexa nr. 2 la OUG nr. 21/2004) sunt:
- Monitorizarea pericolelor ºi riscurilor specifice, precum ºi a efectelor
negative ale acestora;
- Informarea, înºtiinþarea ºi avertizarea;
- Planificarea ºi pregãtirea resurselor ºi serviciilor;
- Comunicaþii ºi informaticã;
- Cãutarea, descarcerarea ºi salvarea persoanelor;
- Evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate;
- Acordarea asistenþei medicale de urgenþã;
- Prevenirea îmbolnãvirilor în masã;
- Localizarea ºi stingerea incendiilor;
- Neutralizarea efectelor materialelor periculoase;
- Asigurarea transportului forþelor ºi mijloacelor de intervenþie, a persoanelor
evacuate ºi a altor resurse;
- Efectuarea lucrãrilor publice ºi inginereºti la construcþiile, instalaþiile ºi
amenajãrile afectate;
- Asigurarea apei ºi hranei pentru persoanele ºi animalele afectate sau
evacuate;
- Asigurarea cazãrii ºi adãpostirii persoanelor afectate sau evacuate;
- Asigurarea energiei pentru iluminat, încãlzire ºi alte utilitãþi;
- Efectuarea depoluãrii ºi decontaminãrii;
- Menþinerea ºi restabilirea ordinii publice;
- Asigurarea logisticii intervenþiilor;
- Reabilitarea zonelor afectate;
- Acordarea de ajutoare de primã necesitate, despãgubiri ºi asistenþã socialã
ºi religioasã.
Pânã la ora actualã, exista un numãr mare de acte normative ce denotã
preocuparea instituþiilor cu atribuþii în domeniul urgenþelor civile ºi al
dezastrelor de a asigura o bazã legislativã adecvatã desfãºurãrii în condiþii
normale a activitãþii de prevenire, înlãturare a urmãrilor ºi de intrare în
normalitate.
În ultima decadã, au fost adoptate o serie de acte normative:
- Hotãrârea de Guvern nr. 635/1995 privind culegerea de informaþii ºi
transmiterea deciziilor în cazul apãrãrii împotriva dezastrelor;
- Hotãrârea de Guvern nr. 222/1997 privind organizarea ºi conducerea
acþiunilor de evacuare în cadrul protecþiei civile;
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- Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului (OUG) nr. 88/2001 privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru situaþii de
urgenþã;
- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naþional de Management al Situaþiilor
de Urgenþã transformatã în Legea nr. 15/2005;
- OUG nr. 25/2004 pentru modificarea ºi completarea OUG nr. 88/2001;
- Ordinul ministrului sãnãtãþii nr. 585/19 mai 2004 privind înfiinþarea
Compartimentului pentru situaþii de asistenþã medicalã de urgenþã în caz de
dezastre ºi crize;
- Hotãrârea de Guvern (HG) nr. 1490/9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi a organigramei Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã cu completãrile ºi modificãrile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Administraþiei ºi Internelor (OMAI) nr. 736/22 iulie
2005 privind instituirea serviciului de permanenþã în toate primãriile din
zona de risc, în caz de iminenþã a producerii unor situaþii de urgenþã;
- OMAI nr. 735 privind evidenþa, depozitarea ºi distribuirea ajutoarelor
interne ºi internaþionale destinate populaþiei în situaþii de urgenþã;
- HG nr. 642/29 iunie 2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a
unitãþilor administrativ-teritoriale, instituþiilor publice ºi operatorilor economici din punct de vedere al protecþiei civile, în funcþie de tipurile de riscuri
specifice. Anexã - Criterii de clasificare din 29 iunie 2005 a unitãþilor
administrativ-teritoriale, instituþiilor publice ºi operatorilor economici din
punct de vedere al protecþiei civile, în funcþie de tipurile de riscuri specifice;
- HG nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei Naþionale de
protecþie civilã;
- OMAI nr. 712/23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziþiilor generale
privind instruirea salariaþilor în domeniul situaþiilor de urgenþã;
- OMAI nr. 718/30 iunie 2005 referitor la criterii de performanþã privind
structura organizatoricã ºi dotarea serviciilor voluntare pentru situaþii de
urgenþã;
- OMAI nr. 886/30 septembrie 2005 referitor la norme tehnice privind
sistemul naþional integrat de înºtiintare, avertizare ºi alarmare a populaþiei;
- HG nr. 1222/13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuãrii în
caz de conflict armat;
- HG nr. 1579/8 decembrie 2005 privind statutul personalului voluntar din
serviciile de urgenþã voluntare;
- HG nr. 1669/14 decembrie 2005 privind constituirea ºi funcþionarea
Comitetului Director de Asigurare la Dezastre;
- HG nr. 1854/22 decembrie 2005 pentru aprobarea Strategiei Naþionale
de Management al Riscului la Inundaþii;
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- OMAI nr. 1180/3 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind întreþinerea, repararea depozitarea ºi evidenþa mijloacelor tehnice
de protecþie civilã;
- OMAI nr. 1184/6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea ºi asigurarea activitãþii de evacuare în situaþii de urgenþã;
- Norma MAI/6 februarie 2006 privind organizarea ºi asigurarea activitãþii
de evacuare în situaþii de urgenþã;
- HG nr. 386/22 martie 2006 pentru modificarea ºi completarea H.G. nr.
1489/2004 privind organizarea ºi funcþionarea Comitetului Naþional
pentru Situaþii de Urgenþã;
- Norma MAI din 10 aprilie 2006 privind organizarea ºi asigurarea
activitãþii de înºtiinþare, avertizare, pre-alarmare ºi alarmare în situaþii de
urgenþã civilã;
- OMAI nr. 1259/10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea ºi asigurarea activitãþii de înºtiinþare, avertizare, pre-alarmare
ºi alarmare în situaþii de protecþie civilã;
- Decizia nr. 54/16 mai 2006 a Prim-Ministrului privind organizarea ºi
funcþionarea Centrului pentru Situaþii de Urgenþã al Guvernului;
- Legea nr. 212/24 mai 2006 privind modificarea ºi completarea Legii nr.
481/2004 privind protecþia civilã;
- OMAI nr. 1346/21 iunie 2006 pentru aprobarea componenþei nominale ºi
a Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Comitetului interministerial
pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitãþi publice;
- OMAI nr. 551/8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
monitorizarea ºi gestionarea riscurilor cauzate de cãderile de grindinã ºi
secetã severã, a Regulamentului privind gestionarea situaþiilor de urgenþã în
domeniul fitosanitar - invazii ale agenþilor de dãunare ºi contaminare a
culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar ºi a Regulamentului privind
gestionarea situaþiilor de urgenþã ca urmare a incendiilor de pãdure;
- OMAI nr. 1474/12 octombrie 2006 privind Regulamentul de planificare,
organizare, pregãtire ºi desfãºurare a activitãþii de prevenire a situaþiilor de
urgenþã.
Strategia de prevenire a situaþiilor de urgenþã reprezintã un
document de planificare pe termen mediu, elaborat de Ministerul Administraþiei
ºi Internelor în baza Strategiei de securitate naþionalã a României, a Cartei
albe a securitãþii ºi apãrãrii naþionale ºi a delimitãrilor conceptuale
instituþionale în domeniu, document care defineºte ordinea ºi siguranþa publicã
ºi interesul naþional în acest domeniu, evalueazã starea actualã de prezenþã ºi
manifestare a factorilor de risc de pe teritoriul României, formuleazã principiile
ºi direcþiile prioritare de acþiune ºi prevede resursele necesare pentru
gestionarea situaþiilor de urgenþã.
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Ansamblul activitãþilor de apãrare a comunitãþilor locale, infrastructurii ºi
proprietãþii împotriva ameninþãrilor de naturã non-militarã se integreazã
activitãþii generale de protecþie a cetãþeanului ºi se subsumeazã asigurãrii
securitãþii interne - care priveºte atât siguranþa cetãþeanului, cât ºi securitatea
publicã - incluzând, deci, protecþia împotriva dezastrelor ºi protecþia mediului.
Prevenirea situaþiilor de urgenþã este o componentã a sistemului de securitate
naþionalã ºi reprezintã un ansamblu integrat de activitãþi specifice cu caracter
tehnic ºi operativ, planificate ºi executate pentru eliminarea/reducerea
riscurilor de producere a dezastrelor în scopul protejãrii vieþii, mediului ºi
bunurilor împotriva efectelor negative ale situaþiilor de urgenþã. Ea are caracter
anticipativ, rezultatul constând în mãsuri graduale stabilite pentru prevenirea
producerii evenimentelor vizate.
D. Implicarea ONG-urilor în prevenirea dezastrelor
Preocupãrile administraþiei publice de colaborare cu structurile societãþii civile
în domeniul prevenirii dezastrelor sunt de datã foarte recentã. Practic,
deschiderea spre colaborarea cu ONG-urile devine oficialã odatã cu apariþia
OUG nr. 21/2004 privind prevenirea ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã. Mai
mult decât atât, deschiderea spre colaborare doar pentru situaþiile de urgenþã
ºi nu în mod explicit pentru prevenirea dezastrelor, reflectã o "încremenire" în
atitudine, abordare ºi organizare a structurilor administrative.
Rolul organizaþiilor neguvernamentale în prevenirea riscului de dezastru este
semnificativ prin implicarea lor în proiecte civice de dezvoltare, prin caracterul
inovativ al iniþiativelor, care pot fi replicate apoi la o scarã mai mare de cãtre
autoritãþile publice. Cetãþenii au un grad mult mai mare de încredere în
organizaþiile societãþii civile decât în autoritãþile publice, astfel încât impactul
iniþiativelor ONG-urilor referitoare la prevenirea dezastrelor este mult mai
pregnant. În ultimii ani a început sã se impunã o implicare serioasã a sectorului
neguvernamental în elaborarea, împreunã cu instituþiile publice, de curricule
pentru copii pe tema managementului dezastrelor ºi în elaborarea ºi diseminarea de materiale de informare ºi conºtientizare ale populaþiei. Implicarea
ONG-urilor în realizarea consensului la nivelul comunitãþilor pe tema prevenirii
riscurilor fizice, sociale, economice ºi de mediu a dus la o apreciere ºi un
management al riscului mult mai adecvate. Un rol important îl are la acest nivel
managementul voluntarilor - sensibilizare, recrutare, elaborare ºi diseminare de
materiale, instruire, implicare instituþionalã.
De asemenea este foarte important sã se înþeleagã necesitatea descentralizãrii
sistemului de management al riscului, în condiþiile în care îmbunãtãþirea
managementului riscului este esenþialã pentru garantarea protecþiei ºi asigurãrii
progresului în dezvoltarea economicã ºi socialã în zonele cu vulnerabilitate la
dezastre.
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Conform OUG nr. 21/2004, structurile administrative cu responsabilitate în
gestionarea crizelor provocate de dezastre vãd ONG-urile cu preocupãri în
domeniu în principal ca pe un prestator de servicii. Astfel, se aºteaptã ca
aceste ONG-uri sã se racordeze la organismele ºi instituþiile statului cu atribuþii
pe linia urgenþelor civile - dezastre, sã-ºi facã cunoscutã oferta de servicii pe
care o pot asigura ºi sã stabileascã relaþii cu autoritãþile publice încã din starea
de normalitate. Aportul ONG-urilor poate fi substanþial în situaþiile limitã, iar
preocupãrile intrã în sfera de înþelegere ºi de implicare a unei colectivitãþi în
rezolvarea problemelor cu care se confruntã.
Domeniile în care ONG-urile se aºteaptã sã îºi ofere serviciile sunt:
- comunicaþii civile, atât la locul de intervenþie dovedite în nenumãrate
împrejurãri, cât ºi prin racordarea la sistemul naþional;
- transporturile de aprovizionare ºi evacuare auto, navale ºi/sau aeriene;
- asigurarea de alimente cu termen lung de conservare;
- identificarea ºi asigurarea unor spaþii de cazare temporarã pentru populaþia afectatã de un eventual dezastru;
- asigurarea medicalã prin asistenþã la locul dezastrului, cât ºi prin
supraveghere medicalã în locaþiile de cazare-evacuare;
- asigurarea legãturii între celulele de crizã ºi organismele naþionale, în
situaþii de urgenþe civile ºi/sau dezastre;
- sprijinirea activitãþilor de cooperare în caz de dezastru, pentru asigurarea
unui nivel acceptabil de viaþã pentru populaþie;
- întocmirea ºi actualizarea unor baze de date privind posibilitãþile de
asigurare a sprijinului logistic, disponibilul de forþe ºi mijloace, timpul
disponibil pânã la sosirea în dispozitiv etc.
Actul normativ lasã deschisã posibilitatea ca toate disponibilitãþile menþionate
anterior sã fie cuprinse într-un plan comun întocmit de autoritãþile naþionale
(centrale, judeþene, locale) ºi ONG-uri, plan la care se poate apela într-o
situaþie limitã.
Activitãþile de prevenire desfãºurate de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã ºi de structurile din subordine reprezintã o componentã principalã a
sistemului integrat de mãsuri tehnice ºi organizatorice, precum ºi de acþiuni
specifice planificate ºi realizate potrivit legislaþiei, în scopul preîntâmpinãrii,
reducerii sau eliminãrii riscurilor de producere a situaþiilor de urgenþã, a
consecinþelor acestora ºi al protecþiei populaþiei, mediului, bunurilor ºi valorilor
de patrimoniu prin mijloace ºi mãsuri specifice.
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Principalele forme ale activitãþii de prevenire sunt:
- reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, controlul, asistenþa tehnicã
de specialitate;
- informarea preventivã a autoritãþilor ºi a pãrþilor interesate;
- pregãtirea autoritãþilor ºi a pãrþilor interesate pentru situaþii de urgenþã;
- auditul de supraveghere a persoanelor fizice ºi juridice atestate, constatarea ºi sancþionarea încãlcãrilor prevederilor legale.
Se impune recunoaºterea la nivelul factorilor de decizie a urmãtoarelor
afirmaþii:
- Actorii locali au un rol esenþial ºi reprezintã o cale eficientã de reducere a
dezastrelor;
- Administraþia localã are obligaþia sã asigure conºtientizarea populaþiei
referitoare la dezastre, în scopul dezvoltãrii unei culturi a prevenirii
dezastrelor ºi al încurajãrii participãrii cetãþenilor la managementul riscului
de dezastru;
- ONG-urile reprezintã actori cheie în dezvoltare, prin abilitãþile lor de
influenþã a acþiunilor comunitãþilor.
Funcþionarea în reþele de ONG-uri (la nivel local, regional, naþional ºi
internaþional) îmbunãtãþeºte comunicarea, schimbul de informaþii ºi de
cunoºtinþe ºi determinã dezvoltarea de parteneriate. Implicarea ONG-urilor în
activitãþile de reducere a riscului de dezastru (RRD) s-a dovedit beneficã în
multe cazuri, din mai multe motive, printre care:
- ONG-urile pot acþiona la nivel local, având ca parteneri comunitãþile ºi
organizaþiile locale ºi pot avea o abordare participativã în planificarea
pentru dezvoltare. Acest lucru le permite sã rãspundã mai bine prioritãþilor
localnicilor ºi sã se dezvolte pe baza capacitãþii locale;
- ONG-urile se bucurã de o flexibilitate operaþionalã mai mare, întrucât sunt
oarecum separate de structurile ºi sistemele birocratice ºi sunt capabile sã
reacþioneze ºi sã se adapteze mai repede ºi cu mai multã uºurinþã;
- ONG-urile lucreazã de multe ori împreunã ºi în numele celor mai nevoiaºe
grupuri.
În ciuda tendinþei încurajatoare din ultimii 10 ani, trebuie luat în calcul faptul cã
ONG-urile au întâlnit de multe ori dificultãþi în a fi acceptate, atât la nivel
naþional cât ºi internaþional. De multe ori au fost vãzute ca actori minori, mai
ales în þãrile ale cãror guvernãri au ezitat sã confere autoritate ºi resurse
societãþii civile. De fapt, de multe ori, unele guvernãri nu vãd cu ochi buni
dezvoltarea societãþii civile ºi chiar se opun extinderii rolului acesteia, mai ales
acolo unde apar ºi critici la adresa politicilor ºi practicilor guvernamentale. În
cele din urmã, participarea ONG-urilor la procesele de luare a deciziilor la
nivel înalt de pânã acum a fost destul de limitatã.
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Totuºi, în ultima perioadã, unele ONG-uri câºtigã o recunoaºtere tot mai mare
în procesul de promovare a diminuãrii riscului de dezastru ºi se implicã tot mai
activ în diferite activitãþi. De exemplu, în ultimii ani, existã ONG-uri care s-au
angajat constant sã pledeze pentru schimbarea politicilor. Altele au fost active
în concentrarea procesului de diminuare a riscului de dezastru pe programe de
reabilitare ºi refacere. Multe altele s-au implicat în dezvoltarea capacitãþii,
transferul de cunoºtinþe ºi conºtientizarea publicã la nivelul comunitãþilor aflate
în situaþie de risc. Toate aceste eforturi au contribuit la reducerea vulnerabilitãþii
populaþiei sãrace care locuieºte în zone predispuse la dezastre ºi la creºterea
capacitãþii sale de rezistenþã, prin activitãþi educaþionale ºi dezvoltarea
abilitãþilor.
În general, au fost identificate urmãtoarele arii de intervenþie în care ONG-urile
s-au implicat activ:
- Politici ºi advocacy;
- Cunoaºtere ºi educaþie;
- Evaluarea gradului de risc ºi vulnerabilitate de la nivelul comunitãþii;
- Implicarea comunitãþii în pregãtire ºi atenuarea impactului în caz de
dezastru.
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Capitolul II - Proiectul " Reþeaua ONG pentru Prevenirea
Dezastrelor - RePeDe!"
În contextul unei acute nevoi de creºtere a capacitãþii instituþionale a
organizaþiilor neguvernamentale de mediu, pentru o mai bunã ºi mai eficientã
implicare în managementul riscului de dezastre, cinci ONG-uri au derulat
proiectul "Reþeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor - RePeDe!".
Organizaþiile partenere - Asociaþia ALMA-RO, Centrul de Consultanþã
Ecologicã, Clubul Eco-Montan “Origini Verzi”, Asociaþia EcoLogic ºi Fundaþia
TERRA Mileniul III ºi-au propus:
- Întãrirea capacitãþi ONG-urilor de mediu de a lucra în reþea pentru
diminuarea riscului de dezastre;
- Creºterea capacitãþii ONG-urilor de mediu de a se implica în procesul de
management al riscului de dezastre la nivel local;
- Stimularea colaborãrii ONG-autoritãþi publice în domeniul managementului
riscului de dezastre.
Dezastrele sunt fenomene necontrolabile, însã riscul de dezastru poate fi
cuantificat, iar un proces de management al riscului, concentrat pe activitãþi de
prevenire, este mult mai eficient decât intervenþiile post-dezastru, atât în ceea
ce priveºte protejarea vieþii oamenilor, cât ºi costurile de reconstrucþie.
Astfel, prin acest proiect s-a demarat formarea unei reþele de prevenire a
dezastrelor, "Reþeaua RePeDe", ce îºi propune implicarea în prevenirea
situaþiilor de urgenþã, de altfel implicare foarte oportunã pentru creºterea
rolului ºi credibilitãþii organizaþiilor neguvernamentale în comunitãþile în care îºi
desfãºoarã activitatea. Apartenenþa la o reþea ºi suportul pe care aceasta îl
poate furniza membrilor ei poate genera o mai eficientã identificare a
modalitãþilor de implicare în procesele instituþionale (ale administraþiei publice)
pentru prevenirea dezastrelor, o mai bunã capacitate de monitorizare a
proceselor administrative locale/regionale/naþionale, o mai bunã comunicare
între ONG-uri cu aceleaºi preocupãri, o mai mare vizibilitate a activitãþilor pe
care le desfãºoarã ºi, în consecinþã, o mai mare capacitate de a se implica în
bunãstarea comunitãþilor în care lucreazã.
Grupul þintã este reprezentat de ONG-uri de mediu, autoritãþi publice centrale
ºi locale ºi cetãþeni. Organizaþiile neguvernamentale de mediu din România au
demonstrat o capacitate scãzutã de implicare în managementul riscului de
dezastru. Deºi deþin experienþã ºi expertizã considerabile în monitorizarea
situaþiei de mediu din zona în care activeazã, lucreazã intens cu comunitãþi
locale ºi se implicã activ în procesul de realizare a politicilor publice, aceste
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capacitãþi nu au fost puse în valoarea în mod coerent pânã acum în domeniul
prevenirii dezastrelor. Mai mult, atât reprezentanþii ONG, cât ºi cei ai
autoritãþilor publice centrale ºi locale, sunt puþin informaþi în ceea ce priveºte
posibilitãþile de colaborare pentru prevenirea situaþiilor de urgenþã, prevãzute
de lege. În plus, de cele mai multe ori, problemele ridicate de ONG-urile de
mediu, cu un mare potenþial de a genera situaþii de risc pentru comunitãþile
locale, rãmân nerezolvate ºi din cauza unei capacitãþi scãzute de relaþionare
cu autoritãþile locale.
Astfel, în primul rând, este necesar ca ONG-urile de mediu sã beneficieze de
instruire în privinþa modalitãþilor de a se implica în mod constructiv în
managementul riscului de dezastre ºi sã identifice acele cunoºtinþe, abilitãþi sau
experienþe care pot îmbunãtãþi eficienþa activitãþilor autoritãþilor publice. În al
doilea rând, este esenþial ca ONG-urile sã înceapã sã foloseascã aceste
puncte tari într-un mod eficient, în cadrul unei reþele, ºi sã utilizeze tehnicile
potrivite pentru influenþarea ºi/sau implicarea în procesele administrative de
luare a deciziilor referitoare la managementul riscului de dezastru. În fine, este
important ca organizaþiile neguvernamentale de mediu ºi autoritãþile publice
locale ºi centrale sã participe la activitãþi practice, care vor releva mãsura în
care ambele pãrþi pot stabili parteneriate pentru prevenirea dezastrelor ºi pot
conduce la creºterea nivelului de conºtientizare a populaþiei în legãturã cu
mijloacele ce pot fi folosite pentru a preveni dezastrele.
A. Partenerii în proiect
Asociaþia ALMA-RO - Bucureºti
ALMA-RO (http://alma-ro.ngo.ro) este o organizaþie neguvernamentalã, nonprofit ce s-a constituit în august 2001, ca urmare a iniþiativei unui grup de
experþi în domeniile administraþie publicã, dezvoltare durabilã ºi rezolvarea
conflictelor.
Obiectivele organizaþiei sunt: (1) Îmbunãtãþirea nivelului de expertizã a
administraþiei publice; (2) Promovarea dezvoltãrii durabile; (3) Participarea la
rezolvarea alternativã a conflictelor de mediu.
Între tipurile de activitãþi ale organizaþiei se numãrã:
- Organizarea de întâlniri, dezbateri, cursuri, seminarii, conferinþe naþionale
ºi internaþionale privind legislaþia în domeniile abordate, cât ºi modul sãu de
implementare;
- Dezvoltarea activitãþilor privind participarea cetãþenilor la luarea deciziilor
ºi influenþarea politicilor ºi legislaþiei;
- Realizarea de studii, cercetãri ºi traduceri;
- Medierea conflictelor ºi activitãþi pentru aplicarea legislaþiei specifice.
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Grupurile þintã vizate de ALMA-RO în proiectele sale sunt reprezentanþii
autoritãþilor ºi instituþiilor publice centrale ºi locale, aleºii locali ºi parlamentari,
reprezentanþii organizaþiilor neguvernamentale de mediu ºi tinerii.
Asociaþia ALMA-RO este membrã în reþele naþionale ºi internaþionale în
domeniile: schimbãri climatice (Reþeaua de Acþiune pentru Climã România),
mediu ºi prevenirea dezastrelor (Reþeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor)
ºi managementul conflictelor (Reþeaua ONG din Sud-Estul Europei în susþinerea
Pactului de Stabilitate). De asemenea, ALMA-RO este membru fondator al
Asociaþiei Mediatorilor Profesioniºti.
Fudaþia TERRA Mileniul III - Bucureºti
Fundaþia TERRA MILENIUL III (http://terraiii.ngo.ro) este o organizaþie
apoliticã, neguvernamentalã ºi non-profit de protecþie a mediului, înfiinþatã în
1998, a cãrei misune este de a desfãºura programe ecologice în vederea
conºtientizãrii populaþiei asupra efectelor schimbãrilor climatice ºi de a
promova programe de dezvoltare durabilã la nivel naþional, regional ºi global.
Între domeniile de activitate ale fundaþiei se numãrã:
- Activitãþi ºi programe de protecþie a mediului, la nivel local, regional ºi
global, cu preponderenþã cele legate de reducerea efectelor provocate de
fenomenul schimbãrilor climatice;
- Activitãþi ºi programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte
publice sau private asupra mediului ºi comunitãþilor;
- Activitãþi ºi programe privind legislaþia ºi modificãri legislative în domeniul
mediului ºi în sectoarele conexe;
- Încurajarea dezvoltãrii transferului de tehnologii ºi tehnici nepoluante,
cercetarea ºtiinþificã în domenii legate de protecþia mediului;
- Promovarea participãrii cetãþenilor, în special a tinerilor, la procesul de
luare a deciziilor ºi la rezolvarea problemelor de mediu.
TERRA Mileniul III este membrã în urmãtoarele reþele internaþionale: Climate
Action Network Europe, Inforse, Transport&Environment, Bankwatch ºi
naþionale: Reþeaua de Acþiune pentru Climã România ºi Reþeaua ONG pentru
Prevenirea Dezastrelor.
Clubul Eco-Montan "Origini Verzi" - Suceava
Clubul Eco-Montan "Origini Verzi" s-a format în baza initiaþivei unui grup de
iubitori ai muntelui, în anul 1990. Obþinând personalitate juridicã în anul 1995,
membrii organizaþiei au realizat numeroase ºi variate proiecte dedicate
protecþiei ºi conservãrii mediului, conforme cu misiunea organizaþiei care
vizeazã dezvoltarea durabilã a Bucovinei.
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Misiunea organizaþiei este promovarea bunelor practici în domeniul protecþiei
mediului ºi desfãºurarea unor campanii de conºtientizare a comunitãþilor din
judeþul Suceava faþã de impactul pe care îl are omul asupra naturii.
Principalele tipuri de activitãþi realizate au fost: acþiuni de igienizare montane
(Rarãu-Giumalãu) ºi urbane (parcurile centrale din oraºele Suceava ºi
Fãlticeni); deschiderea în 1997 a unui centru de informare turisticã;
organizarea unor tabere de iniþiere în alpinism, speologie ºi educaþie
ecologicã; marcãri ºi remarcãri de trasee turistice; campanii de promovare a
imaginii societãþii civile din judeþul Suceava; implementarea proiectului
"Promovarea managementului comun al ariilor protejate din masivul RarãuGiumalãu", finanþat de Fundaþia pentru Parteneriat ºi a altor proiecte de
ecoturism.
Principalii finanþatori ai organizaþiei: Fundaþia Carpaticã, Fundaþia pentru o
Societate Deschisã, Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD),
Asociaþia Ecumenicã a Bisericilor din România (AIDRom), Centrul Regional
pentru Protecþia Mediului Bucureºti (REC), Ecosens, Opportunity Associates,
TER, Ambasada Regatului Þãrilor de Jos la Bucureºti în cadrul Programului
Matra Kap etc.
Organizaþia are parteneriate în numeroase proiecte derulate de ºcoli prin
programul Eco ªcoala (ªcoala nr. 10, Grupul ªcolar Dorna Cândreni, ªcoala
“Ion Luca” Vatra Dornei) ºi alte programe individuale desfãºurate de ºcoli.
Apartenenþa la reþele naþionale/internaþionale:
- Membru al Asociaþiei de Ecoturism din România;
- Membru în Consiliul de Administrare al Parcului Naþional Cãlimani;
- Membru în Consiliul de Administrare al Bazinului Râului Siret;
- Membru în Reþeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor (RePeDe!).
Asociaþia EcoLogic - Baia Mare
Asociaþia EcoLogic (www.ecologic.romm.ro) este o organizaþie independentã,
non-profit de protecþie a mediului, înfiinþatã în baza OG nr. 26/2000, conform
hotãrârii judecãtoreºti nr. 7/16.08.2001, cu misiunea de a contribui la
dezvoltarea durabilã a regiunii de nord, astfel încât generaþiile viitoare sã se
poatã bucura de aceleaºi beneficii oferite de naturã.
EcoLogic lucreazã pentru conservarea naturii în perspectiva asigurãrii unui trai
sustenabil. Promoveazã managementul responsabil al ariilor protejate,
folosinþa durabilã a resurselor naturale ºi activitãþi generatoare de venit
prietenoase cu natura. Îºi atinge obiectivele prin proiecte demonstrative,
dezvoltarea capacitãþilor ºi conºtientizare publicã grupate în cele douã
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programe ale organizaþiei: conservarea biodiversitãþii ºi educaþie. Abordarea
EcoLogic e întotdeauna constructivã ºi orientatã spre soluþii.
Prioritãþile de acþiune înseamnã pentru noi ocrotirea patrimoniului natural ºi
dezvoltarea conºtiinþei ecologice a locuitorilor, alãturi de creºterea
angajamentului acestora în acþiunile de protecþia mediului. În acest sens
Asociaþia EcoLogic deruleazã mai multe proiecte adresate atât comunitãþilor,
cât ºi grupurilor de interes ce îºi desfãºoarã activitatea în zonele prioritare de
acþiune: autoritãþi locale, proprietarii de terenuri, fermieri, managerii iniþiativelor
locale, instituþii de învãþãmânt, turiºtii.
Principalele activitãºi desfãºurate în prezent de organizaþie cuprind:
u Dezvoltarea capacitãþii grupurilor locale: training comunitar cu privire la
gestionarea durabilã a resurselor naturale; informarea ºi responsabilizarea
comunitãþilor, prin difuzarea unor materiale informative;
u Activitãþi de participare publicã:
- Workshopuri de planificare participativã a folosiriii durabile a resurselor
naturale;
- Organizarea de adunãri publice pentru o mai bunã informare a
comunitãþii cu privire la planurile realizate;
u Activitãþi de instruire:
- Instruirea administratorilor de pensiuni cu privire la principiile de
ecoturism ºi metodele de aplicare a acestora;
- Pregãtirea unor ghizi locali pentru oferirea unor servicii de interpretare
de calitate;
u Activitãþi practice de protectia mediului:
- Amenajãri eco-protective în aria protejatã Lacurile de la Hoteni ºi cursul
Râului Mara.
Organizaþia acordã, la cerere, asistenþã autoritãþilor locale în facilitare comunitarã
precum ºi în organizarea unor procese de planificare participativã. Asociaþia este
membru al NGOplatforMM - reþeaua organizaþiilor neguvernamentale din
Maramureº, al Reþelei ONG pentru Prevenirea Dezastrelor RePeDe! ºi este
custode al rezervaþiei Creasta Cocoºului din Munþii Gutâi din Carpaþii Orientali.
Centrul de Consultanþã Ecologicã - Galaþi
Centrul de Consultanþã Ecologicã este o organizaþie neguvernamentalã de
protecþie a mediului, non-profit, apoliticã ºi independentã, cu personalitate
juridicã românã nr. 35/PJ/1996.

Misiunea organizaþiei este de a integra o perspectivã ecologicã în dezvoltarea
societãþii civile româneºti prin proiecte, acþiuni, informare, activitãþii educative ºi
cooperare naþionalã, regionalã ºi internaþionalã.
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CCEG îºi îndeplineºte misiunea prin derularea de programe pe domenii, prin
proiecte de:
- dezvoltare durabilã;
- dezvoltarea societãþii civile;
- parteneriat ºi cooperare internaþionalã;
- educaþie ecologicã;
- dezvoltarea sectorului neguvernamental de mediu;
- renovare/reconstrucþie ecologicã.

Obiectivele CCEG sunt:
- Formarea unei mentalitãþi general pozitive ºi active de protejare a resurselor
existente, de integrare armonioasã a activitãþilor umane în echilibrul planetei, de refacere a ceea ce s-a distrus deja;
- Facilitarea comunicãrii ºi colaborãrii între organizaþiile neguvernamentale,
autoritãþi publice, mass-media, specialiºti, industrie, sectorul de afaceri ºi
publicul larg, în vederea rezolvãrii problemelor existente;
- Înfiinþarea unei reþele naþionale de birouri de consultanþã ecologicã, care sã
punã în aplicare, la toate nivelele, proiectele practice de refacere ºi
menþinere a echilibrului natural.
CCEG este membru în urmãtoarele reþele: Biroul European de Mediu, Forumul
de Mediu al Dunãrii, Reþeaua Europeanã de Consultanþã, Reþeaua ONG a
Mãrii Negre, Reþeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor (RePeDe).

B. Echipa de proiect
- Florina Vasiliu, manager de proiect, Asociaþia ALMA-RO;
- Oana Cãlugãrici, specialist PR, Asociaþia ALMA-RO;
- Claudia Jianu, coordonator local de proiect, Fundaþia TERRA Mileniul III;
- Mirela Leonte, coordonator local de proiect, Centru de Consultanþã
Ecologicã;
- Petru Vasile Gafiuc, coordonator local de proiect, Clubul Eco-Montan
“Origini Verzi”;
- Alexandra Puºcaº, coordonator local de proiect, Asociaþia EcoLogic;
- Anca Ciucã, expert ºi trainer în negociere ºi mediere;
- Lavinia Andrei, expert ºi trainer în protecþia mediului ºi campanii, Fundaþia
TERRA Mileniul III;
- Eliza Teodorescu, expert în politici publice;
- Adrian Bãdilã, expert ºi trainer în administraþie publicã;
- Alexandru Manafu, expert în managementul riscului.
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C. Activitãþile proiectului
În aceastã secþiune vom prezenta activitãþile proiectului "Reþeaua ONG pentru
Prevenirea Dezastrelor", menþionând ºi rezultatele acestor activitãþi. Atât
reprezentanþii ONG-urilor, cât ºi ai autoritãþilor publice centrale ºi locale sunt
puþin informaþi în ceea ce priveºte posibilitãþile de colaborare pentru prevenirea
situaþiilor de urgenþã, prevãzute de lege. În plus, de cele mai multe ori
problemele ridicate de ONG-urile de mediu, având un mare potenþial de a
genera situaþii de risc pentru comunitãþile locale, rãmân nerezolvate ºi din
cauza unei capacitãþi scãzute de relaþionare cu autoritãþile locale. Atunci când
apar conflicte, acestea nu sunt gestionate în mod constructiv ºi genereazã fie
reticenþa factorilor implicaþi la orice formã de colaborare pentru rezolvarea
problemei, fie ignorarea totalã a problemei de cãtre autoritãþile locale.
Considerãm cã activitãþile proiectului au rezultat într-o creºtere a capacitãþii
organizaþiilor de mediu locale, implicate în proiect, de a contribui la prevenirea
dezastrelor, conlucrând ºi comunicând cu autoritãþile publice ºi cu cetãþenii. De
asemenea, rezultatele acestui proiect pot fi diseminate ca exemple de bunã
practicã în relaþia de colaborare ONG-autoritãþi publice, creând-se astfel o
posibilitate de multiplicare a rezultatelor.
Trebuie menþionat faptul cã, pentru a îmbunãtãþi impactul proiectului ºi pentru
a asigura calitatea materialelor de informare realizate, Asociaþia ALMA-RO, cu
sprijinul Clubului Eco-Montan “Origni Verzi”, a obþinut o finanþare din partea
Fondului pentru Mediu, pentru proiectul “Campanie de conºtientizare privind
prevenirea dezastrelor în judeþul Suceava”. Astfel, proiectul finanþat prin
Programul Phare a fost completat cu extinderea numãrului de publicaþii ºi
îmbunãtãþirea calitãþii campaniei de conºtientizare din judeþul Suceava,
conceputã ca activitate pilot.
Aºadar, activitãþile proiectului au fost:
1. Elaborarea broºurii "Managementul riscului de dezastru. Ghid de lucru
pentru ONG-urile de mediu";
2. Elaborarea unei cercetãri cantitative ºi calitative;
3. Structurarea Reþelei ONG pentru Prevenirea Dezastrelor - RePeDe!;
4. Instruire pe tema managementului riscului de dezastru;
5. Elaborarea materialelor de promovare;
6. Masa rotundã pe tema managementului riscului de dezastru;
7. Studii de caz;
8. Întâlnire follow-up;
9. Raportul "Implicarea ONG-urilor în managementul riscului de dezastru";
10. Campanie mass-media.
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În cadrul proiectului au fost folosite urmãtoarele metode ºi instrumente:
- cercetare cantitativã prin chestionare;
- studii de caz;
- prezentãri;
- discuþii facilitate;
- sesiuni de instruire (discuþii facilitate, jocuri de rol, studii de caz, prezentãri);
- cercetarea textelor de specialitate;
- grupuri de lucru;
- dezvoltare pagini web;
- campanii de informare;
- campanie mass-media;
- monitorizare de presã.
În capitolele urmãtoare se va insista asupra descrierii urmãtoarelor activitãþi:
cercetarea cantitativã ºi calitativã, masa rotundã la nivel naþional ºi studiile de
caz, întâlniri de lucru ale echipei de proiect, insistând în mod special asupra
demarãrii Reþelei ONG pentru prevenirea dezastrelor. Aceste activitãþi au
rezultate specifice, relevante în contextul managementului riscului de dezastru
ºi al colaborãrii ONG-urilor cu autoritãþile ºi cetãþenii.
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Capitolul III - Cercetare cantitativa ºi calitativã

Metodologie
Asociaþia ALMA-RO a realizat o cercetare calitativã ºi cantitativã bazatã pe
chestionare, destinatã organizaþiilor neguvernamentale de mediu din România.
Scopul cercetãrii a fost identificarea nevoii de informare ºi expertizã a ONGurilor de mediu în privinþa managementului riscului de dezastru ºi a gradului de
implicare/interes al acestora în/pentru procese de prevenire a dezastrelor.
Rezultatele cercetãrii au condus la identificarea unui grup de ONG-uri de
mediu interesate sã participe la activitãþile proiectului ºi sã devinã membre ale
reþelei.
Chestionarele au inclus întrebãri deschise, semideschise ºi închise ºi au fost
trimise unui numãr de 66 de ONG-uri de mediu din România, atât prin e-mail
cât ºi prin poºtã, primind ulterior un numãr de 21 de rãspunsuri, inclusiv din
partea organizaþiilor partenere în proiect. Pentru o mai bunã punere în temã a
ONG-urilor privind managementul riscului de dezastru, chestionarele au fãcut
trimitere ºi la ghidul de lucru privind managementul riscului de dezastru ce
poate fi accesat pe site-ul http://alma-ro.ngo.ro, secþiunea dedicatã proiectului.
Pentru eficientizarea diseminãrii chestionarelor, Asociaþia ALMA-RO a
beneficiat de sprijinul celor patru organizaþii partenere.
Criteriile de selecþie a celor 15 ONG-uri de mediu pentru formarea Reþelei
ONG pentru Prevenirea Dezastrelor au þinut cont de activitãþile recente ale
acestora, de aria geograficã în care îºi desfãºoarã activitatea ºi de tema pe
care o abordeazã în mod curent în ceea ce priveºte protecþia mediului. Astfel,
au fost identificate organizaþii din diverse zone ale þãrii, cu tipuri de expertizã
ºi experienþã variate ºi complementare. Reþeaua rãmâne deschisã oricãror
ONG-uri (de mediu) interesate de acest subiect ºi care vor putea contribui
substanþial la îndeplinirea obiectivelor sale.
1. Analiza cercetãrii pe tema managementului riscului de dezastru
În cadrul acestei secþiuni vom prezenta datele obþinute prin completarea
chestionarelor privind managementul riscului de dezastru. Chestionarele s-au
axat pe întrebãri ce fac referire la gradul de interes ºi acces la informaþii privind
managementul riscului de dezastru, nivelul de expertizã al ONG-urilor privind
aspectele de management al riscului de dezastru, opinii privind formarea
reþelei ONG, disponibilitatea de implicare în activitãþile reþelei ºi evaluarea
publicaþiei "Managementul Riscului de Dezastru. Ghid de lucru pentru ONGurile de mediu".
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1. Gradul de interes ºi acces la informaþii privind managementul riscului de
dezastru
Pentru început, chestionarul a vrut sã identifice gradul de interes al ONG-urilor
pentru tema managementului riscului de dezastru, interes ce s-a dovedit în
proporþie de 60% ridicat; 29% dintre respondenþi sunt interesaþi de subiect în
foarte mare mãsurã, iar 10% doar într-o micã mãsurã.

În ce măsură consideraţi că organizaţia
dumneavoastră este interesată de tematica
managementului riscului de dezastru?

10%

29%

în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură

61%

Aceste rãspunsuri sunt influenþate ºi de nivelul de corelare între tema propusã
ºi misiunea fiecãrei organizaþii. Astfel, cea mai mare parte a respondenþilor
(62%) considerã cã subiectul în discuþie are o legãturã directã cu misiunea
organizaþiei, fiind completaþi de 24% a cãror misiune este strâns legatã de
managementul riscului de dezastru, iar 14% îºi coreleazã misiunea cu acest
aspect într-o mai micã mãsurã.

În ce măsură consideraţi că procesul de prevenire a
dezastrelor are legatură cu misiunea organizaţiei
dumneavoastră?

14%

24%
în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură

62%
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Deºi majoritatea respondenþilor sunt interesaþi de tema managementului riscului
de dezastru, în acelaºi timp, rãspunsurile indicã faptul cã accesul la informaþii
în domeniu este deficitar (66% - acces facil în micã mãsurã ºi 19% - în foarte
micã mãsurã). Numai 10%, respectiv 5% dintre respondenþi declarã cã
informaþiile sunt accesibile în foarte mare sau în mare mãsurã.

În ce măsură consideraţi că accesul la informaţii
privind managementul riscului de dezastre este
facil în România?

19%

10% 5%

în foarte mare măsură
în mare măsură
în mică măsură
în foarte mică măsură

66%

Respondenþii adaugã cã mai degrabã ar exista acces la legislaþia recent
adoptatã, însã fac referiri clare la colaborarea precarã dintre ONG-uri ºi
administraþia publicã localã, aceasta neacordând un interes deosebit
managementului riscului de dezastru. Prin urmare, nici publicul larg, fãrã o
pregãtire în domeniu, nu are acces la informaþii pe aceastã temã.
2. Nivelul de expertizã al ONG-urilor privind aspecte ale managementului
riscului de dezastru
În funcþie de gradul în care managementul riscului de dezastru este corelat cu
expertiza organizaþiilor, rãspunsurile evidenþiazã cã 29% dintre ONG-uri pun
accent pe procesul de informare ºi conºtientizare privind riscul de dezastre;
24% sunt preocupate de inundaþii, 19% de poluãrile chimice accidentale ºi
biologice ale apelor de suprafaþã sau de iazurile de decantare ºi 14% de
comunicarea cu instituþiile publice locale. În proporþii mai mici, de câte 10% ºi
5%, ONG-urile deþin expertizã în domeniile: reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serã ºi utilizarea resurselor regenerabile, alunecãri de teren,
biodiversitate, industrii ºi dezastre nucleare ºi radiologice, educaþie ecologicã,
arii protejate, contaminãri genetice provenind de la plante modificate genetic,
avalanºe ºi asistenþã pentru persoanele afectate de dezastre.
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Care sunt principalele teme legate de managementul riscului de
dezastru în care organizaţia dumneavoastră are expertiză?

5%
reducerea emisiilor de gaze
cu ef ect de seră/utilizarea
resurselor regenerabile

10%
10%

arii protejate

5%
10%

contaminări genetice
provenind de la plantele
modificate genetic

5%
10%

poluări
accidentale/chimice/biologice
ale apelor de suprafaţă/iazuri

19%
5%

contacte/comunicare cu
instituţiile publice locale

14%
29%

asistenţă persoanelor
afectate de dezastre

5%
14%
24%

inundaţii

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Þinând cont de domeniul de interes ºi de expertizã al ONG-urilor, am vrut sã
identificãm gradul de interes al acestora pentru anumite teme ce þin de
gestionarea situaþiilor de dezastru. Se observã clar un interes foarte ridicat
pentru comunicarea ºi consultarea cu instituþiile publice privind prevenirea
dezastrelor (76%), informarea ºi conºtientizarea populaþiei privind prevenirea
dezastrelor (71%), precum ºi pentru managementul riscului (43%), activitãþi
post dezastru (43%) ºi avertizarea timpurie (29%).
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Pe de altã parte, procentele aratã cã unele ONG-uri nu sunt foarte interesate
de activitãþi post-dezastru (19%), prevenirea timpurie (19%), informarea ºi
conºtientizarea populaþiei privind prevenirea dezastrelor (10%) ºi
managementul riscului (10%). Adãugãm cã în proporþie de câte 5%, pentru
teme precum activitãþile post-dezastru, avertizarea timpurie ºi managementul
riscului, unele ONG-uri au avut un interes foarte scãzut.
Trebuie menþionat cã, prin comparaþie, deºi interesul pentru managementul
riscului este ridicat (43%), interesul pentru avertizarea timpurie, ca activitate
inclusã în procesul de management al riscului, este mult mai scãzut (29%).

În ce măsură credeţi că următoarele teme sunt de interes pentru dezvoltarea
viitoare a aorganizaţiei dumneavoastră?
Comunicare şi
consultare cu instituţii
publice privind tema
prevenirii dezastrelor

76%

Activităţi de informare şi
conştientizare a
populaţiei privind
prevenirea dezastrelor

24%

71%

19%

10%
în foarte mare măsură

Activităţi post-dezastru

29%

43%

19%

5%

în mare măsură
în mică măsură
în foarte mică măsură

Avertizarea timpurie

48%

29%

43%

Managementul riscului

0%

20%

19%

43%

40%

60%

5%

10% 5%

80%

100%

Nivelul de interes pentru aspectele legate de managementul riscului de
dezastru este relevant ºi prin nivelul de expertizã al ONG-urilor din România în
acest domeniu. Cei mai mulþi dintre respondenþi (57%) considerã cã expertiza
ONG-urilor pe acest palier este slabã, sau foarte slabã (14%). 19% considerã
cã nivelul de expertizã este bun, iar 10% nu se pot pronunþa în acest sens.
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Cum evaluaţi nivelul de expertiză a ONG-urilor de mediu din România
în domeniul managementului riscului de dezastru?

10%

19%

14%
bun
slab
foarte slab
nu ştiu

57%

Pentru a evalua cunoºtinþele ONG-urilor în legãturã cu organizaþiile care
întreprind activitãþi corelate prevenirii dezastrelor, chestionarul a inclus ºi
cerinþa de a nominaliza astfel de ONG-uri. Drept rãspuns, procentajul cel mai
mare (29%) face referire la Asociaþia ALMA-RO, urmat apoi de câte 24%,
pentru Asociaþia Profesionalã GeoMMed, Asociaþia EcoLogic, câte 14%
pentru Fundaþia TERRA Mileniul III, Centrul de Consultanþã Ecologicã Galaþi,
Nominalizaţi cel puţin cinci ONG-uri de mediu din România a căror
activitate are legătură şi cu prevenirea dezastrelor...

5%

Altele

TERRA Mileniul III, CCEG, WWF Rom ânia,
Focus Eco Center

14%

AIDRom , World Vis ion Rom ânia, CRIM ClujNapoca, Fundaţia AER, Origini Verzi, Mare
Nos trum , Unes co Pro Natura

10%

24%

EcoLogic, As ociaţia Profes ională Geo Mm ed

29%

As ociaţia ALMA-RO

0%
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WWF România, Focus Eco Center, câte 10% pentru AIDRom, World Vision
România, CRIM Cluj-Napoca, Fundaþia AER, Mare Nostrum, Unesco
Pronatura, Clubul Eco-Montan "Origini Verzi" ºi câte 5% din opþiuni pentru UJPI
Dolj, Societatea Ecologistã, EcoBozânta, Societatea Românã de
Radioprotecþie, Asociaþia Eco Sud-Vest, Asociaþia Rangerilor din România,
Societatea Ornitologicã din România, AGORA, FPC, Ecotur Sibiu, Prietenii
Pãmântului, ENERO, Acþiunea Ecologicã Românã, SOCER, Asociaþia Valea
Verde, Societatea Ecologistã Maramureº, Alburnus Maior, Asociaþia
Sighiºoara Durabilã, Greenpeace, Green Cross, Ecosilvex 2000.
3. Opinii privind formarea reþelei ONG pentru prevenirea dezastrelor
90% dintre respondenºi considerã oportunã înfiinþarea Reþelei ONG pentru
Prevenirea Dezastrelor, iar 10% nu s-au putut pronunþa cu privire la acest
aspect.
Consideraţi oportună înfiinţarea unei reţele a
organizaţiilor pentru prevenirea dezastrelor?

10%

da
nu ştiu

90%

Odatã formatã o astfel de reþea, 48% dintre respondenþi sunt de pãrere cã ar
trebui sã aibã un caracter formal, pentru a-i asigura o mai mare putere de
reprezentare în relaþia cu administraþiile publice locale.
Consideraţi că această reţea ar fi bine să aibă un caracter:

5%
47%
48%
inform al
form al (s tatut juridic)
nu ş tiu
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Pe de altã parte, 47% îi atribuie un caracter informal, argumentând cã, pentru
început, reþeaua trebuie sã-ºi testeze funcþionalitatea, nivelul de implicare a
membrilor din reþea în realizarea obiectivelor ºi impactul asupra comunitãþilor
vizate. Doar 5% nu ºtiu ce fel de caracter ar trebui sã aibã viitoarea reþea.
90% dintre ONG-uri îºi confirmã disponibilitatea de a face parte din Reþeaua
pentru Prevenirea Dezastrelor, iar 10% nu ºtiu dacã ar face parte dintr-o astfel
de reþea.
Doriţi ca organizaţia dumneavoastră să facă parte din această
reţea?

10%

da
nu ş tiu

90%

Din punctul de vedere al grupului þintã al unei Reþelei pentru Prevenirea
Dezastrelor, 90% dintre respondenþi au considerat cã obiectivele acesteia ar
trebui sã-i vizeze în primul rând pe cetãþeni. 81% se axeazã pe autoritãþile
locale, 62% pe alte ONG-uri, 57% pe media, 38% pe autoritãþi centrale ºi 5%
pe alte grupuri þintã precum asociaþiile de proprietari sau bisericile.

Care ar fi principalele grupuri ţintă pentru serviciile asigurate de
viitoarea reţea neguvernamentală pentru prevenirea dezastrelor?
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Altele
Firme

24%
57%
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Pentru a studia modul în care ONG-urile se pot implica în formarea ºi
dezvoltarea reþelei, am analizat domeniul în care acestea au gradul cel mai
mare de expertizã. Astfel, domeniile de expertizã menþionate de respondenþi
sunt: biodiversitate (52%), protecþia apei (48%), schimbãri climatice ºi industria
potenþial poluatoare (33%), pãduri (24%), hazarde naturale (19%), aer (10%)
ºi sol (5%). În plus, au mai fost propuse politicile de mediu, ecologia urbanã,
educaþia ecologicã, reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã ºi centralele
nucleare.
Care sunt temele de mediu în care organizaţia dumneavoastră are
gradul de expertiză cel mai mare?
Industrie potenţial poluatoare
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Pentru implicarea în formarea reþelei, pãrerile respondenþilor au fost diverse.
Pentru 38% dintre aceºtia, este foarte importantã implicarea în activitãþi de
instruire, elaborare de programe ºi prevenirea dezastrelor sau intervenþia postdezastru. 33% propun informarea ºi conºtientizarea privind prevenirea
dezastrelor ºi promovarea reþelei, iar 19% doresc sã se implice în dezvoltarea
statutului ºi realizarea documentaþiei reþelei sau sã devinã membru fondator.
5% menþioneazã dezvoltarea de noi reþele sau coaliþii ONG ºi grupuri cu
preocupãri în domeniu.
Cum dore ş te organizaţia dum ne avoas tr ă s ă s e im p lice în form are a re ţe le i d e ONG-uri de
m e diu pe ntru pre ve nir e a de zas tre lor?

Dezvoltarea de noi reţele/coaliţii ONG şi grupuri cu
preocupări în domeniu

5%

Dezvoltarea statutului/realizarea documentaţiei/ membru
fondator

19%

Informare, conştientizare privind prevenirea
dezastrelor/promovarea reţelei

33%

Instruire, elaborare programe, activităţi specifice de
prevenire şi post dezastru
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4. Disponibilitatea de implicare în activitãþile reþelei
Lucrând în reþea, fiecare organizaþie trebuie sã identifice activitãþile pe care
este dispusã sã le desfãºoare pentru dezvoltarea acesteia. Cea mai mare parte
dintre respondenþi (43%) menþioneazã contribuþia la diseminarea informaþiilor,
promovarea reþelei ºi înlesnirea accesului la baze de date. Aportul a 38%
dintre ONG-uri include expertizã, consultanþã ºi training; 19% dintre rãspunsuri
vizeazã interesul pentru contactul cu instituþiile publice pentru dezbateri pe
tema prevenirii dezastrelor; 14% menþioneazã dezvoltarea ºi monitorizarea la
nivel local ºi acelaºi procent - atragerea de noi ONG-uri în reþea ºi elaborarea
de noi proiecte, iar 10% opteazã pentru strângere de fonduri.

Cum doreşte organizaţia dumneavoastră să contribuie la
dezvoltarea reţelei de ONG-uri de mediu pentru prevenirea
dezastrelor?

Extinderea re ţelei prin co optarea altor ONG-uri ş i
elaborarea de noi proie cte

14%

Dezvoltare ş i m onitorizare la nivel local

14%

Strângere de fond uri, s criere de proiecte de
finanţare

10%

Co ntacte cu ins tituţiile publice privind pre venirea
de zas trelor

19%

Dis em inarea info rm aţiilor, prom ova rea reţelei,
acces la baze de da te

Expe rtiză, cons ultanţă, training

43%
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Disponibilitatea ONG-urilor de a se implica în etapele de structutare a Reþelei
ONG pentru Prevenirea Dezastrelor s-a remarcat prin interesul crescut atât
pentru consultarea privind documentele reþelei (57%), cât ºi prentu structurarea
reþelei (57%). S-a remarcat un interes foarte ridicat din partea unor ONG-uri
pentru implicarea în consultarea privind documentele reþelei (33%), comparativ
cu structurarea reþelei (19%).
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Pe lângã acestea, în proporþie de 19%, unele ONG-uri prezintã un interes
scãzut pentru implicarea de structurare a reþelei ºi de 10% pentru consultarea
asupra documentelor reþelei ºi un interes foarte scãzut din partea altora pentru
structurarea reþelei (5%).

În ce m ăs ură doriţi să vă im plicaţi în etapele de s tructurare a reţele i din cadrul proiectului
"Reţeaua ONG pentru preve nirea de zastrelor"?

Consultarea asupra
documentelor reţelei

33%

57%

10%

în foarte m are m ăs ură
în m are m ăs ură
în m ică m ăs ură

Structurarea reţelei
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În urma materializãrii Reþelei pentru Prevenirea Dezastrelor, ONG-urile îºi
manifestã interesul pentru activitãþi precum participarea la întâlniri ONGadministraþie publicã pe tema managementului riscului de dezastru (90%),
participarea la întâlniri ONG pe tema managementului riscului de dezastru
(81%) ºi participarea la întâliri cu ONG-urile pentru formarea/demararea
reþelei (57%). Existã ºi ONG-uri care nu se pot pronunþa asupra unor activitãþi
precum participarea la întâniri ONG pe tema managementului riscului de
dezastru (5%) ºi participarea la întâlniri cu ONG-urile pentru
formarea/demararea reþelei (5%). În ceea ce priveºte participarea la întâlniri
ONG-administraþie publicã pe tema managementului riscului de dezastru,
unele ONG-uri nu sunt deloc interesate (5%).
Care sunt activităţile din cadrul proiectului "Reţeaua ONG pentru
prevenirea dezastrelor" la care doriţi să participaţi?

Participare la întâlniri ONG - administraţie publică pe
tema managementului riscului de dezastru

Participare la întâlniri ONG pe tema managementului
riscului de dezatru

Întâlnire cu ONG-urile pentru formarea/demararea
reţelei

0%

5%
90%
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20 %

40%

60%

80 %
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Concluzii
În urma rãspunsurilor înregistrate la chestionare, concluzionãm cã nivelul de
accesibilitate la informaþii despre prevenirea dezastrelor este slab, aºa cum
este ºi expertiza ONG-urilor în domeniu. Aceastã problemã este îmsã
contrabalansatã de experienþã pe paliere diverse privind protecþia mediului ce
pot fi corelate managementului de dezastre. ONG-urile au susþinut iniþiativa de
implicare mai profundã în ceea ce presupune managementul riscului de
dezastru, arãtându-se interesate de implicarea în "Reþeaua ONG pentru
Prevenirea Dezastrelor".
Ca o imagine generalã, se pune accent pe colaborarea cu autoritãþile publice
locale ºi centrale, precum ºi pe informarea ºi conºtientizarea populaþiei privind
importanþa prevenirii dezastrelor.
Majoritatea ONG-urilor gãsesc oportunã iniþiativa formãrii unei Reþele pentru
Prevenirea Dezastrelor ºi doresc sã devinã membri. În ceea ce priveºte statutul
acestei reþele, pãrerile sunt împãrþite, pe de o parte pentru atribuirea unui statut
formal ºi pe de alta, pentru un statut informal, ca modalitate de testare a
funcþionalitãþii reþelei în faza iniþialã. De asemenea, activitãþile preferate de
ONG-uri pentru dezvoltarea reþelei sunt cele de diseminare de informaþii ºi
promovarea reþelei, precum ºi asigurarea expertizei ºi consultanþei necesare.
Principalele grupuri þintã vizate sunt cetãþenii, autoritãþile locale ºi centrale,
ONG-urile, media ºi firmele.
Se remarcã un interes ridicat pentru implicarea în structurarea reþelei ºi
consultarea documentaþiei, precum ºi pentru participarea la activitãþile
prevãzute în proiect.
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Capitolul IV - Întâlniri de lucru în proiect
A. Demararea Reþelei RePeDe!
În intervalul 30-31 mai 2007 s-a derulat o primã întâlnire de lucru a echipei
RePeDe. În cadrul întâlnirii au participat 21 de persoane, dintre care trei
facilitatori (doi reprezentaþi ai Asociaþiei ALMA-RO ºi un reprezentant al
Fundaþiei pentru Schimbãri Democratice), un reprezentant al Instituþiei
Prefectului Municipiului Bucureºti ºi 17 reprezentanþi ai organizaþiilor
neguvernamentale care au rãspuns la chestionarele transmise înaintea acestor
activitãþi, printre care ºi cei patru parteneri în proiect (Fundaþia TERRA Mileniul
III, Asociaþia EcoLogic, Centrul de Consultanþã Ecologicã Galaþi ºi Clubul EcoMontan "Origini Verzi").
Echipa de proiect ºi-a
propus crearea unei reþele
care sã abordeze subiectul
dezastrelor, intens mediatizat, dar care, din nefericire, este un teritoriu extrem
de închis, în special în ceea
ce priveºte accesul ºi
expertiza ONG-urilor. În aceastã întâlnire s-au adus în discuþie modalitãþi de
conlucrare în reþeaua nou formatã, necesitatea elaborãrii unui statut al acesteia
ºi nevoia atragerii unor parteneri noi pentru o mai bunã susþinere a activitãþilor
în domeniul managementului riscului de dezastru, dar ºi pentru o bunã
diseminare a informaþiei din domeniu.
Viziunea Reþelei RePeDe: Comunitãþi responsabile într-un mediu sigur.
Misiune: Participare activã în prevenirea dezastrelor.
Obiective:
- Crearea unei baze de date cu potenþiale dezastre pe baza unor studii pe
domenii de expertizã;
- Crearea unui nucleu de formatori pe domenii;
- Creºterea gradului de informare, conºtientizare ºi responsabilizare a autoritãþilor publice;
- Creºterea gradului de infomare, conºtientizare ºi responsabilizare a comunitãþilor locale;
- Creºterea capacitãþii de implicare a ONG-urilor ºi comunitãþilor locale în
procesul decizional;
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- Promovarea unor parteneriate cu autoritãþile locale/centrale, instituþii abilitate;
- Creºterea capacitãþii ONG-urilor din reþea de a contribui la prevenirea
dezastrelor;
- Atragerea specialiºtilor în activitãþile reþelei;
- Creºterea vizibilitãþiii reþelei în comunitate ºi în mediul ONG-urilor
locale/naþionale (extindere ºi atragere de surse de finanþare).
Grupuri þintã ale activitãþii reþelei:
- cetãþeni;
- organizaþii neguvernamentale;
- autoritãþile publice locale.
Direcþii de acþiune:
- înfiinþarea unei liste de discuþii;
- realizarea unei secþiuni dedicate pe site-ul ALMA-RO;
- realizarea de campanii pentru
diseminarea informaþiilor;
- promovarea reþelei;
- instruire pentru membri ºi
grupuri þintã;
- menþinerea comunicãrii cu APL;
- identificarea altor ONG-uri
de mediu care ar putea deveni membri ai reþelei;
- organizarea de evenimente (mese rotunde, seminarii etc.);
- atragerea de fonduri (Directoratul General pentru Mediu; Fondul pentru
Mediu, Programul Phare; fondurile accesate de autoritãþile locale, fonduri
accesate în funcþie de tipul de expertizã a membrilor).
Mecanisme de funcþionare:
- înfiinþarea unei liste de discuþii;
- definirea domeniilor de expertizã ale membrilor;
- realizarea unei baze de date a ONG-urilor din reþea;
- participare la evenimente (din cadrul proiectelor reþelei sau altele);
- organizarea de sesiuni de instruire;
- introducerea informaþiilor despre dezastre în proiectele fiecãrui membru;
- accesul la surse de finanþare;
- lucrul cu presa (comunicate ºi conferinþe de presã).
B. Workshop-ul pe tema managementului riscului de dezastru a
inclus urmãtoarele secþiuni:
1.Managementul riscului de dezastru;
2.Cadrul legal ºi instituþional privind managementul dezastrelor;
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3.Tehnici de lucru cu autoritãþile
locale;
4.Tehnici de lucru cu comunitãþile.
1. Prima secþiune a workshop-ului,
privind tema managementului riscului de dezastru, a debutat cu o
introducere a temei într-un cadru
teoretic. La aceastã secþiune,
participanþii au avut ocazia sã
intervinã cu amendamentele ºi
propunerile pe care ºi le-au format în
urma analizei publicaþiei pe aceeaºi
temã, "Managementul riscului de dezastru. Ghid de lucru pentru ONG-urile de
mediu din Romania", elaboratã de Asociaþia ALMA-RO .
Observaþiile unora dintre participanþi au fãcut referire la formularea definiþiilor
cuprinse în publicaþie, definiþii ce vizau termeni precum hazard, risc ºi dezastru.
Accentul a cãzut pe modul în care este definit dezastrul, ca o cuantificare
strictã a pierderilor materiale ºi umane. Participanþii au propus ca definiþia sã
cuprindã ºi o referire la efectele ireversibile asupra mediului (dispariþia unor
specii, distrugerea unor ecosisteme).
Un management eficient al riscului de dezastru presupune, în opinia
participanþilor, identificarea, în primul rând, a grupurilor vulnerabile din zonele
cu risc. De asemenea, este foarte
important sã ºtim cu exactitate la
cine apelãm în caz de dezastru ºi
ce instrumente de reacþie eficientã
deþin aceste instituþii. În contextul
dezvoltãrii durabile, managementul
riscului de dezastru conferã ONGurilor un rol de presiune exercitat
asupra autoritãþilor publice pentru a
considera cu mai mult interes importanþa prevenirii timpurii.
În viziunea participanþilor, în procesul de management al riscului de dezastru
trebuie sã se facã apel la specialiºti, analizând mai întâi relaþia lor cu
administraþia publicã ºi modul în care sunt percepuþi de aceasta.
Discuþiile au fost dinamizate prin formarea unor grupuri de lucru în cadrul
cãrora, pe baza informaþiilor teoretice primite anterior, participanþii au putut
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identifica etapele de desfãºurare ºi
acþiunile de management aferente
pentru tipurile de dezastru cu
manifestare lentã ºi cu manifestare
rapidã. Participanþii au insistat pe
importanþa informãrii ºi conºtientizãrii populaþiei asupra riscurilor la care este expusã, monitorizarea sistemelor de protecþie ºi a
întreþinerii corespunzãtoare a tehnologiei utilizate, militarea pentru
construirea unor platforme de depozitare a deºeurilor, respectarea codurilor
de bune practici agricole, oferirea de consultanþã ºi expertizã autoritãþilor
responsabile, asistenþa tehnicã, socialã ºi psihologicã pentru cei afectaþi.
2. În a doua secþiune a workshop-ului, participanþii au avut ocazia sã
împãrtãºeascã experienþe organizaþionale privind colaborarea cu instituþiile
publice, insistând asupra obstacolelor pe care le-au întâlnit.
Iniþiativele ONG-urilor reprezentate la întâlnire au beneficiat uneori ºi de
suportul ºi deschiderea administraþiilor publice locale (primãrii), acestea
implicându-se efectiv, prin punerea la dispoziþie a aparaturii ºi spaþiilor
necesare. Colaborarea a avut la bazã ºi interese electorale, întrucât activitãþile
se desfãºurau cu puþin timp înainte de alegeri. De cele mai multe ori, deciziile
locale au fost influenþate ºi de faptul cã administraþiile publice nu gãsesc
metodele potrivite pentru a construi o legãturã mai strânsã cu ONG-urile.
În cadrul discuþiilor s-a accentuat importanþa caracterului proactiv în contextul
prevenirii dezastrelor, mai degrabã decât a celui reactiv. Participanþii au
evidenþiat rolul ONG-urilor de a se concentra pe expertizã ºi pe atragerea de
specialiºti ce deþin competenþa necesarã pentru elaborarea de planuri de
pregãtire ºi intervenþie.
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Participanþii au fost de acord cã materialele operaþionale pe care se bazeazã
activitatea primarilor sau prefecþilor dau dovadã de un management deficitar
al informaþiei, acestea fiind greu de parcurs. Rolul ONG-urilor în acest caz este
de a interveni asupra acestor materiale pentru a le îmbunãtãºi.
Un alt punct slab identificat în ceea
ce priveºte implicarea instituþiilor
publice în prevenirea dezastrelor
este ºi gestionarea feedback-ului pe
care ar trebui sã-l obþinã în urma
simulãrilor desfãºurate la nivel local
sau naþional. Acest lucru se remarcã, de fapt, pe fondul unei culturi
slabe a simulãrilor în caz de
dezastru în România.
În concluzie, s-au conturat urmãtoarele paliere de intervenþie a ONG-urilor în
colaborarea cu instituþiile publice la prevenirea dezastrelor:
- furnizarea de informaþie ºi expertizã în domeniul în care s-a specializat
fiecare ONG;
- atragerea de specialiºti;
- amendarea materialelor nefuncþionale de operare ale administraþiei
publice;
- monitorizarea vulnerabilitãþii ºi a riscurilor specifice;
- informarea, înºtiinþarea ºi avertizarea administraþiilor publice ºi a cetãþenilor;
- contribuþia la planificarea ºi pregãtirea resurselor ºi serviciilor/prevenirea
îmbolnãvirilor în masã/asigurarea expertizei în comunicaþii ºi informaticã.
3. În a doua zi a evenimentului, discuþiile s-au desfãºurat pe tema tehnicilor de
lucru cu autoritãþile locale. Percepþia participanþilor asupra colaborãrii dintre
ONG-uri ºi administraþiile publice a fost în mare parte
negativã.
Astfel, autoritãþile publice funcþioneazã pe baza unor mecanisme greoaie, sunt dificil de
abordat, sunt refractare la
colaborarea cu ONG-urile ºi
evitã implicarea directã.
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Procesul de comunicare dintre ONG-uri ºi administraþiile publice locale se
desfãºoarã pe baza unui limbaj specific fiecãrei instituþii, alcãtuit din reguli ºi
proceduri bine delimitate.
La aceastã secþiune, în cadrul atelierelor de lucru, participanþii au aplicat un
exerciþiu de negociere. În funcþie de competitivitate, timp ºi mizã, rezultatele
negocierii au fost determinate fie prin evitare, renunþare, compromis sau
consens. În acest fel, participanþii au exersat tehnicile de abordare a
autoritãþilor publice, în funcþie de opþiuni de soluþionare ºi alternative de
abordare.
4. Tehnicile de lucru cu comunitãþile au fost abordate complementar secþiunii
privind cadrul legal ºi instituþional, pentru a întãri nevoia de informare ºi de
conºtientizare a comunitãþilor în ceea ce priveºte managementul riscului de
dezastru.
C. Întâlnirea de follow-up
Evenimentul a avut loc în perioada 26-27 octombrie 2007 la Hotel Cerbul,
Sinaia.
Obiectivul întâlnirii a fost diseminarea informaþiilor despre organizarea
activitãþilor locale în cadrul proiectului, în judeþele Suceava, Maramureº, Galaþi
ºi în Bucureºti. La întâlnirea de follow-up au fost invitaþi sã participe
reprezentanþii organizaþiilor neguvernamentale de mediu care au fost prezente
la întâlnirea pentru demararea reþelei ºi la sesiunea de instruire din cadrul
proiectului (31 mai - 2 iunie 2007). De asemenea, rezultatul estimat al întâlnirii
a fost actualizarea planului de acþiune al Reþelei ONG pentru Prevenirea
Dezastrelor - RePeDe!, în funcþie de nevoile identificate ºi rezultatele obþinute în
cadrul activitãþilor locale (a se vedea capitolul V).
Agenda evenimentului a inclus prezentarea metodei de organizare, a
activitãþilor ºi a rezultatelor urmãtoarelor evenimente cuprinse în proiect,
derulate de cei cinci parteneri:
- masa rotundã naþionalã "ONG-uri ºi autoritãþi publice - împreunã pentru
prevenirea dezastrelor";
- mesele rotunde locale din Suceava, Galaþi, Baia Mare ºi Bucureºti;
- caravana de informare în trei comunitãþi din judeþul Suceava.
De asemenea, a doua parte a evenimentul a inclus o dezbatere asupra
planului de acþiune al reþelei RePeDe! pentru urmãtorul an (2007-2008).
1. Prezentarea activitãþilor locale
Fiecare dintre partenerii în proiect a realizat o prezentare în format PowerPoint,
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expunând rezultatele activitãþii sale
dupã întâlnirea de demarare a reþelei.
a. Asociaþia ALMA-RO în parteneriat
cu TERRA Mileniul III au organizat
masa rotundã naþionalã "ONG-uri ºi
autoritãþi publice - împreunã pentru
prevenirea dezastrelor". Aceasta a
avut loc pe 18 iulie 2007 la sediul Camerei de Comerþ ºi Industrie a
Municipiului Bucureºti ºi a reunit 33 de participanþi, reprezentând instituþii
publice centrale ºi regionale ºi ONG-uri.
b. Centrul de Consultanþã Ecologicã Galaþi a organizat pe 20 septembrie
masa rotundã localã "ONG-uri ºi autoritãþi publice - împreunã pentru
prevenirea dezastrelor". Au participat 15 reprezentanþi ai organizaþiilor
neguvernamentale, ai autoritãþilor publice locale ºi o persoanã din partea
Romtelecom. În prealabil, a fost organizatã o întâlnire cu organizaþiile
neguvernamentale la nivel local.
c. Clubul Eco-Montan "Origini Verzi" a organizat pe 26 septembrie, la
Suceava, masa rotundã "Reþeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor RePeDe!", care a reunit 14 persoane, reprezentanþi atât ai organizaþiilor
neguvernamentale, ai administraþiei publice, cât ºi ai mass-media locale. În
prealabil, a fost organizatã o întâlnire cu organizaþiile neguvernamentale la
nivel local.
d. Fundaþia TERRA Mileniul III a
organizat iniþial o întâlnire pregãtitoare cu ONG-urile de mediu locale
pe data de 21 septembrie, cu ajutorul
cãreia participanþii au stabilit o serie
de puncte de interes care sã se
gãseascã pe agenda mesei rotunde
din 10 octombrie. La eveniment,
intitulat "Legãtura dintre schimbãri
climatice ºi dezastre naturale", au
participat 15 persoane reprezentând autoritãþi publice ºi organizaþii neguvernamentale locale.
e. În perioada 8-10 octombrie 2007, Clubul Eco-Montan "Origini Verzi" a
organizat o caravanã de informare privind prevenirea dezastrelor în trei
comune din judeþul Suceava (Panaci, Stulpicani ºi Dorna Cândrenilor).
45

f. Asociaþia EcoLogic a organizat la
Baia Mare, pe 11 octombrie 2007,
masa rotundã cu titlul "Reþeaua ONG
pentru Prevenirea Dezastrelor", la
care au participat 15 reprezentanþi ai
autoritãþilor publice locale ºi ONGurilor. În prealabil, a fost organizatã o
întâlnire cu organizaþiile neguvernamentale la nivel local.
În cadrul tuturor meselor rotunde locale au fost distribuite materialele
informative realizate în cadrul proiectului: pliantul pentru prezentarea reþelei,
pliantul privind managementul riscului de dezastru ºi afiºul privind reþeaua
RePeDe!.
Planul de Acþiune al Reþelei RePeDe!
În a doua zi a întâlnirii a fost organizatã o dezbatere în legãturã cu acþiunile
membrilor reþelei RePeDe!, pentru perioada 2007-2008.
Au fost menþionate urmãtoarele premise de care trebuie þinut cont în realizarea
planului de acþiune:
- Necesitatea realizãrii unor hãrþi de risc este din ce în ce mai stringetã pentru
administraþia localã;
- Existenþa unui program de finanþare pentru centre culturale din mediul rural,
care se pot folosi pentru acþiunile de informare realizate de reþea sau de
membrii sãi;
- Urmeazã sã fie finanþatã înfiinþarea centrelor de informare prin Planul
Naþional de Dezvoltare Ruralã; de asemenea, se definitiveazã ºi Reþeaua
Naþionalã de Dezvoltare Ruralã;
- Asociaþia ARIN deruleazã un proiect finanþat prin Programul “Tineret în
Acþiune”, care se axeazã pe educaþie privind protecþia mediului ºi a
pãdurilor, putând fi realizatã o conexiune între acest proiect ºi prevenirea
dezastrelor;
- Conform ultimelor modificãri (din 2006) ale legii administraþiei publice
locale, comunitãþile locale, ONG-urile ºi persoanele fizice din localitãþi
învecinate pot înfiinþa în comun asociaþii de dezvoltare comunitarã, pentru
funcþionarea cãrora legea prevede posibilitatea alocãrii de fonduri de la
bugetul local.
Tipuri de activitãþi viitoare pentru Reþeaua RePeDe!
- îmbunãtãþirea/asigurarea transparenþei proceselor legate de managementul dezastrelor în toate domeniile;
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- participarea la realizarea hãrþilor de risc ºi/sau implicarea în derularea
consultãrilor publice asupra acestora;
- implicarea ONG-urilor în realizarea planurilor de management ale
bazinelor hidrografice;
- participarea la realizarea planurilor de urbanism;
- implicarea ONG-urilor ca membri în asociaþii de dezvoltare localã;
- implicarea în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului cu
relevanþã pentru prevenirea dezastrelor;
- susþinerea ºi/sau implicarea în Coaliþia pentru reducerea impactului
navigaþiei pe Dunãre, referitor la impactul acesteia asupra managementului
resurselor de apã.
Activitãþi ale reþelei pentru perioada 2007-2008
a. Punerea în valoare a activitãþilor membrilor (proiecte independente)
- detalierea domeniilor de expertizã ale membrilor într-un document intern
pentru membrii reþelei, astfel încât sã fie facilitat lucrul în parteneriat pe
proiecte sau iniþiative comune;
- detalierea domeniilor de expertizã ale membrilor;
- inventarierea titlurilor de publicaþii/broºuri/materiale informative cu trimitere
la website-ul fiecãrui membru al reþelei;
- realizarea unei baze de date de experþi ONG (din partea membrilor
reþelei);
- actualizarea periodicã a paginii web a reþelei cu informaþii trimise de cãtre
membri (fiecare membru va transmite informaþii despre activitãþi locale cel
puþin de douã ori pe an).
b. Întâlniri periodice ale reþelei
- vor avea loc semestrial sau anual;
- organizarea unei conferinþe anuale pe tema prevenirii dezastrelor
(urmãtoarea poate avea loc în octombrie 2008);
- îmbunãtãþirea colaborãrii cu mediul academic;
- organizarea de sesiuni de comunicãri la care sã participe inclusiv experþi în
diverse domenii referitoare la protecþia mediului ºi prevenirea dezastrelor.
c. Creºterea vizibilitãþii reþelei
- participarea la evenimente în afara reþelei, dar care oferã oportunitãþi de
vizibilitate;
- organizarea unei conferinþe naþionale/internaþionale privind prevenirea
dezastrelor de Ziua Mondialã a Prevenirii Dezastrelor (8 octombrie).
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Capitolul V - Activitãþi derulate de partenerii în proiect
Activitãþile locale au avut drept scop identificarea metodelor de colaborare ºi
comunicare între autoritãþile publice ºi organizaþiile neguvernamentale pe tema
managementului riscului de dezastru; în cadrul meselor rotunde s-au reunit atât
reprezentanþii Reþelei RePeDe!, deja formate, cât ºi autoritãþile centrale ºi locale
cu compeþente în domeniu. ªirul meselor rotunde a fost deschis în Bucureºti, cu
o întâlnire la nivel naþional, urmatã de patru mese rotunde în Galaþi, Suceava,
Bucureºti ºi Baia Mare, în contextul prezentãrii unor studii de caz specifice
fiecãrei regiuni.
A. Masa rotundã naþionalã
Masa rotundã naþionalã "Organizaþii neguvernamentale de mediu ºi autoritãþi
publice - împreunã pentru prevenirea dezastrelor" a fost organizatã de
Asociaþia ALMA-RO ºi Fundaþia TERRA Mileniul III, în colaborare cu Instituþia
Prefectului Municipiului Bucureºti ºi cu sprijinul Camerei de Comerþ ºi Industrie
a Municipiului Bucureºti.
Evenimentul a reunit un numãr de 33 de persoane, reprezentanþi atât ai
organizaþiilor neguvernamentale, cât ºi ai administraþiei publice. În prima parte
s-au facut prezentãri din partea Camerei de Comerþ ºi Industrie a Municipiului
Bucureºti, Instituþiei Prefectului Municipiului Bucureºti, Asociaþiei ALMA-RO ºi
Fundaþiei TERRA Mileniul III. Cea de-a doua parte a întâlnirii a constat într-o
dezbatere pe tema colaborãrii dintre autoritãþile publice ºi organizaþiile
neguvernamentale, în încercarea de a face cunoscute iniþiativele ambelor pãrþi
ºi de a gãsi soluþii pentru prevenirea dezastrelor.
Întâlnirea a adus în discuþii o serie de prioritãþi cum ar fi: implicarea mediului
de afaceri în prevenirea dezastrelor; încheierea unor protocoale
de colaborare pentru prevenire ºi
intervenþie în caz de dezastru;
instituirea unei echipe mai largi
privind prevenirea dezastrelor ºi
organizarea unor acþiuni corelate;
necesitatea unei strategii de comunicare eficiente, prin care se menþioneazã expertiza fiecãrui actor
(instituþie, ONG) precum ºi maniera în care se poate colabora.
Toþi reprezentanþii instituþiilor prezente încurajeazã colaborarea cu ONG-urile
ºi sugereazã întâlniri periodice cu acestea pentru analiza noilor planuri
elaborate, concentrându-se pe diversele tipuri de situaþii de urgenþã pe care atât
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Ministerul Mediului cât ºi Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã sunt specializate sã le
gestioneze.
În urma acestei mese rotunde s-au
formulat o serie de concluzii:
- Necesitatea conºtientizãrii importanþei parteneriatelor dintre ONG-uri ºi autoritãþi publice, cu accent pe
complementaritatea activitãþilor desfãºurate de cãtre toþi aceºti actori;
- Elemente cheie în procesul de prevenire a dezastrelor sunt informarea ºi
conºtientizarea, acestea fiind atu-urile ONG-urilor în colaborarea cu
instituþiile publice;
- Trebuie sã se punã accent în egalã mãsurã pe cunoaºtere, ca instrument în
prevenirea dezastrelor, ºi pe intervenþie în situaþii de urgenþã.
- ONG-urile resimt efectele imposibilitãþii accesãrii în mod direct a fondurilor
structurale pentru punerea în practicã a diverselor iniþiative;
- ONG-urile ar trebui vizate ºi pentru procesul de elaborare a analizei de
politici publice ºi a analizelor privind investiþiile; sunt organizate întâlniri ºi
informãri periodice între ONG-uri ºi reprezentanþii Ministerului Mediului ºi
ai celorlalte instituþii publice pentru consultãrii pe marginea planurilor
elaborate, propunerilor ºi strategiilor;
- Este importantã atât educarea copiilor prin introducerea de curricule
obligatorii privind problemele de mediu în programele ºcolare, precum ºi
educarea adulþilor în acest sens;
- Postarea pe paginile web ale ONG-urilor a informaþii ºi recomandãrilor
privind situaþiile de urgenþã ar trebui sã aibã la bazã o consultare iniþialã cu
instituþiile avizate cum ar fi
Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, pentru a
dispune de informaþii precise;
- Importanþa corelãrii dintre cerere (din partea autoritãþilor publice) ºi ofertã (din partea
ONG-urilor) în planul prevenirii
ºi nu numai;
- Necesitatea complementaritãþii dintre activitatea ONG-urilor ºi cea a
autoritãþilor publice ºi atingerea unui numitor comun la nivelul iniþiativelor.
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B. Studii de caz
1. Bucureºti
Întâlnirea s-a focalizat pe legãtura între schimbãri climatice ºi dezastre
naturale, vizând studiul de caz referitor la prevenirea ºi gestionarea situaþiilor
de urgenþã în Bucureºti.
Obiectivele întâlnirii au fost:
identificarea de modalitãþi
de cooperare între ONG-uri
ºi autoritãþi publice în domeniul prevenirii dezastrelor;
schimbul de expertizã între
ONG-uri ºi administraþia
localã în vederea eficientizãrii activitãþilor de prevenire a dezastrelor; îmbunãtãþirea modalitãþilor de comunicare între ONG-uri ºi
instituþiile publice pe probleme de prevenire a dezastrelor.
În deschiderea evenimentului au avut loc prezentarea participanþilor;
prezentarea proiectului "Reþeaua ONG pentru prevenirea dezastrelor" ºi a
Reþelei RePeDe!. Cadrul de discuþie ºi introducerea în tema întâlnirii s-a realizat
prin susþinerea prezentãrii "Legãtura între schimbãrile climatice ºi dezastre
naturale".
Discuþiile au fost canalizate în direcþia identificãrii acelor conexiuni la nivel de
responsabilitãþi ºi atribuþii ale administraþiei publice în domeniul gestionãrii
situaþiilor de urgenþã ºi activitãþi derulate de ONG-uri (în funcþie de
specializare) în vederea prevenirii dezastrelor; de asemenea asupra modalitãþilor în care combaterea/adaptarea la schimbãrile climatice se reflectã în
programul de acþiuni ale instituþiilor publice.
În cadrul întâlnirii a fost prezentatã ºi apariþia unui document la nivelul Comisiei
Europene, Carta Verde privind adaptarea la schimbãri climatice, aflat în
dezbatere în acel moment la nivelul Comitetului Economic ºi Social European.
Carta menþioneazã probleme multiple, de la pierderea biodiversitãþii pânã la
probleme legate de eficienþa centralelor termice ºi utilizarea energiei nucleare.
În toate planurile din sectorul energetic (extindere, modernizare etc.) trebuie sã
se þinã cont de aceste probleme.
Concluziile acestei mese rotunde:
- Necesitatea utilizãrii unor acþiuni de prevenire a dezastrelor: reîmpãdurirea
suprafeþelor cu risc de alunecare de teren; de exemplu, în sud, în zona
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Dãbuleni, nisipul se extinde, perdelele forestiere au fost tãiate, iar pânza
freaticã a scãzut (în aceastã zonã se impun atât reîmpãdurirea ºi
dezvoltarea unui plan naþional de forare, cât ºi acþiuni responsabile ale
cetãþenilor, care sã contribuie la aplicarea mãsurilor);
- Existenþa unei bune colaborãri cu ANM în privinþa transmiterii avertizãrilor,
acestea fiind trimise în teritoriu în timp operativ; totuºi este necesarã
perfecþionarea sistemul de transmitere a informaþiilor cãtre instituþiile pentru
situaþii de urgenþã judeþene pentru a se interveni la timp ºi pentru a limita
pagubele. O problemã ce trebuie remediatã vizeazã inexistenþa unor
fonduri la nivel de buget local, ceea ce determinã imposibilitatea
administraþiei locale de a reacþiona în caz de avertizare;
- Bucureºtiul nu este pregãtit în caz de dezastru; forþele profesioniste ºi
intervenþia autoritãþilor sunt blocate; este nevoie sã se includã în mod legal
obligaþia cooperãrii autoritãþilor locale cu ONG-uri (ce activeazã în regim
de voluntariat) din România; în prezent sunt prevãzute numai cooperarea cu
Crucea Roºie; este de dorit sã fie posibilã susþinerea financiarã, în cazul
simulãrii de exerciþii, a costurilor de transport ºi hranã pentru voluntarii
participanþi la intervenþie;
- Existã deschidere de colaborare a ONG-urilor cu autoritãþile locale, cum
este cazul Salvatorilor voluntari, care intervin alãturi de forþele profesioniste
la exerciþii ºi pot mobiliza resurse importante din exterior în cazuri reale, în
special pentru radiocomunicaþii;
- Necesitatea de a-i stimula pe cetãþeni sã aibã iniþiativã; în realitate existã
douã alternative în privinþa schimbãrilor climatice (prevenire/combatere ºi
adaptare); în cazul adaptãrii sunt în prezent mãsuri care prevãd acordarea
de compensaþii celor afectaþi. Este necesarã o mai bunã reflectare în media
a evenimentelor, pentru a creºte gradul de conºtientizare ºi
educaþiei ale publicului larg;
este necesarã o mai mare
implicare a jurnaliºtilor pe
probleme de mediu;
- România trebuie sã îºi elaboreze un program de adaptare la schimbãri climatice.
În cadrul acestei mese rotunde au fost formulate o serie de recomandãri de
acþiune în vederea prevenirii evenimentelor extreme în Bucureºti:
- Menþinerea ºi sporirea suprafeþei spaþiilor verzi urbane; replantarea de
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copaci în compensaþie reprezintã o soluþie atractivã, însã nu este o mãsurã
fezabilã pe termen lung, nu contribuie la sustenabilitatea oraºului, dacã
copacii noi nu vin în completarea/susþinerea unor ecosisteme deja existente;
spaþiile verzi urbane se dezvoltã greu ºi nu sunt atât de eficiente ca
ecosistemele naturale (pãduri, parcuri, grãdini);
Reînfiinþarea centurii verzi a Bucureºtiului, întrucât o dezvoltare imobiliarã
iraþionalã va conduce la o sufocare efectivã a oraºului; în acelaºi sens,
sprijinirea realizãrii unei reþele de spaþii verzi în interiorul Bucureºtiului este
absolut necesarã;
Etichetarea ºi reabilitarea energeticã a clãdirilor;
Susþinerea, la nivelul administraþiei locale, a utilizãrii resurselor regenerabile
de energie (care, de exemplu, în caz de cutremur, asigurã independenþa
energeticã ºi acces la resurse primare, apã ºi electricitate); utilizarea
resurselor geotermale în Bucureºti;
Reintroducerea în uz a puþurilor pentru alimentare cu apã în caz de urgenþã;
Necesitatea unei cooperãri între Prefectura Bucureºti ºi Prefectura Ilfov,
pentru coordonarea eforturilor pe tema înfiinþãrii zonei metropolitane;
Îmbunãtãþirea transportului public în Bucureºti; o recomandare în acest sens
este impunerea unei separaþii fizice între benzile pentru autobuze,
troleibuze ºi cele pentru autoturisme; stabilirea clarã a unor benzi rezervate
pentru transportul în comun, ceea ce va conduce ºi la o fluidizare a rutelor
mijloacelor de transport, cu posibilitatea de a se evalua ºi intervalul de
succesiune;
Îmbunãtãþirea rutelor actuale de metrou, datã fiind existenþa liniilor vechi de
cale feratã neutilizate în prezent;
Identificarea nevoii de resurse în caz de dezastru ºi cercetarea asupra
categoriilor de resurse necesare în caz de panã de curent, panã de gaze
etc.;
Realizarea de hãrþi de risc în Bucureºti;
Menþinerea ºi stimularea comunicãrii între administraþia publicã localã ºi
ONG-uri; identificarea de cãi de eficientizare a transmiterii de informaþii de
ambele pãrþi; stabilirea unor modalitãþi operative prin care se poate
determina ce tip de informaþii sau expertizã sunt necesare administraþiei
locale ºi pot fi solicitate ONG-urilor; încurajarea utilizãrii cãilor electronice
de comunicaþie (email, liste de discuþii - spre exemplu lista de discuþii a
Reþelei RePeDe).
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2. Suceava
Clubul Ecologic "Origini Verzi" din Suceava a organizat douã evenimente
locale în cadrul proiectului: o caravanã de informare ºi masa rotundã intitulatã
"Inundaþii ºi alunecãri de teren, ca rezultat al tãierilor masive de pãdure".
Masa rotundã judeþeanã "Inundaþii ºi alunecãri de teren, ca rezultat al tãierilor
masive de pãdure" a fost organizatã de cãtre Clubul Eco-Montan "Origini
Verzi" Suceava în colaborare cu Asociaþia ALMA-RO, cu sprijinul Consiliului
Judeþean Suceava ºi al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã "Bucovina" al
Judeþului Suceava.
La eveniment au participat un numãr de 14 persoane, reprezentanþi atât ai
organizaþiilor neguvernamentale ºi ai administraþiei publice, cât ºi ai mass media locale. În prima parte s-au
realizat prezentãri legate de
proiectul "Reþeaua ONG-urilor
pentru prevenirea dezastrelor" în
mod succesiv de cãtre reprezentanþi ai Clubului Eco-Montan
"Origini Verzi" Suceava ºi ai
Asociaþiei ALMA-RO. De asemenea, reprezentantul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã "Bucovina" a fãcut o scurtã descriere a activitãþii
acestei instituþii.
Cea de-a doua parte a întâlnirii a constat într-o dezbatere deschisã pe tema
"Inundaþii ºi alunecãri de teren, ca rezultat al tãierilor masive de pãdure", unde
s-a insistat asupra situaþiilor de urgenþã din Suceava ºi s-au prezentat locaþiile
cu risc ridicat la alunecãri de teren - zona Fãlticeni, Suceviþa ºi Brodina (din
cauza tãierilor ilegale de pãduri), unde inundaþiile pe timp de iarnã sunt
frecvente, din cauza îngheþului apei pe fundul albiei. S-au prezentat intervenþia
în cazul de dezastru petrecut în vara anului 2006 în comuna Arbore ºi
comportamentul populaþiei, al autoritãþilor ºi al instituþiilor responsabile de
intervenþia în caz de dezastru.
Concluzii:
- Necesitatea încheierii unor parteneriate între administraþia localã ºi ONGuri pe domenii de expertizã în domeniul prevenirii dezastrelor;
- Numãrul scãzut al campaniilor de conºtientizare ºi lipsa instruirii în
domeniul prevenirii dezastrelor, comitetele pentru situaþii de urgenþã din
comunitãþile mici neavând suficientã pregãtire în domeniul prevenirii
dezastrelor;
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- Lipsa hãrþilor de risc, care ar constitui un element de mare ajutor în
prevenirea ºi combaterea situaþiilor de urgenþã ºi, ca urmare, este o nevoie
de atragere de fonduri în acest domeniu;
- Numãrul scãzut al activitãþilor de prevenire din cauza numãrului mare de
intervenþii,fiind nevoie de o cooperare între administraþia publicã ºi ONGuri pentru a desfãºura activitãþi complementare;
- Nevoia de educaþie a populaþiei, încã de pe bãncile ºcolii, sugerându-se
mãsura de a se introduce în ºcoli unele cursuri de prevenire a dezastrelor;
în acest sens, ISUJ "Bucovina" deþin planºe sugestive care pot fi folosite în
activitãþi educaþionale ºi pot fi puse dispoziþia celor interesaþi;
- Nevoia unui sistem integrat de alarmare;
- Nevoia unei baze de date cu instituþiile din regiune care pot oferi sprijin în
informarea ºi prevenirea dezastrelor, dar ºi în întervenþii post-dezastru,
(prezentarea serviciilor ºi a furnizorilor de servicii).
Caravana de informare
În trei comunitãþi din judeþul
Suceava (Panaci, Dorna Cândrenilor ºi Stulpicani) a fost organizatã o campanie de informare
focalizatã pe prevenirea dezastrelor ºi rolul populaþiei în acest
proces. Campania a fost coordonatã de Clubul Ecologic
"Origini Verzi" Suceava, partener
în proiect. Aceastã activitate este
menitã sã constituie un model de
implicare ONG în prevenirea situaþiilor de urgenþã prin lucrul cu comunitãþile
locale supuse unui tip de risc de dezastru. În acest caz, este vorba despre trei
comunitãþi localizate într-o zona montanã, în care despãduririle ºi un
management ineficient al terenului le supun la riscul de alunecãri de teren ºi
inundaþii. În acelaºi timp, comunitãþile nu sunt conºtiente de efectele pe care le
poate avea contribuþia cetãþenilor la degradarea mediului în care traiesc ºi este
nevoie de o campanie localã de informare asupra acestora ºi asupra
metodelor prin care cetãþenii pot contribui la prevenirea dezastrelor.
Caravana de informare "Inundaþii ºi alunecãri de teren, ca rezultat al tãierilor
masive de pãdure" a fost organizatã de cãtre Clubul Eco-Montan "Origini
Verzi" în colaborare cu Asociaþia ALMA-RO, cu sprijinul Primãriilor din
Comunele Panaci, Dorna Cândrenilor ºi Stulpicani.
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Acþiunea a fost demaratã de o
echipã de campanie formatã
din 5 persoane, 2 voluntari
(Mihai Holovate, Lia Sniatowschi), 2 colaboratori ai
Clubului “Origini Verzi”
(Magda Sniatowschi ºi Florin
Petrãreanu) ºi un reprezentant
al Asociaþiei ALMA-RO (Oana
Calugãrici). Aceºtia au fost
instruiþi privind locaþiile, persoanele de contact în fiecare
dintre cele 7 instituþii vizate ºi detaliile legate de materialele de informare care
trebuie diseminate.
Obiectivele caravanei de informare:
- Stimularea cooperãrii administraþiei publice locale cu ONG-urile de mediu
în domeniul managementului riscului de dezastru;
- Prezentarea Reþelei RePeDe ºi implicit a proiectului Reþeaua “ONG pentru
prevenirea dezastrelor”;
- Prezentarea în ºcolile din mediul rural a unor teme de dirigenþie în domeniul
prevenirii riscului de dezastru;
- Conºtientizarea locuitorilor din cele trei comunitãþi vizate privind prevenirea
dezastrelor.
Grupul þintã a fost reprezentat de funcþionarii din cele 3 primãrii, elevii din cele
3 ºcoli (câte una în fiecare comunã), cetãþeni din cele trei comunitãþi (Panaci,
Dorna Cândrenilor, Stulpicani).
Parteneri ºi instituþii vizate:
- Asociaþia ALMA-RO;
- Centrul de Diagnozã Comunitarã;
- Primãria comunei Panaci;
- ªcoala cu clasele I-VIII Panaci;
- Primãria comunei Dorna
Cândrenilor;
- Grupul
ªcolar
Dorna
Cândrenilor;
- Primãria comunei Stulpicani;
- ªcoala cu clasele I-X Stulpicani;
- Serviciul Salvamont Vatra Dornei.
În cadrul acestei caravane au fost distribuite/postate urmãtoarele materiale:
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un banner, panouri de afiºaj cu 6
tipuri de afiºe; tricouri, afiºe privind
Reþeaua RePeDe, pixuri, pliante cu
Reþeaua RePeDe, pliante privind
prevenirea dezastrelor, pliante
privind prevenirea dezastrelor în
judeþul Suceava, ghiduri de lucru
"Managementul riscului de dezastru", mape informative.
Rezultate:
- 3 comunitãþi din douã microregiuni diferite au participat la caravanã;
- informarea mai multor grupuri þintã (3 primari ºi aproximativ 18 funcþionari
publici, 120 elevi din 3 ºcoli cu vârste între 8 ºi 12 ani, 12 profesori, 138
de cetãþeni din cele 3 localitãþi);
- diseminarea materialelor informative (afiºe ºi materiale distribuite în ºcoli ºi
primãrii unui numãr de aproximativ 600 de persoane);
- aproximativ 8.000 de cetãþeni informaþi prin mass media localã (Monitorul
de Suceava);
- interes crescut al administraþiei locale de a colabora cu ONG-urile de
mediu în domeniul prevenirii dezastrelor;
- grad de conºtientizare mai ridicat al cetãþenilor din judeþul Suceava faþã de
pericolul dezastrelor.

Concluzii:
- slaba informare în mediul rural cu privire la prevenirea dezastrelor;
- instruire scãzutã a membrilor comitetelor pentru situaþii de urgenþã din
mediul rural;
- existenþa unei reale deschideri a instituþiilor de învãþãmânt pentru a coopera
în domeniul prevenirii dezastrelor;
- experienþele trecute referitoare la dezastre mobilizeazã comunitãþile în a
aborda o viziune mai deschisã în ceea ce priveºte acþiunile de prevenire;
- lipsa cooperãrii între experþii din domeniul prevenirii dezastrelor ºi
gestionãrii situaþiilor de urgenþã;
- necesitatea continuãrii acþiunilor de informare ºi simulare în vederea
educãrii populaþiei.
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3. Galaþi
Masa rotundã cu tema "Organizaþii neguvernamentale de mediu ºi autoritãþi
publice - împreunã pentru prevenirea dezastrelor" a fost organizatã de cãtre
Centrul de Consultanþã Ecologicã Galaþi (CCEG), ca membru al Reþelei
RePeDe.
Au participat cinsprezece persoane, membri CCEG ºi reprezentanþi ai administraþiei publice locale ºi ai instituþiilor care fac parte din Inspectoratul ºi
Comitetul Tehnic pentru Situaþii de Urgenþã din judeþul Galaþi.
Invitaþia de participare la masa
rotundã, trimisã în timp util unui
numãr de 19 reprezentanþi
guvernamentali ºi neguvernamentali, a beneficiat de o atenþie
deosebitã, însã o serie de persoane
nu au putut participa: recentele
inundaþii din judeþ (cazul "Tecuci")
au concentrat în zonã toate instituþiile responsabile de situaþii de urgenþã. Dintre
aceºtia, 10 reprezentanþi ai diverselor instituþii guvernamentale ºi-au exprimat
interesul de a colabora ulterior pe aceastã temã cu ONG-urile de mediu.
Scopul întâlnirii a fost accentuarea ºi conºtientizarea importanþei acþiunii de
prevenire a dezastrelor, de orice naturã.
Întâlnirea a debutat cu prezentarea proiectului “Reþeaua ONG pentru
Prevenirea Dezastrelor” ºi a studiului de caz "Impactul secetei ºi al inundaþiilor
asupra apei, prin poluarea cu nitraþi".
Rezultatele studiului de caz:
- Perioade frecvente de secetã/inundaþii în ultimii trei ani în judeþul Galaþi,
specialiºtii declarând cã "aceastã zonã este supusã deºertificãrii într-un ritm
extrem de rapid, riscând chiar sã devinã primul deºert din Europa";
- Practic, mai mult de 80% din fântânile monitorizate (în cadrul altor proiecte
derulate de CCEG în mediul rural) prezintã o concentraþie mare de nitraþi;
- În anul 2006, CCEG a constatat cã din 13 fântâni testate, doar 5 se
încadrau în limitele concentraþiei admise de nitraþi, alte 2 aveau mici
depãºiri, iar 6 fântâni aveau depãºiri foarte mari (un procent de aproximativ
50% peste limita maximã admisã). În anul 2007, prelevându-se constant
probe de apã din fântânã, se poate afirma cã situaþia s-a înrãutãþit. Din
numãrul de 14 fântâni analizate, apa dintr-o singurã fântânã se încadra în
parametrii normali, restul având depãºiri foarte mari;
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- Conºtientizarea extrem de redusã, în rândul localnicilor, a acestei probleme,
lipsa de informaþii ºi de materiale educative, precum ºi ignorarea efectelor
asupra sãnãtãþii ale consumului de apã din fântânile în care s-a depistat o
concentraþie mai mare de nitraþi decât limita admisã de 50 mg/l;
- Principalul poluator este, de cele mai multe ori, chiar gospodarul, prin
modul cum depoziteazã gunoiul de grajd în curtea proprie sau prin
folosirea îngrãºãmintelor chimice sau organice în mod necorespunzator;
- Pentru exemplificare, s-a folosit experienþa acumulatã de cãtre CCEG în
comuna Mãstãcani, pentru cã în zonã, începând cu anul 2005, s-au
desfãºurat proiecte de gospodãrire a apei, de educaþie ecologicã, de
conºtientizare ºi chiar de construire a unei platforme de compostare a
gunoiului de grajd ºi a unei grãdini experimentale pe principii ecologice;
- Sunt necesare mai multe acþiuni de informare a populaþiei ºi de
conºtientizare a efectelor consumului de apã din fântânile cu concentraþie
ridicatã de nitraþi/nitriþi;
- În activitatea CCEG s-a demonstrat utilã amplasarea afiºelor cu
recomandarea ca apa din anumite fântâni sã nu mai fie folositã pentru bãut ºi
nici pentru pregãtirea mâncãrii, mai ales de cãtre familiile cu copii de vârste
mai mici de 2 ani, existând riscul de îmbolnãvire gravã sau chiar moarte.
Notã: (1) Monitorizarea realizatã de CCEG începând cu 2005 a zonei
tampon din comuna Mãstãcani a relevat importanþa plantelor/vegetaþiei în
procesul de epurare a apei care traverseazã groapa de gunoi a satului;
rezultatele au demonstrat o reducere semnificativã a concentraþiei de nitraþi de
42 %. (2) Valori maxime de concentraþie s-au înregistrat fie în perioada ploilor
ºi a inundaþiilor, fie în timpul
iernii, când nu mai existã
vegetaþie. În perioada de varã sau înregistrat valori reduse de
contaminare, deoarece plantele
au absorbit nutrienþii; analizele
au fost fãcute cu aparaturã
semiprofesionalã (reflectometrul
portabil RQflex plus MERCK).
Concluzii:
- Slaba implicare a populaþiei în dezbaterile publice ºi a ONG-urilor în comitetele de avizare tehnicã (CAT) a studiilor de impact asupra mediului
(organizate de cãtre APM/ARPM), mai ales dupã aderarea României la
Uniunea Europeanã, ceea ce a afectat comunicarea cu organismele
guvernamentale. În plus, au devenit vizibile posibilitãþile reduse ale
organizaþiilor de corelare cu situaþiile de urgenþã, ºi resursele umane
insuficiente, care împiedicã implicarea în timp util;
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- necesitatea creãrii condiþiilor pentru ca populaþia sã aibã acces la
informaþie ºi, nu în ultimul rând, sã se creeze parteneriate cu autoritãþile în
vederea atragerii de fonduri pentru implementarea proiectelor în
parteneriat;
- Prezenþa redusã a autoritãþilor locale ºi a reprezentanþilor altor ONG-uri din
Galaþi la aceastã masa rotundã se datoreazã activitãþilor de derulare a
proiectelor proprii, resursele reduse de timp ºi de personal; interesele
comune, însã, stau la baza eficienþei acþiunilor în parteneriat, chiar dacã se
înregistreazã absenþa la asemenea întâlniri;
- Se impune amendarea legislaþiei privind parteneriatul între administraþia
publicã ºi ONG-uri pentru prevenirea dezastrelor, dar acesta este un proces
greoi ºi de duratã. Colaborarea este realizabilã, dar este nevoie de timp,
resurse umane ºi financiare, mai exact de implementarea unui proiect
vizând mecanismul de îmbunãtãþire între partea guvernamentalã ºi cea
neguvernamentalã;
- Crucea Roºie, tot un ONG care face parte din Comitetul de intervenþie în
caz de dezastre, reprezintã precedentul creat care trebuie extins ºi asupra
altor ONG, ceea ce ar genera un plus de valoare. Prin proiectul în discuþie,
se încearcã sensibilizarea la nivel naþional în acest sens, dar propunerea
trebuie sã porneascã de la nivel local, ca rezultat al unei necesitãþi clare.
Este evident faptul ca ONG-urile nu pot rezolva problemele generate de
situaþii de crizã, dar trebuie conºtientizat ºi fructificat "interesul comun" al
acestora ºi al administraþiei locale.
- Implicarea ONG-urilor este posibilã datoritã existenþei, în teritoriu, a unei
reþele de colaboratori ºi voluntari la care ONG-ul respectiv poate apela,
aceºtia deplasându-se urgent în zonele critice ºi completând astfel resursele
punctelor de Cruce Roºie. ONG-urile pot, de asemenea, informa localnicii
despre iminenþa unor situaþii de risc ºi despre ceea ce trebuie fãcut pentru a
reduce vulnerabilitatea comunitãþilor ºi pot chiar sã ofere anumite servicii
unor persoane care nu se pot deplasa (vârstã, boalã etc.), în caz de
dezastru iminent;
- Buna capacitate a ONG-urilor de a asigura, în procesul de prevenire a
dezastrelor, informarea ºi contactarea rapidã a populaþiei, în colaborare cu
instituþiile publice (inclusiv prin linii telefonice gratuite, accesibile ONG-urilor
în situaþii de urgenþã);
- ONG-urile propun autoritãþilor locale îmbunãtãþirea parteneriatului prin
proiecte care vizeazã întreaga comunitate ºi exploatarea oportunitãþilor de
finanþare pentru punerea în practicã a diverselor initiaþive în acest domeniu;
- Realizarea unui front comun între autoritãþile publice ºi ONG-uri în scopul
îmbunãtãþirii cadrului legislativ.
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Propuneri:
- Înfiinþarea unei linii telefonice gratuite, sau tarifatã diferit, pentru
comunicarea cu familiile afectate, aflate în zone izolate ºi în imposibilitatea
de se îngriji/aproviziona. Aceastã linie înlesneºte implicarea ONG-urilor,
atât preventiv cât ºi pe vârful de situaþie de urgenþã, acestea preluând o
parte din responsabilitatea care revine, formal, Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã;
- Includerea reprezentanþilor ONG-urilor pe lista Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã, aceºtia putând prelua o parte din atribuþiile acestui
comitet mai ales de comunicare, cu ajutorul furnizorilor de telefonie fixã,
prin linii telefonice special puse la dispoziþie;
- Se impune încheierea unui protocol de parteneriat pe subiectul în discuþie
cu stipularea clarã a rãspunderii ONG-urilor în situaþii de urgenþã.
4. Baia Mare
Pentru pregãtirea mesei rotunde pe plan local din Baia Mare, coordonatorul
local de studiu de caz a identificat persoanele de contact din instituþiile locale
cu atribuþii în prevenirea dezastrelor ºi organizaþii neguvernamentale de mediu
interesate sã participe la studiul de caz.
În data de 12 septembrie 2007 a avut loc o întâlnire cu Prefectul judeþului
Maramureº, d-na Gyongyke Bondi, pentru a prezenta proiectul "Reþeaua
ONG pentru Prevenirea Dezastrelor" ºi activitãþile Reþelei RePeDe. De
asemenea, întâlnirea a avut ºi scopul de a solicita sprijinul Instituþiei Prefectului
Judeþului Maramureº în organizarea unei mese rotunde la nivel local, cu
participarea reprezentanþilor Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã.
Au fost contactaþi ºi reprezentanþi ai Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
Maramureº, Administraþia Naþionalã “Apele Române”, SGA Maramureº,
Primãria Vadu Izei, care ºi-au exprimat suportul pentru initiaþiva unei colaborãri
între administraþia localã ºi ONG-uri.
În paralel, coordonatorul local de studiu de caz a contactat ºi organizaþii
neguvernamentale de mediu locale (Federaþia ONG Maramureº, YMCA,
Concordia Sãsar, Asociaþia Profesionalã GEOMMED ºi Asociaþia Leii de la
ªiºeºti) ºi s-au organizat întâlniri preliminare cu reprezentanþii acestor
organizaþii pentru a prezenta reþeaua ºi activitãþile programate la nivel local,
urmând a le invita sã participe la masa rotundã alãturi de autoritãþile locale.
Masa rotundã "Managementului riscului de dezastru - inundaþii în Bazinul
Someº-Tisa, Maramureº" a fost organizatã de cãtre Asociaþia EcoLogic în
colaborare cu Instituþia Prefectului Judeþului Maramureº ºi Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã “George Pop de Bãseºti” Maramureº.
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Evenimentul a întrunit un numãr de 17 persoane, reprezentanþi atât ai
organizaþiilor neguvernamentale, ai administraþiei publice ºi nu în ultimul rând
ai mass-mediei locale. În prima
parte s-au fãcut prezentãri din
partea Instituþiei Prefectului Judeþului
Maramureº. D-na Prefect a insistat
asupra necesitãþii cooperãrii ºi
parteneriatelor între autoritãþi
publice ºi organizaþii neguvernamentale în domeniul managementului riscului de dezastre, luând în considerare cazul specific al
inundaþiilor în Bazinul Someº-Tisa, Maramureº. Au urmat prezentãri din partea
reprezentanþilor Asociaþiei ALMA-RO ºi Asociaþiei EcoLogic. Cea de-a doua
parte a întâlnirii a constat într-o dezbatere pe tema colaborãrii dintre
autoritãþile publice ºi organizaþiile neguvernamentale, în încercarea de a face
cunoscute iniþiativele ºi de a gãsi soluþii pentru prevenirea dezastrelor.
În prima parte a întâlnirii s-au prezentat proiectul ºi Reþeaua RePeDe precum ºi
studiul de caz specific “Managementului riscului de dezastru, inundaþii în
Bazinul Someº-Tisa, Maramureº”.
A urmat o prezentare a proiectui numit DENATEH (Reducerea vulnerabilitãþii ºi
combaterea consecinþelor dezastrelor naturale ºi tehnologice, în sprijinul
comunitãþilor locale). Acest proiect este structurat pe 2 componente: (1)
Implementarea programului APELL (Awareness and Preparedness for
Emergencies at Local Level, www.uneptie.org/pc/apell/, program pentru
asigurarea securitãþii mediului ºi promovarea dezvoltãrii durabile, dezvoltat
sub egida UNEP) în România pentru managementul dezastrelor, APELL-RO ºi
(2) Evaluarea impactului determinat de substanþe periculoase cu ajutorul
tehnologiilor GIS, ACR, GISAR. Proiectul oferã o abordare simplã ºi clarã a
prevenirii ºi rãspunsului la
accidente, reducerii impactului
acestora prin planificare,
conºtientizare ºi comunicare,
putând fi aplicat oricãrei situaþii
de risc, natural sau tehnologic.
În cadrul proiectului este cuprinsã ºi realizarea unei cercetãri cantitative pe bazã de chestionar, care va fi aplicat organizaþiilor neguvernamentale;
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acest chestionar sprijinã colectarea de date de identificare a problemelor care
trebuie investigate pentru a construi instrumentele specifice APELL pentru
arealul luat în considerare ºi pentru conceperea prototipurilor ce vor susþine
planul integrat de acþiune în situaþii de urgenþã. Scopul chestionarului este de a
evidenþia rolul comunitãþii în situaþii de urgenþã, mijloacele ºi mecanismele de
pregãtire ºi de intervenþie potenþiale ºi instrumentele de coordonare utilizate.
Concluzii:
- Existã susþinere pentru activitãþile Reþelei RePeDe din partea tuturor
instituþiilor prezente la aceastã întâlnire;
- Prefectul ºi-a exprimat disponibilitatea de a o invita pe doamna Edit Pop,
reprezentant al Asociaþiei EcoLogic, sã participe la ºedinþele Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã, în calitate de membru observator;
- Necesitatea unei comunicãri permanente între administraþia publicã ºi
ONG-uri;
- Rolul organizaþiilor neguvernamentale în teren este de a pregãti
comunitãþile în buna gestionare a situaþiilor de urgenþã, dar ºi în atragerea
de fonduri pentru activitãþi locale;
- De asemenea, rolul ONG-urilor trebuie sã vizeze ºi asistenþã acordatã
comunitãþilor pentru atragerea de fonduri, modalitãþi de întocmire a
dosarului pentru plata subvenþiilor (exp site-uri NATURA 2000) etc;
- Conlucrarea cu ONG-urile este beneficã pentru Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã, în special pentru cã personalul din aceastã instituþie este limitat,
cu atribuþii multiple, ºi nu existã personal care sã realizeze prevenirea
populaþiei în teren. ONG-urile dispun de voluntari ºi de metode de
comunicare bine adaptate fiecãrei categorii de persoane ºi pot disemina
foarte uºor informaþiile pregãtite prin proiectul Ministerului Administraþiei ºi
Internelor prezentat anterior;
Alte probleme identificate în Maramureº:
- haldele de steril, martori ai activitãþii miniere, încã îºi pun amprenta asupra
sãnãtãþii comunitãþilor, dar ºi asupra mediului înconjurãtor. Praful care se
ridicã de pe aceste halde aparþine celor 2 mari industrii poluatoare ale Bãii
Mari (REMIN, ºi Romaltyn - fost Transgold-Aurul);
- tãieri masive de pãdure, chiar ºi în parcurile naturale; comunitãþile trebuie
sã ºtie cã este imperios necesar sã se realizeze protecþie în aceste zone,
fãrã tãieri de arbori, mai ales în pãdurile cu rol de protecþie sau în cele cu
valoare naturalã ridicatã de conservare. Dar pe de altã parte, aceste
mãsuri de interzicere a tãierii pãdurilor au ºi partea de compensaþii, pe care
proprietarii de pãduri le pot primi în schimb, de exemplu plãþi compensatorii
pentru servicii de mediu.
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- Numirea unui reprezentant ONG în Comitetul pentru Situaþii de Urgenþã
Maramureº este un pas important pentru sectorul civil în sensul cã informaþia
poate fi mai uºor asimilatã ºi apoi diseminatã în comunitãþi. De asemenea,
acesta este un bun prilej de a întâlni reprezentanþii autoritãþilor publice
locale ºi de a stabili posibilitãþi de colaborare.
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Capitolul VI - Concluzii
Asistarea populaþiei aflate în primejdie, în caz de dezastre naturale sau
tehnologice este o activitate umanitarã în care sunt implicate numeroase
organizaþii neguvernamentale, universitare, academice, ºcolare, mass media,
sectorul privat, sindicate, patronate ºi în general societatea civilã, pe baza
coordonãrii acestora de cãtre Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã.
La nivel naþional, în România existã ºi acþioneazã un sistem complex de
organizaþii neguvernamentale care recunosc necesitatea coordonãrii
eforturilor lor în domeniul managementului riscului de dezastru ºi colaborãrii cu
structurile centrale ºi locale din þarã. Expertiza acestor organizaþii în
diseminarea informaþiei în comunitãþi, poate fi foarte bine exploatatã într-un
efort cumulat în care parteneri în managementul dezastrelor devin atât
autoritãþile ºi organizaþiile neguvernamentale cât ºi societatea civilã în general.
Coordonarea între organizaþiile neguvernamentale ºi instituþiile guvernamentale se realizeazã în principal pe plan local ºi judeþean, prin intermediul
Inspectoratelor Judeþene pentru Situaþii de Urgenþã. Între acestea s-au realizat
parteneriate de colaborare, în cadrul cãrora, pe baza sprijinului financiar
acordat de autoritãþi sau pe baza unor finanþãri punctuale atrase de cãtre
ONG-uri, organizaþiile au fost implicate în activitãþile de pregãtire ºi intervenþie
realã în caz de dezastre, sub coordonarea Inspectoratelor Judeþene pentru
Situaþii de Urgenþã.
Dificultãþi majore sunt legate de asigurarea financiarã ºi suportul logistic
necesar implicãrii organizaþiilor neguvernamentale în activitãþi practice,
precum ºi de realizarea unei baze de date ºi a unei coordonãri la nivel
naþional a tuturor organizaþiilor active în domeniul managementului riscului de
dezastru. În acest context, considerãm formarea Reþelei RePeDe un prim pas
pentru o mai bunã gestionare a informaþiei ºi expertizei existente în cadrul
organizaþiilor neguvernamentale de mediu în domeniul managementului ºi
reducerii riscului de dezastru la nivel naþional.
Sintetizând aceastã relaþie de coordonare între organizaþii neguvernamentale
ºi autoritãþi în cazul producerii diferitelor tipuri de calamitãþi ce pot apãrea pe
teritoriul României, putem trasa urmãtoarele concluzii:
a) autoritãþile naþionale ºi locale au o capacitate scãzutã de a gestiona
procese ºi metode de prevenire a dezastrelor;
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b) sistemele de prevenire timpurie (early warning) a dezastrelor nu sunt
suficient de funcþionale ºi autoritãþile locale acþioneazã în principal dupã
producerea dezastrului;
c) cu câteva excepþii, organizaþiile societãþii civile nu sunt încã pregãtite sã
îºi asume în mod eficient rolul de "câine de pazã" în ceea ce priveºte
managementul riscului de dezastru, nu au capacitatea de a se implica în
aceste procese alãturi de administraþia publicã, iar activitãþile lor, care ar
putea sã contribuie la prevenirea dezastrelor, nu au o vizibilitate destul de
puternicã pentru a produce o creºtere a gradului de conºtientizare a
populaþiei.
În acelaºi timp, trebuie menþionat cã existã foarte puþine exemple româneºti de
colaborare între administraþia publicã ºi ONG-uri în prevenirea dezastrelor, cu
toate cã principiile prevenirii ºi al parteneriatului public-privat în managementul
riscului de dezastru sunt menþionate în legislaþia româneascã privind
managementul situaþiilor de urgenþã. Mai mult, autoritãþile române s-au angajat
sã respecte aceste principii, menþionate în tratate ºi convenþii internaþionale:
Cadrul de Acþiune de la Hyogo 2005-2011 a fost asumat de cãtre toate
guvernele participante la Conferinþa Mondialã pentru Reducerea Dezastrelor
(ianuarie 2005), inclusiv de Guvernul României. Programul de acþiune
subliniazã nevoia de colaborare dintre autoritãþile naþionale ºi locale,
organizaþiile internaþionale, ONG-urile locale ºi cetãþeni pentru reducerea
riscului de dezastru.
În ceea ce priveºte cadrul instituþional românesc (OUG nr. 21/2004),
principalele structuri administrative cu responsabilitãþi în prevenirea dezastrelor,
care ar trebui sã aplice convenþiile ºi normele naþionale ºi internaþionale
asumate, sunt Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, Inspectoratele
Judeþene pentru Situaþii de Urgenþã, Comitetul Naþional pentru Situaþii de
Urgenþã ºi Comitetele Judeþene ºi Locale pentru Situaþii de Urgenþã. Comitetele
pentru situaþii de urgenþã se întrunesc de douã ori pe an, la initiaþiva
preºedinþilor lor (prefecþi la nivel judeþean sau primari la nivel local), sau ori de
câte ori este nevoie (adicã în situaþii de urgenþã sau când preºedintele
comitetului considerã necesar acest lucru). Între aceste întruniri, Inspectoratele
pentru Situaþii de Urgenþã asigurã secretariatul comitelelor, iar în caz de crizã
asigurã suport tehnic ºi de comunicare între instituþii. OUG nr. 21/2004
menþioneazã ºi faptul cã organizaþiile neguvernamentale pot susþine activitatea
instituþiilor publice prin "monitorizarea pericolelor ºi riscurilor specifice, precum
ºi a efectelor negative ale acestora" ºi prin activitãþi de "informare, înºtiinþare ºi
avertizare". În practicã, s-a constat însã cã implicarea organizaþiilor
neguvernamentale (de mediu) în prevenirea situaþiilor de urgenþã ºi
colaborarea lor cu autoritãþile publice locale/centrale abilitate este minimã.
Deºi legea permite, spre exemplu, includerea în Comitetele pentru Situaþii de
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Urgenþã a unor membri reprezentând organizaþiile neguvernamentale, singurul
ONG prezent în aceste grupuri anterior derulãrii proiectului era Crucea Roºie.
Ca urmare a acestui proiect, un alt ONG, Asociaþia EcoLogic, a fost acceptat
sã facã parte din cadrul Comitetului pentru Situaþii de Urgenþã Maramureº,
ceea ce credem cã reprezintã un exemplu de succes ce ar trebui preluat ºi în
alte judeþe sau comunitãþi din þarã.
Rolul parteneriatelor în acest proiect a fost de a maximiza rezultatele
activitãþilor planificate. Fiecare dintre organizaþiile selectate are activitate într-o
zonã în care existã o serie de riscuri referitoare la producerea dezastrelor: risc
de inundaþii ºi accidente industriale în zona judeþului Galaþi, risc de inundaþii ºi
alunecãri de teren în zona judeþului Suceava, risc de alunecãri de teren,
inundaþii ºi accidente industriale în zona Maramureº, ºi riscuri legate de
efectele schimbãrilor climatice în zona Municipiului Bucureºti. Prin expertiza
partenerilor de proiect (protecþia apelor, biodiversitate, schimbãri climatice ºi
energie, pãduri etc.) a devenit posibilã munca în reþele tematice, bazatã pe
schimbul de informaþii ºi cunoºtinþe între diferite organizaþii, cu activitate în
diverse regiuni ale þãrii. De asemenea, au fost posibile lucrul cu autoritãþile ºi
comunitãþile locale ºi diseminarea informaþiilor, ca activitãþi ale Reþelei ONG
pentru Prevenirea Dezastrelor la nivel local. Asociaþia ALMA-RO, prin
expertiza ºi experienþa atât în activitãþile de mediu ºi construire de reþele, dar
mai ales în proiecte destinate autoritãþilor publice centrale ºi locale, a facilitat
legãtura dintre ONG-urile de mediu ºi administraþia publicã, domeniu de lucru
în care existã mari deficienþe în România.
Activitãþile proiectului au adus în discuþie, în premierã în România, o
abordare specificã a managementului riscului de dezastru, care a deschis
calea spre îmbunãtãþirea situaþiei actuale în mod considerabil, în special la
nivel local. Focalizarea acestui proiect s-a realizat nu pe abordarea exclusivistã
a autoritãþilor locale, ci la o abordare integrativã, care sã implice cât mai mulþi
factori interesaþi. Þinând cont de degradarea stãrii mediului ºi de faptul cã
autoritãþile publice s-au confruntat deja cu repetate situaþii de crizã în ceea ce
priveºte dezastrele naturale în ultimii ani, implicarea ONG-urilor de mediu în
prevenirea dezastrelor a fost consideratã oportunã. S-a concretizat astfel o mai
mare deschidere din partea administraþiei publice pentru cooperarea cu
societatea civilã, cu scopul evitãrii unor crize profunde, sociale ºi economice.
S-a realizat relaþionarea ONG-urilor de mediu cu administraþia publicã, ºi
bineînþeles, a crescut eficienþa ºi vizibilitatea activitãþilor acestora în comunitãþi.
Pe termen lung, prin posibilitãþile de replicare, proiectul poate produce o
schimbare în modul în care autoritãþile publice concep colaborarea cu ONGurile în mai multe domenii de protecþie a mediului ºi în prevenirea dezastrelor.
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De asemenea, ºi comunitãþile locale au avut parte de o creºtere a gradului
conºtientizare în ceea ce priveºte modul cum îºi pot crea ºi conserva un mediu
de viaþã sigur pe termen lung ºi cum pot atinge un scop comun: dezvoltarea
durabilã a comunitãþilor.
Activitãþile proiectului au avut un aport deosebit în ceea ce priveºte creºterea
capacitãþii organizaþiilor de mediu locale de a contribui la prevenirea
dezastrelor prin lucrul cu autoritãþile publice ºi cu cetãþenii. Exemple concrete
sunt mesele rotunde ºi campania de informare desfãºurate în acest proiect.
Parteneriatele create prin acest proiect vor genera o mai mare vizibilitate a
ONG-urilor locale în comunitate ºi vor face ca eforturile autoritãþilor publice ºi
ONG-urilor pentru monitorizarea stãrii mediului ºi pentru protejarea acestuia
sã genereze o mai mare siguranþã pentru populaþie. De asemenea,
organizaþiile neguvernamentale de mediu ºi autoritãþile locale au avut cadrul
propice pentru a-ºi putea îmbunãtãþi capacitatea de comunicare ºi colaborare.
Astfel, Reþeaua ONG pentru Prevenirea Dezastrelor devine agent activ al
îmbunãtãþirii comunicãrii între organizaþiile neguvernamentale de mediu cu
preocupãri similare, reunind eforturile lor cu cele ale altor ONG-uri, din alte
reþele naþionale, regionale sau internaþionale cu preocupãri pentru
management riscului ºi prevenirea dezastrelor.
Reþeaua ONG privind prevenirea dezastrelor a rãspuns necesitãþii de creºtere
a capacitãþii instituþionale a organizaþiilor neguvernamentale de mediu pentru
o mai bunã ºi mai eficientã implicare a lor în managementul riscului de
dezastru, cumulând experienþa ºi expertiza organizaþiilor partenere în acest
proiect. Scopul reþelei este de a utiliza coerent informaþiile din domeniu ºi de a
facilita contactul cu alte coaliþii ºi reþele ONG de profil la nivel naþional,
regional ºi internaþional, stimulând o mai bunã ºi mai profesionalã implicare a
organizaþiilor neguvernamentale de mediu în prevenirea dezastrelor. În al
doilea rând, s-a identificat nevoia iniþierii unor relaþii de colaborare între ONGurile de mediu ºi autoritãþile publice naþionale ºi locale. Proiectul de faþã vine
ca un exemplu de bune practici în parteneriatul public-civic, care a stimulat
colaborarea ºi a convins atât administraþia publicã, cât ºi societatea civilã, de
utilitatea unui astfel de demers în îmbunãtãþirea mecanismelor de management
al riscului de dezastru. Implicarea activã a ONG-urilor de mediu în activitãþile
acestui proiect a contribuit la creºterea transparenþei decizionale a instituþiilor
publice ºi a deschis calea participãrii publicului la luarea deciziilor în acest
domeniu. Pe termen mediu, proiectul va produce beneficii în primul rând pentru
comunitãþile locale situate în zone de risc, ai cãror locuitori au nevoie de un
mediu de viaþã mai sigur.
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Prin crearea Reþelei ONG pentru Prevenirea Dezastrelor, organizaþiile
neguvernamentale de mediu implicate în proiect au putut ºi vor putea beneficia
de expertiza membrilor ºi de un suport cumulat în activitãþile lor de prevenire a
dezastrelor la nivel local. Reþeaua reprezintã un cadru în care îºi vor gãsi locul,
în mod coerent, toate activitãþile de protecþie a mediului cu efecte asupra
prevenirii dezastrelor, ceea ce va motiva comunitãþile locale ºi autoritãþile
publice sã le acorde mai multã atenþie. De asemenea, proiectul a avut drept
rezultat o creºtere a gradului de conºtientizare al ONG-urilor implicate în
proiect asupra rolului pe care îl pot juca în activitãþile de prevenire a
dezastrelor, prin colaborarea cu autoritãþile publice locale ºi lucrul cu
comunitãþile, ºi utilizând experienþa vastã pe care o deþin în diverse domenii de
protecþie a mediului ºi în cunoaºterea realitãþilor locale. Activitãþile la care
ONG-urile de mediu au participat activ au oferit reprezentanþilor acestora
informaþiile ºi abilitãþile necesare pentru a creºte gradul de transparenþã a
procesului de luare a deciziilor la nivel local cu privire la prevenirea
dezastrelor ºi de a derula activitãþi cu un impact mai mare asupra factorilor de
decizie. În urma acestui proiect s-a realizat ºi o înlesnire a comunicãrii între
organizaþiile de mediu ºi Societatea Naþionalã de Cruce Roºie, care în acest
moment nu dezvoltã activitãþi în parteneriat cu ONG-uri de mediu.
De asemenea, autoritãþile centrale au putut identifica un partener de discuþie,
sub forma unei reþele, cu care sã se consulte ºi cãruia sã îi solicite sprijinul
pentru prevenirea dezastrelor, situaþie fãrã precedent în România. Autoritãþile
locale au avut posibilitatea de a identifica acele ONG-uri de mediu active la
nivel local ºi au demarat acþiunea de îmbunãtãþire a calitãþii actului
administrativ prin implicarea organizaþiilor societãþii civile în procesele
decizionale ºi implementarea lor, referitor la prevenirea dezastrelor. În urma
întâlnirilor ºi meselor rotunde desfãºurate în proiect, autoritãþile locale au
identificat ONG-urile de mediu ca un punct de sprijin ºi o sursã de informaþii ºi
expertizã pânã acum ignoratã, ceea ce pe viitor va conduce la o mai mare
eficienþã a proceselor de management instituþional.
Comunitãþile locale au beneficiat de campanii de informare referitor la modul
în care cetãþenii se pot implica direct în prevenirea dezastrelor ºi, prin urmare,
în creºterea siguranþei la nivel comunitar ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii (de
exemplu campania de informare din judeþul Suceava). Comunitãþile au înþeles
importanþa protejãrii mediului, devenind conºtiente de rolul esenþial pe care ºi-l
pot asuma în îndeplinirea acestui principiu.
În ceea ce priveºte ONG-urile partenere ºi cele direct implicate în proiect, se
observã o capacitatea crescutã de a colabora în special cu autoritãþile publice
locale, ºi de a gestiona aceasta colaborare în mod eficient ºi benefic pentru
ambele pãrþi. În cadrul întâlnirilor desfaºurate la nivel local ºi naþional
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acestea au asimilat principii de mediere ºi negociere, informaþii despre
conceptul de management al riscului de dezastru ºi locul pe care ºi-l pot asuma
în sistemele de management, astfel dobândind abilitãþi practice de lucru cu
factorii de decizie ºi comunitãþi.
Proiectul, un exemplu de bune practici în implicarea autoritãþilor locale, ONGurilor ºi comunitãþilor în construirea bunãstãrii fiecãrui cetãþean ºi având ca
verigã de legãturã organizaþiile neguvernamentale, poate fi replicat în orice alt
domeniu de activitate.
În urma implementãrii proiectului se pot menþiona îmbunãtãþiri în ceea ce
priveºte:
- Calitatea ºi frecvenþa implicãrii ONG-urilor de mediu în procese
de prevenire a dezastrelor, atât la nivel instituþional, cât ºi la nivelul
comunitãþilor locale, prin înfiinþarea reþelei. Proiectul a avut rolul de a înlesni
accesul la informaþii, înþelegerea mecanismelor instituþionale referitoare la
managementul riscului de dezastru, schimbul de experienþã între ONG-uri,
existenþa susþinerii din partea unui grup organizat de ONG-uri cu
preocupãri similare ºi implicarea în activitãþi practice care pot conduce la
diminuarea riscului de dezastru;
- Asumarea rolulului ONG-urilor de mediu de "câine de pazã"
(watchdog) la nivel local ºi naþional, prin creºterea capacitãþii acestora
de a semnala potenþiale situaþii de risc în mod eficient ºi de a derula
activitãþi de informare ºi campanii cu impact asupra populaþiei ºi autoritãþilor
locale;
- Dezvoltarea colaborãrii ºi comunicãrii între ONG-urile de
mediu din România cu preocupãri în domeniul prevenirii dezastrelor ºi
semnalãrii potenþialelor situaþii de risc, prin crearea Reþelei ONG pentru
Prevenirea Dezastrelor;
- Dezvoltarea comunicãrii ºi colaborãrii între ONG-urile de
mediu ºi autoritãþile publice locale ºi centrale cu competenþe în
managementul riscului de dezastru, prin organizarea meselor rotunde la
nivel local ºi naþional, care vor conduce la identificarea unor posibile
modalitãþi de cooperare pe subiecte ºi în zone specifice.
Au fost identificate ºi domenii unde ONG-urile de mediu pot contribui în
etapele de management al dezastrelor, utilizându-ºi expertiza, experienþa ºi
flexibilitatea:
- Conºtientizarea factorilor de decizie ºi a publicului în prevenirea
dezastrelor;
- Orientarea activitãþii ONG-urilor de mediu cãtre prevenirea dezastrelor;
- Implicarea în elaborarea ºi implementarea de politici publice ºi în activitãþi
de advocacy;
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- Furnizarea de servicii de instruire;
- Evaluarea gradului de risc ºi vulnerabilitate de la nivelul comunitãþii;
- Implicarea comunitãþii în pregãtire ºi atenuarea impactului în caz de
dezastru.
Se sperã cã într-un viitor apropiat, rolul ONG-urilor în prevenirea dezastrelor
sã creascã prin:
- Mobilizarea energiei comunitãþilor locale (inclusiv asigurarea
managementului voluntarilor);
- Sprijinirea pe termen lung a proiectelor propuse de autoritãþi, permiþând
cetãþenilor sã participe la identificarea unor soluþii pe termen lung pentru
creºterea calitãþii vieþii;
- Susþinerea corelãrii elementelor esenþiale de dezvoltare durabilã - protecþia
mediului, economic, social;
- Spirijinirea populaþiei pentru a face faþã schimbãrilor din comunitate ºi
implicit pentru scãderea vulnerabilitãþii la dezastre, cauzate de creºterea
rapidã a populaþiei, urbanizare ºi evoluþia tehnologicã, în mãsura în care
acestea contribuie la degradarea mediului;
- Utilizarea ca oportunitate a tendinþei finanþatorilor de a canaliza fonduri
pentru prevenirea dezastrelor cãtre ONG-uri internaþionale ºi naþionale,
decât cãtre autoritãþile publice.
De asemenea, pentru a îmbunãtãþi implicarea organizaþiilor neguvernamentale
de mediu în managementul dezastrelor, formulãm urmãtoarele recomandãri
pentru instituþiile publice locale ºi centrale cu atribuþii în managementul
dezastrelor ºi ONG-uri:
- Realizarea unui sistem naþional integrat de gestionare a crizelor, cu un grad
de descentralizare care sã permitã flexibilitate ºi adaptarea la nevoile
specifice ale diferitelor regiuni ºi comunitãþi;
- Includerea organizaþiilor neguvernamentale de mediu ca actori în procesul
de construire a acestui sistem ºi, mai ales, implicarea acestora în structurile
locale ºi regionale cu atribuþii în domeniul managementului situaþiilor de
urgenþã. Este important, în acest sens, ca ONG-urile sã fie vizate nu numai
ca prestatori de servicii de voluntariat în momentul producerii dezastrului.
Autoritãþile publice ar putea beneficia (direct sau indirect) de expertiza
ONG-urilor ºi de informaþiile pe care acestea le deþin din zona lor pentru
prevenirea dezastrelor, prin activitãþi ca: educarea ºi mobilizarea
comunitãþilor, avertizarea timpurie, identificarea riscurilor ºi a
vulnerabilitãþilor etc.;
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- Identificarea unor soluþii de finanþare a activitãþii ONG-urilor. Furnizarea
coerentã a expertizei ºi a serviciilor cãtre administraþia publicã ºi comunitãþi
trebuie susþinutã financiar pentru a fi eficientã, iar administraþia publicã are
acces la aceste resurse;
- Stimularea parteneriatului ºi colaborãrii între administraþia publicã ºi
organizaþiile neguvernamentale de mediu pentru prevenirea dezastrelor;
- Integrarea temei prevenirii dezastrelor în activitãþile organizaþiilor
neguvernamentale de mediu, ca subiect complementar la aria de
specializare a fiecãrei organizaþii;
- Implicarea organizaþiilor nerguvernamentale de mediu în activitatea
Comitetelor pentru Situaþii de Urgenþã.
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The NGO Network for Disaster Prevention - final report
of the project
English Summary
The "NGO Network for Disaster Prevention" Project was implemented by
ALMA-RO Association in partnership with TERRA Mileniul III Foundation, the
Eco-Consultancy Center, EcoLogic Association and "Origini Verzi" Ecological
Club between the January and December 2007. The project's objectives were:
- To strengthen the environmental NGOs' capacity to network in order to
reduce disaster risk;
- To increase environmental NGOs capacity to become involved in disaster
risk management processes at the local level;
- To stimulate the collaboration of NGOs and local public authorities in
disaster risk management.
The project's target groups were environmental NGOs allover the country,
central and local public authorities and citizens.
The activities implemented by the partners included:
- the elaboration of a guide entitled "Disaster risk management. A guide for
environmental NGOs" (available only in Romanian);
- the development of a qualitative and quantitative research on NGOs'
perceptions and opinions regarding their knowledge and involvement in
disaster risk management;
- the creation of the NGOs Network for Disaster Prevention (having an
informal structure);
- training for environmental NGOs;
- the elaboration of promotion and information materials regarding the network
and disaster risk management (correlated with environmental protection);
- the organization of a national round table reuniting central administration
and NGOs;
- the organization of four local round tables on disaster prevention and
environmental protection for NGOs and local administration;
- the implementation of an information campaign for the citizens of three
villages in the Suceava County;
- the organization of a follow-up meeting with environmental NGOs;
- the publication of a final report of the project.
The project was based on the fact that environmental NGOs should contribute
to disaster risk management because, generally, environmental problems are
sources of different types of disasters. For example, deforestation is often one
73

of the causes of floods and landslides, industrial accidents that affect the
environment generally affect communities though their impact on the
environment, etc. This means that NGOs contribute to disaster prevention,
sometimes without being aware of it. Their contribution to monitoring the state
of the environment and raising awareness on dangerous environmental
problems can easily be associated with disaster prevention and early warning.
In Romania, assisting the population at risk in case of natural or technological
disasters is a type of humanitarian activity in which many non-governmental
and academic organizations as well as universities, schools, media, private
actors, trade unions, pressure groups and generally civil society actors are
involved with the coordinative support of the General Inspectorate for
Emergency Situations.
At the national level, in Romania there is an active and complex system of nongovernmental organizations which admit the necessity of coordinating their
efforts on disaster risk management and of collaborating with the state central
and local authorities. Their expertise in disseminating information to the
community can be well used in a cumulative effort in which the partners are
authorities as well as the non-governmental organization and civil society
generally.
The coordination between the non-governmental and the governmental
institutions is mainly achieved at the local and county level through the County
Inspectorates for Emergency Situations. With financial support from authorities
or funds gained by organizations, partnerships have been established between
the two sectors in which organizations where trained for preparation and real
intervention in case of disasters with the coordination of the County
Inspectorates for Emergency Situations.
The major difficulties to involving NGOs in practical activities are financial and
logistic as well as creating a database and sustaining coordination among
organizations active on disaster risk management at a national level. In this
respect, we consider the creation of RePeDe (FAST) Network as a first step to
a good administration of existent information and expertise among
environmental non-governmental organizations in the field of disaster risk
management and reduction at the national level.
Synthesizing this coordination relationship between non-governmental
organizations and authorities in case of disasters in Romania we can list the
following conclusions:
a) National and local authorities have a poor capacity to administer
processes and methods of disaster emergency prevention;
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b) Early warning systems of disaster prevention are not well functioning and
the local authorities usually act after the disaster happened;
c) With, some exceptions, civil society organizations are neither ready to
efficiently take on a watchdog position in disaster risk management nor
capable to participate in these processes together with the public
administration and the local activities which could contribute to prevent
disasters, do not have enough visibility to increase awareness levels.
In the same time, we have to mention the fact that there are only a few
examples of partnerships between public administration and NGOs in
Romania although the principles of prevention and public-private partnership
for disaster risk management are included in the Romanian legislation on
emergencies management.
Moreover, the Romanian authorities agreed to respect these international
conventions and treaties. The Action Framework from Hyogo 2005-2011 was
embraced by all governments participant to the International Conference for
Disaster Reduction (January 2005), including the Romanian government. The
action plan highlights the need for collaboration between national and local
authorities, international organizations, local NGOs and citizens for disaster
risk reduction.
With regard to the Romanian institutional framework (GEO 21/2004), the
main administrative structures with responsibilities in disaster prevention and
which would have to apply the enforced international and national norms and
conventions, are the General Inspectorate for Emergency Situations, the County
Inspectorates for Emergency Situations, and the County and Local Committees
for Emergencies. The Committees for Emergencies gather twice a year at their
presidents initiative (county prefect or local mayor) or any time is needed (in
emergency situations or when the president considers needed). During these
meetings, the Inspectorates for Emergency Situations provide the secretary for
the Committees and in cases of crisis, they offer technical and communication
support. GEO 21/2004 mentions the fact that non-governmental organizations
can support the activities of public institutions to prevent emergency situations
by 'monitoring the specific dangers and risks as well as their negative effects'
and through activities of 'information, announcement or warning'. We also have
to mention the DECREE of Internal and Administrative Reform Ministry
regarding the modification and completion of the decree of Internal and
Administrative Ministry no. 718/2005, to approve the perfomance criteria on
organisation structure and voluntary servicies equipment for emergencies.
Practically, it was noticed that the implication of non-governmental
organizations in preventing emergency situations and their collaboration with
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the public administration is minimum. Although the law allows for the
participation of NGOs representatives in the Committees for Emergencies
meetings, the only NGOs present before the implementation of a project has
been the RedCross. As a result of the project, another organization was
accepted to the Maramures Commission for Emergencies, namely the
Association EcoLogic which we believe is a success example that may be
replicated in other counties and communities throughout the country.
The role of partnerships in this project was to maximize the results of the
planned activities. Each of the selected organizations activates in a disaster risk
area: risks of flooding and industrial accidents in the Galati County, risks of
flood and landslide in Suceava County, risks of landslide, floods and industrial
accidents in the Maramures County, and the risks of climate change effects in
the City of Bucharest. The work on thematic networks based on information and
knowledge exchange between different organizations active in different
regions of the country was possible given the expertise of the project partners
(on water protection, biodiversity, climate change, and energy, forests etc.); this
way we also managed to work with local authorities and communities, and
disseminate information as activities of the NGO network for Disaster
Prevention at the local level. The ALMA-Ro Association through its expertise and
experience in environmental and networking action and especially in projects
with central public authorities facilitated the connection between the
environmental NGOs and public administration, which is a field of action with
huge deficits in Romania.
Unprecedented in Romania, the project activities brought into discussion a
specific approach of disaster risk management, which contributed to a
considerable improvement of the initial situation, especially at the local level.
The focus was not centralizing the action to the public authorities, but a more
inclusive approach to involve more interested actors. NGOs involvement was
seen as an opportunity given the degradation of the environment and the fact
that this year the public authorities already faced crisis of natural disaster
nature. This way it was achieved an actual opening of public administration to
the cooperation with the civil society with the aim of avoiding a profound social
and economic crisis. A relation was created between public administration and
environmental NGOs and hence and improved visibility and efficiency of their
activities in the community. On the long run, given the possibility to replicate,
the project can produce a change in the way public authorities perceive the
cooperation with NGOs on environmental protection.
Moreover, the local communities also gained increased awareness on the way
they can create and preserve a safe way of life on the long term and achieve
a common goal - community sustainable development.
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The project activities greatly contributed to the increase of local environmental
organizations capacity to contribute to disaster prevention by working with
authorities and citizens. Tangible results are the roundtables and information
campaign carried out through this project. The partnerships developed through
this project will increase the visibility of local NGOs in the community and will
make their efforts on monitoring the environmental state and its protection more
credible to make the population feel safer. Also, environmental NGOs and
local authorities had the appropriate framework to improve their capacity for
communication and collaboration. This way the NGOs Network for Disaster
Prevention becomes an active agent in improving the communication between
the environmental NGOs with similar concerns, reuniting their efforts with those
of others, from national, regional and international networks with activity in risk
management and disaster prevention.
The NGO network for disaster prevention was a response to the need for
increasing the institutional capacity of environmental NGOs towards their
improved and more efficient involvement in disaster risk management, and
cumulating the expertise and experience of the partner organizations on this
project. The purpose of the network is to coherently use the information in the
field and also to facilitate the contact with other coalitions and similar networks
at national, regional and international level, stimulating a better and more
professional involvement of environmental NGOs in disaster prevention. This
project comes as an example of good practice in the partnership public-civic
which stimulated the collaboration and convinced the public administration as
well as the civil society of the utility of such action to improve the mechanisms
of disaster risk management. The active involvement of environmental NGOs in
the activities of this project contributed to the increase of decision-making
transparency of public institutions and opened the possibility for public
participation in decision making in the field. On the medium term, the project
will bring the most important benefits for the local communities in areas of risks
whose habitants need a safer environment.
By creating the NGO Network for Disaster Prevention (as an informal
structure), the environmental NGOs involved in the project could and will be
able to benefit from the expertise of the members, and a cumulative support in
their action to prevent disaster at the local level. The network represents a
framework which will coherently gather all the activities for environmental
protection with effects on disaster prevention and will motivate the local
communities and public authorities to pay more attention. Moreover, the project
contributed to increased awareness of the involved NGOs on their role to
prevent disasters in collaboration with local public authorities and with the
community as well as using their vast expertise in various aspects of
environmental protection and knowledge of local realities. The activities that the
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NGOs actively participated in offered their representatives the information and
necessary abilities to increase the transparency level of local decision making
regarding disaster prevention and of activities with larger impact on decisionmakers. Following this project, the communication between environmental
NGOs and the National Society Red Cross (which at this time does not further
any partnership activities with environmental NGOs), was facilitated.
The local communities have benefited from information campaigns regarding
the way the citizens can directly participate in disaster prevention and hence to
increase safety for the community and improve life quality (an example is the
information campaign from Suceava). The communities that were trained
understood the importance of environmental protection becoming aware of the
essential role that they can take in achieving this principle.
With regard to the partners NGOs and those directly involved in the project,
we can notice their improved capacity to collaborate especially with the public
local authorities and to efficiently administer this collaboration to benefit all
parts. During national and international meeting, they assimilated the mediation
and negotiation principles, information on the concept of disaster risk
management and their role in the management system, thus building practical
abilities to work with the decision-makers and communities.
The project, an example of good practice in involving authorities, NGOs and
the community to build the prosperity of citizens, and having as a link, the nongovernmental organization, can be replicated in any other field.
Following the implementation of the project, the improvements can be seen in
the following:
- The quality and frequency of NGOs involvement in processes of disaster
prevention at the institutional and community level by creating the network.
The project facilitated the exchange of information, a better understanding
of the institutional mechanisms on disaster risk management, experience
exchange among NGOs and the existence of an organized group of
NGOs that have similar concerns and involvement in practical activities that
can lead to the reduction of disaster risks;
- NGOs role as watchdogs both nationally and locally by increasing their
capacity to signal the potential risk situations efficiently and carry out
information activities and campaigns with impact over the population and
the local authority;
- Developing collaboration and communication among environmental NGOs
in Romania with focus on disaster prevention and signaling potential risks
through the NGO Network for disaster prevention;
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- Develop communication between NGOs and local and central
administration with competence in disaster risk management by organizing
roundtables locally and nationally which will lead to the identification of
possible ways of cooperating on specific themes and areas.
Specific fields where NGOs can contribute with their expertise, experience and
flexibility in the steps of disaster management were identified:
- raising awareness of decision-makers and the public on disaster prevention;
- influencing the activities of environmental NGOs towards disaster
prevention;
- involvement in the elaboration and implementation of public policies and in
the activities of lobby;
- training delivery;
- evaluation of risk levels and vulnerability for the community;
- involving the community in preparing and alleviating the impact in case of
disaster.
The role of NGOs in disaster prevention is expected to intensify through:
- Mobilizing the energy of local communities (including through providing the
volunteers management);
- Long -term support of project submitted by authorities allowing citizens to
participate to the identification of long-term solutions for life quality
improvement;
- Supporting the correlation of essential components of sustainable
development - ecologic, economic and social;
- Support the population to face the community changes and hence reducing
their vulnerability to disasters caused by rapid population increase,
urbanization, and technological evolution to the extent that these contribute
to environmental degradation;
- The public administration opportunity to use of tendency of financers to give
money for disaster prevention to national and international NGOs;
Moreover, to improve the implication of environmental NGOs in disaster
management we make the following recommendations to the local and central
public institutions with responsibility in disaster management and to NGOs:
- Developing an integrated and decentralized national system of crisis
administration to allow flexibility and adaptability to the specific needs of
regions and communities;
- Including environmental NGOs as actors in the process of constructing this
system and especially in the local and regional structures with responsibility
in the field of emergencies management. Hence, it is important to see the
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-
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NGOs not only as voluntary services providers when disasters happen.
Public authorities can benefit (directly or indirectly) from the NGOs
expertise and information for disaster prevention through activities of
education, community mobilization, early warning, risk and vulnerability
identification;
Identifying funding solutions for NGOs activities. The coherent provision of
expertise and services to the public administration and the community has
to be financially supported in order for it to be efficient and the public
administration has access to this resources;
Stimulating partnerships and collaboration between the public
administration and non-governmental organizations for disaster prevention
Integrating the theme of disaster prevention in the activities of environmental
NGOs, as a complementary topic to the specialization of each
organization;
Involvement of environmental NGOs in the activity of Emergencies
Committees.

