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Cooperare transnaţională pentru
managementul dezastrelor

• 20% dintre braşoveni, somaţi pentru plata impozitelor
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• Rezidenţiatul, în noiembrie
• Cele mai merituoase firme braşovene, la Topul
Judeţean al Firmelor

La Facultatea de Silvicultură din Braşov s-a desfăşurat
ieri prima întîlnire a specialiştilor din cele şapte ţări
participante la proiectul „Monitor II“, finanţat de către
Uniunea Europeană, proiect ce-şi propune să
stabilească o metodologie comună de elaborare a
hărţilor de risc la nivelul statelor participante şi un ghid
comun de stabilire a metodologiilor de management al
dezastrelor. Statele participante la proiect sînt Austria,
care prin Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor,
Mediului şi Managementului Apei este lider de proiect,
Slovenia, Italia, Grecia, Bulgaria, Serbia şi România.
Reprezentanţii instituţiilor partenere încearcă să înveţe
fiecare din experienţa celorlalţi în materie de întocmire
a hărţilor de risc şi a metodologiilor de intervenţie în caz
de dezastru, urmînd ca la finalul proiectului să se
întocmească hărţi de risc pentru fiecare zonă pilot
inclusă în proiect. Din România participă Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, Institutul de Cercetări
şi Amenajări Silvice şi Facultăţile de Silvicultură din
Braşov şi Suceava, iar zona pilot aleasă este Vrancea,
mai precis bazinul rîului Putna.
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Proiect de 2,3 milioane de euro
„Noi asigurăm expertiza în domenii precum
ameliorarea terenurilor degradate, evaluarea
riscului producerii inundaţiilor rapide şi a
alunecărilor de teren, evaluarea riscului de
producere a doborîturilor de vînt şi realizarea
hărţilor de risc. Proiectul urmăreşte, însă toate
tipologiile de dezastre. Ceea ce se doreşte este
realizarea acelui ghid de bune practici şi de
metodologii comune de intervenţie în caz de
dezastre care să fie prezentate guvernelor ţărilor
implicate, pentru extinderea lor de la nivelul
regiunilor pilot, la nivelul fiecărei ţări. Am ales
zona Vrancea pentru că este cea mai vulnerabilă
zonă din România“, a declarat Petrişor Vică,
reprezentantul
Romsilva în echipa de
implementare a proiectului. Valoarea totală a
proiectului este de 2.350.000 euro, din care
contribuţia României este de circa 136.000 de
euro. Banii vin în procent de 85% din fonduri ale
Uniunii Europene, 13% din bugetul fiecărei ţări,
iar în cazul României, 2% din bugetul Romsilva.
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Aplicarea proiectului reduce costurile de
implementare
În opinia reprezentantului liderului de proiect,
Stefan Kollarits, proiectul va fi util fiecărei ţări
pentru că astăzi, implementarea unui sistem
performant de management al riscurilor de
dezastru este foarte scump. „Ca să
implementezi modalităţi noi de management al
dezastrelor, cum ar fi imagini de satelit, radare
sau senzori performanţi costă foarte mult. De
aceea, acest proiect va ajuta toţi partenerii să
pună la punct aceste strategii performante de
management al dezastrelor. Pornind de la
rezultatele care vor fi obţinute pînă în 2012 în
cadrul acestui proiect, autorităţile vor putea
construi planuri de intervenţie pe modele ce
deja există, planuri care să fie uşor de
manageriat. De asemenea, rezultatele acestui
proiect pot constitui o bază solidă pentru
elaborarea de proiecte viitoare prin care să se facă investiţiile necesare eliminării riscurilor pe care noi le
vom identifica“, a declarat Kollarits.
76 accesări.
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