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Vrancea, zonă pilot într-un proiect european pentru realizarea hărţilor de
risc
De Ciprian Dumitru

Vrancea este zonă pilot în derularea proiectului european Monitor II din cadrul programului de cooperare intercomunitară South East Europe. 30 de experŃi în
gestionarea situaŃiilor de risc şi a hazardelor naturale din cele 7 Ńări participante la proiect au vizitat, ieri, zonele din Vrancea afectate de alunecări de teren şi unde
s-au realizat împăduriri masive.

ExperŃii din Austria, Italia, Grecia, Slovenia, Serbia, România şi Bulgaria s-au oprit la Greşu, limita judeŃului Vrancea cu Covasna, unde sunt câteva alunecări de teren
care se reactivează periodic dar şi la Bîrseşti. Reprezentantul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti, filiala Vrancea, doctorul în silvicultură Cristian
Constandache, a făcut o prezentare a situaŃiei alunecărilor de teren din judeŃ dar şi a lucrărilor efectuate de specialiştii vrânceni. Doar la Bîrseşti au fost efectuate
lucrări de împădurire pe o suprafaŃă de peste 400 hectare teren, care au avut ca scop atât protecŃia localităŃii cât şi a drumului naŃional DN 2D.
„Pe acest platou (la Bîrseşti n.r.), în 1937, s-au adunat elevii Şcolii Politehnice din Bucureşti şi sătenii din zonă pentru a începe acŃiunea de restaurare a Vrancei.
AcŃiunea a demarat, însă, mai târziu, după 1950 şi s-a concretizat prin împădurirea a circa 11 mii hectare de teren, zonă afectată de degradări“, a afirmat Cristinel
Constandache, reprezentantul ICAS Bucureşti.
Rezultatul proiectului va fi o metodologie de întocmire a hărŃilor de risc pentru zona pilot Vrancea. Această metodologie va fi folosită apoi de autorităŃile locale din
România în conformitate cu reglementările în acest domeniu de la nivelul UE. HărŃile de risc realizate în cadrul proiectului vor fi preluate de inspectoratele pentru
SituaŃii de UrgenŃă.
Partenerii români din proiectul Monitor II sunt Regia NaŃională a Pădurilor - Romsilva şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti.
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