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1. INTRODUCERE 
 

Prezenta analiza juridică comparativă a legislației române și bulgare din 

domeniul gestionării dezastrelor naturale este menită a diminua 

vulnerabilitatea mediului și a preveni consecințele generate de calamitatea 

socială și economică, provocate de inundații sau incendii în regiunea 

transfrontalieră. Cunoașterea în adâncime a legislației celor două state din 

domeniile menționate reprezintă o premisă obligatorie pentru realizarea 

reușită a obiectivului proiectului „Equipment save our lives” cu număr: 

ROBG-305, finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră 

INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020”. Astfel vor fi clarificate 

mecanismele utilizate în cele două țări la elaborarea planurilor și 

întreprinderea măsurilor pentru prevenirea dezastrelor. Ținând cont de faptul 

că Bulgaria și România sunt state membre ale Uniunii Europene, la 

elaborarea analizei în mod obligatoriu trebuie luată în considerare și legislația 

europeană, care nu doar este obligatorie de implementat în domeniul juridic 

în fiecare țară din comunitatea, dar ajută și la unificarea regulilor într-o 

măsură mai sporită. 

Prezenta analiza juridică va fi folosită ca o bază, care în procesul de realizare 

a proiectului va permite stabilirea unor măsuri strategice comune,  a 

parteneriatului instituțional și a rețelei de experți în domeniul gestionării 
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riscului, astfel va ajuta la soluționarea problemelor comune complexe 

identificate, legate de gestionarea și intervenția în cazurile de inundații și 

incendii. Totodată, aceasta va avea o importanță cheie pentru propunerile 

ulterioare legate de îmbunătățirea planurilor municipale în contextul de 

armonizare, unire și a unei coordonări mai bune pe baza lecțiilor învățate și a 

ultimelor regulamente și tendințe europene și internaționale din acest 

domeniu și împrumutarea unor soluții legislative, dar și a unor activități 

practice între cele două țări (Bulgaria și România). Activitatea va contribui 

semnificativ la realizarea indicatorului referitor la rezultatele proiectului, 

pentru îmbunătățirea gestionării comune a riscului în regiunea 

transfrontalieră, întrucât va furniza informații valoroase privind starea actuală 

și nivelul de adecvare în conformitate cu legislația UE.   

La elaborarea analizei juridice comparative s-a luat în considerare faptul că 

ambele țări, în afara propriilor lоr legislații referitoare la gestionarea 

dezastrelor și intervenție în răspunsul unor evenimente cu caracteristici 

catastrofale, după cum am menționat mai sus, au și structurile proprii 

dezvoltate, responsabilitate administrativă și organizații pentru gestionarea 

dezastrelor, acțiuni ale părților interesate, documente strategice și 

organizaționale. O altă direcție principală a obiectivului prezentei analize 

juridice comparative este a se furniza informații utile nu numai beneficiarilor 

proiectului în cadrul căruia este elaborată, dar și unităților locale de 

gestionare, care prin urmare ar putea utiliza aceste informații pentru 
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îmbunătățirea regulării, gestionării practice și a cadrului legislativ, pe care se 

bazează la gestionarea dezastrelor, cea ce pe de altă parte aduce beneficii 

societății în general. Comparația între cele două legislații care reglementează 

același domeniu în Bulgaria și în România va permite o transparență și 

claritate mai bune a practicilor din municipiul Moțăței, precum și din 

Montana, contribuind astfel la sincronizarea și cooperarea între partenerii în 

domeniul gestionării dezastrelor, cea ce va duce la determinarea practicilor 

bune și rele din Bulgaria și România, la formularea unor propuneri pentru 

perfecționarea acestora și nu în ultimul rând, va fi o bază legală pentru 

aducerea planurilor actuale de gestionare a dezastrelor și activității 

structurilor responsabile pentru răspunsul dezastrelor, în conformitate cu 

realitatea juridică și necesitatea practică, cu o economisire maximă a 

resurselor și aducerea unor beneficii maxime societății.  

Activitatea va contribui semnificativ la realizarea indicatorului referitor la 

rezultatele proiectului privind îmbunătățirea gestionării comune a riscului în 

regiunea transfrontalieră, întrucât va furniza informații valoroase privind 

starea actuală și nivelul de adecvare, în conformitate cu legislația UE.  

Pentru atingerea obiectivelor în analiza sunt prezentate următoarele:   

- Examinare și analiza a legislației Europene relevante;   

- Examinare și analiza a cadrului național instituțional al Republicii 

Bulgaria;   

http://www.interregrobg.eu/
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- Examinare și analiza a cadrului național instituțional al României;  

- Examinare și analiza a legislației din Republica Bulgaria și a normelor 

locale din Municipiul Montana referitoare la gestionarea dezastrelor;   

- Examinare și analiza a legislației din România și a normelor locale din 

Municipiul Moțăței referitoare la gestionarea dezastrelor; 

- Conturarea problemei – diferențele și lipsa sincronizării între Republica 

Bulgaria și România;   

- Găsirea unei Soluții;  

- Conturarea unui rezultat.   

Analiza este elaborată cu sferă de acoperire și conținut conforme legislației 

locale a Republicii Bulgaria și României, fiind luate în considerare și bunele 

practici Europene.    

 

2. Rezumat și analiza legislației europene din Uniunea 
Europeană   

 

Republica Bulgaria și România sunt state membre ale Uniunii Europene. Ca 

asemenea ele trebuie să conformeze legislația lor locală cu cea comunitară. În 

scopul creării unui cadru comun, legislația europeană conține regulamente și 

directive obligatorii, care urmează a fi implementate în legislația locală a 

fiecărei țări membre și reguli, care trebuie respectate. Prin urmare, pentru 

http://www.interregrobg.eu/
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atingerea obiectivelor prezentei analize juridice comparative în primul rând 

în mod obligatoriu trebuie acordată atenție legislației europene din domeniul 

gestionării dezastrelor, prevenirea acestora și intervenția după producerea lor.    

Fiecare țară membră a UE s-a confruntat cu dezastre soldate cu consecințe 

grave.  Dezastrele generează pierderi economice serioase exprimate în daune 

de miliarde de euro, care la rândul său cauzează dezechilibrarea stabilității 

economice a țării concrete, dar și împiedicarea sau chiar sistarea creșterii sale 

economice, unele chiar fiind soldate cu victime umane. Dezastrele naturale ar 

putea avea și consecințe transfrontaliere și a periclita regiuni întregi situate în 

state vecine. Făcând parte dintr-o comunitate, înțelegând și apreciind 

consecințele grave ale dezastrelor naturale nu doar pentru țara respectivă, pe 

teritoriul căreia s-au produs dezastrele, dar și pentru comunitatea în general, 

Comisia Europeană elaborează așa denumitul Mecanism de protecție civilă a 

Uniunii Europene (MPCUE).  

În primul rând trebuie precizat faptul că problema cu dezastrele naturale, 

prevenirea acestora, modalitatea de a controla aceste dezastre și consecințele 

lor reprezintă o problemă globală. Ele ar putea apare oriunde și oricând, ar 

putea fi generate de diferite cauze, inclusiv de activitatea umană, cum ar fi 

cazul masiv de incendii forestiere, de exemplu. În vederea diminuării 

consecințelor dezastrelor trebuie intervenit imediat, intervenția trebuie să fie 

efectivă, în scopul acesta intervenția trebuie să fie reglată și să corespundă 

anumitor reguli normative, care trebuie respectate. Obiectivul legislației 

http://www.interregrobg.eu/
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europene în această direcție este menit chiar creării unor mecanisme de 

gestionare și prevenire a consecințelor dezastrelor, fiind conștienți de faptul 

că buna gestionare salvează vieți umane, iar coordonarea eficientă între 

diferitele autorități care acordă sprijin este de importanță majoră pentru 

pregătirea reușită și intervenția la dezastre.  

Mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene (MPCUE) este creat în 

anul  2001. Prezentul cadru normativ, care stabilește existența și 

mecanismele sale este prezentat de Decizia nr. 1313/2013 a Parlamentului 

European și a Consiliului din  17.12.2013, modificată și complementată de 

DECIZIA (UE) 2019/420 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 

CONSILIULUI din 13 martie 2019, pentru încurajarea coordonării 

operaționale rapide și eficiente între autoritățile naționale de protecție civilă. 

În conformitate cu Decizia nr.313/2013, Mecanismul de protecție civilă a 

Uniunii Europene (MPCUE) urmează a asigura protecție cu următoarea sferă 

de acoperire: în primul rând, a asigura protecția populației, protejând 

valoarea superioară – viața și integritatea fizică a populației, dar totodată și a 

garanta și protejarea mediului înconjurător și a patrimoniului, inclusiv a 

patrimoniului cultural. Mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene 

(MPCUE) este creat pentru a asigura o protecție împotriva tuturor tipurilor de 

dezastre naturale și dezastre cauzate om, inclusiv dezastre ecologice, 

poluarea mediului maritim și situații de urgență,  legate de probleme acute de 

sănătate, apărute pe teritoriul Uniunii sau în afara sa. Mecanismul prevede 
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modalități de ajutor în complementarea posibilităților de intervenție a fiecărui 

stat afectat.   

În spiritul de solidaritate, impus ca unul din principiile de funcționare a 

Uniunii Europene cu Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, este 

prevăzută clauza de solidaritate. În art. 222 din TFUE este reglementat faptul 

că  în cazuri de dezastre naturale sau provocate de om, Uniunea mobilizează 

toate instrumentele juridice care îi sunt furnizate de statele membre. Această 

clauză de solidaritate urmează a îmbrăca cadrul său juridic, care va stabili 

mecanismele, ordinea și condițiile pentru implementarea sa. Art. 222 TFUE, 

prevede implementarea acesteia prin adoptarea unei Decizii de către 

Consiliul pe baza propunerii comune a Comisiei.    

Decizia nr. 1313/2013, care creează cadrul normativ privind ordinea și 

condițiile de funcționare a Mecanismului Uniunii reprezintă o manifestare 

clară de solidaritate Europeană, prin asigurarea aportului practic și în timp 

util la prevenirea dezastrelor și la pregătirea pentru apariția acestora, în 

răspunsul unor dezastre și pericole eminente de dezastre, fără afectarea 

principiilor și mecanismelor de bază respective din domeniul protecției 

civile. Prin urmare, acesta conține principiile referitoare la neîncălcarea 

drepturilor și obligațiilor reciproce ale statelor membre, care decurg de la 

contracte bilaterale sau multilaterale, precum și aspectul că în nici un caz 

aceasta nu se poate admite pentru reducerea responsabilității statelor membre 

privind protecția populației,  mediului înconjurător și a bunurilor, aflate pe 
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teritoriul acestora, ci dimpotrivă –este menită a le sprijini la îndeplinirea 

acestor sarcini.   

Mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene (MPCUE) urmărește 

consolidarea eforturilor statelor membre, precum și sprijinirea dezvoltării 

ulterioare și integrarea mai bună a sistemelor transnaționale de interes 

general European pentru detectare, semnalizare timpurie și avertizare. 

Obligația Uniunii este de a sprijini statele membre pentru reducerea la minim 

a timpului necesar de răspuns la dezastre.     

Mecanismul Uniunii urmează a facilita mobilizarea și coordonarea 

operațiunilor de acordare a unui sprijin. Mecanismul Uniunii urmează a se 

baza pe structura Uniunii, compusă din Centrul de coordonare a răspunsului 

în situații de urgență (ЕRCC), Capacitatea europeana de răspuns în situații de 

urgență (EERC) sub forma unirii voluntare a capacităților, experților instruiți 

alocați în prealabil de către statele membre, Sistemul comun de comunicare 

și informare în caz de urgență (CECIS), gestionat de Comisia și punctele de 

contact din statele membre.  Acesta urmează a asigura un cadru pentru 

culegerea unor informații confirmate legate de poziția, distribuirea sa statelor 

membre, servind și la împărtășirea  lecțiilor învățate în urma operațiunilor 

realizate. 

Mecanismul Uniunii urmărește două obiective principale. În primul rând, a 

intensifica cooperarea între Uniunea și statele membre și a facilita 

http://www.interregrobg.eu/
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coordonarea în domeniul protecției civile în vederea îmbunătățirii eficacității 

sistemelor de  prevenire, pregătire și reacție la dezastre naturale și cele 

provocate de om.  

Documentul european de bază, căror condiții trebuie îndeplinite de către 

statele membre ale UE cu privire la evaluarea și managementul riscului de 

inundații, este Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 octombrie 2007. 

Conform cerințelor Directivei 2007/60/CE, evaluarea și managementul 

riscului de inundații în fiecare țară membră este compusă din trei etape:   

• Elaborarea Evaluării prealabile a riscului de inundații;   

• Elaborarea unor hărți ale zonelor periclitate de inundații și hărți ale 

zonelor cu risc de inundații;    

• Elaborarea unui Plan de management a riscului de inundații (PMRI) cu 

Program de măsuri inclus (PM).  

În prezenta analiza juridică comparativă Directiva 2007/60/CE regăsește 

locul și aplicarea sa cu privire la ambele țări, Bulgaria și România. Art. 9 din 

Directiva prevede obligația statelor membre de a întreprinde măsurile 

necesare pentru  coordonarea implementării sale, acordând o atenție 

deosebită posibilităților pentru îmbunătățirea eficacității schimbului de 

informații, pentru realizarea unei acțiuni comune și obținerea unor beneficii. 
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Transpunerea reușită a dispozițiilor imperative înseamnă că în ambele state ar 

trebui să fie prezente cele trei etape menționate mai sus. Asemănările și 

diferențele constituie obiectul analizei legislației locale a ambelor state și 

transpunerii lor reușite în aceste state.   

3. Cadre instituționale din Republica Bulgaria și România. Examinare 
și analiză. Problemă, Soluție și Rezultat.  

3.1 Cadru instituțional din Republica Bulgaria  
 

Consiliul de miniștrii modelează și realizează politica de stat în domeniul 

protecției în cazuri de dezastre, realizând managementul general al protecției 

împotriva dezastrelor. Pentru sprijinirea activității sale este înființat Consiliu 

pentru reducerea riscului de dezastre, care include reprezentanți ai 

conducerilor ministerelor, instituțiilor, Academiei bulgare a științelor, 

instituții de învățământ superior, institute științifice de cercetare, Uniunii 

naționale a municipiilor din Republica Bulgaria, Crucii roșie bulgare și 

persoane juridice, inclusiv  persoane juridice cu scop nepatrimonial, cu 

poziții legate de reducerea riscului de dezastre.    

Pentru supravegherea și implementarea planului național de protecție 

împotriva dezastrelor, prin ordinul premierului Republicii Bulgaria este creat 

centru de gestionare național cărui conducător și membrii sunt stabiliți 

nominal. Centrul de gestionare logistică, administrativă și de comunicare este 

deservit de Direcția generală "Securitate la incendiu și protecție civilă" - 
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MAI, precum și de ministerele, instituțiile și serviciile competente în funcție 

de caracterul dezastrului.   

Pe lângă Consiliul de miniștrii este creat și Consiliu pentru reducerea riscului 

de dezastre, care este prezidat și reprezentat de Ministrul afacerilor interne.   

Activitatea consiliului este foarte importantă, în competențele sale fiind 

incluse activitățile de: 

- Elaborarea și propunerea Consiliului de miniștri a Strategiei naționale 

pentru reducerea riscului de dezastre;   

 

- Elaborarea și propunerea Consiliului de miniștri a Programului național 

pentru reducerea riscului de dezastre și a unor planuri anuale;   

 

- Elaborarea și propunerea Consiliului de miniștri a Programului național 

de protecție împotriva dezastrelor;  

 

- Reexaminarea și actualizarea documentelor de planificare și coordonarea 

implementării acestora;   

 

- Sprijinirea Consiliul de miniștrii la elaborarea și implementarea unor legi 

și acte normative, legate de reducerea riscului de dezastre;  
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- Sprijinirea elaborării și prezentării pozițiilor privind proiecte de acte 

normative, legate de desfășurarea politicii de stat pentru reducerea riscului 

de dezastre;  

 

- Consiliul sprijină Consiliul de miniștrii la formarea și implementarea  

politicilor sectoriale, legate de reducerea riscului de dezastre;  

 

- Revizuirea și elaborarea raportul anual adresat Consiliului de miniștrii 

privind stării protecției împotriva dezastrelor;   

 

- Comunicarea cu Secretariatul al Strategiei internaționale pentru reducerea 

dezastrelor de pe lângă Națiunilor Unite (United Nations International 

Strategy for Disaster Reduction – UNISDR); 

 

- Elaborarea unor orientări privind protecția împotriva dezastrelor. 

 

Legea privind protecția împotriva dezastrelor și Legea privind MAI determină 

funcțiile, activitățile, managementul și structura autorităților la nivel municipal 

și județean și obligațiile și responsabilitățile acestora în timpul producerii și 

după ce are loc un dezastru. Prefecții și primarii poartă responsabilitatea 

principală pentru protecția împotriva dezastrelor, respectiv la nivel județean și 

municipal. În timpul etapei de intervenție este prezentă o strânsă colaborare între 
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Direcția regională   „Securitate la incendiu și protecție civilă“, prefecții și 

primarii. 

Planurile de protecție împotriva dezastrelor, elaborate la nivel județean și 

municipal, sunt realizate pe baza Planului național de protecție împotriva 

dezastrelor, și sunt aprobate de către prefectul, respectiv și de primarul/ consiliul 

local. Sunt atribuite responsabilități unor instituții și unor persoane, în funcție de 

rolul și mandatul acestora. De principiu, responsabilitățile prefectului și 

primarului cuprind activități din toate etapele de gestionare a riscului de 

dezastre, ci nu doar în sfera planificării și intervenției la producerea unor situații 

de urgență. De exemplu, ei prezidează unitatea de coordonare introdusă la nivel 

județean și municipal, descrisă ca și „centru de gestionare“. 

Ținând cont de obiectivele prezentei analize juridice urmează a se contura 

punctual toate organele competente la nivel local pentru elaborarea, adoptarea, 

coordonarea și implementarea planurilor de protecție împotriva dezastrelor, care 

sunt:  

 

1) În primul rând este Prefectul   

 

Prefectul organizează și conduce protecția împotriva dezastrelor la nivel de 

județ; organizează și este responsabil pentru instruirea administrației județene cu 

privire la modalitățile de conduită și acțiune la implementarea planului județean 

de protecție împotriva dezastrelor; coordonează și controlează stării de pregătire 
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pentru apariția dezastrelor a administrației județene, unităților teritoriale ale 

ministerelor și instituțiilor, persoanelor juridice și fizice din județ; organizează și 

controlează implementarea măsurilor preventive legate de neadmiterea sau 

diminuarea consecințelor dezastrelor; furnizează date necesare elaborării 

Programului național pentru reducerea riscului de dezastre și Planului național 

de protecție împotriva dezastrelor; creează organizare de avertizare timpurie 

pentru dezastre; pe baza unui ordin creează un centru de gestionare județean 

pentru implementarea planului județean de protecție împotriva dezastrelor și 

pentru interacțiune cu centrul de gestionare național și cu cele municipale; 

coordonează și controlează elaborarea și realizarea programului județean pentru 

reducerea riscului de dezastre; coordonează și controlează elaborarea și 

implementarea planului județean pentru protecția împotriva dezastrelor; pe baza 

unui ordin numește conducătorul operațiunilor.  

În sprijinul Prefectului la realizarea activității sale este creat un Centru de 

gestionare județean, după un model asemănător centrului de gestionare național. 

În sensul acesta, centrul realizează și activități similare, anume:  

 

- Elaborează analiză și evaluare a situației la apariția unor dezastre;   

 

- Propune prefectului spre aprobare soluții referitoare la volumul necesar de 

resurse pentru asigurarea lucrărilor de salvare și a lucrărilor urgente de  

recuperare în urma dezastrelor pentru prevenirea, delimitarea și lichidarea 
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consecințelor dezastrului și pentru acordarea unui ajutor populației 

afectate;    

 

- Exercită control cu privire la realizarea sarcinilor și măsurilor legate de 

gestionarea dezastrelor; 

 

- Prin intermediul mediilor informează populația despre progresul 

dezastrelor, despre acțiunile luate pentru delimitarea și gestionarea 

acestora și despre măsurile și acțiunile de precauție;  

 

- Raportează prefectului mersul măsurilor de protecție desfășurate.   

 

Activitatea centrului de gestionare județean este sprijinită de consiliul județean. 

Acesta este compus din primari de municipii sau de reprezentanții lor 

împuternicit,  câte un reprezentant al consiliului local din fiecare municipiu 

situat pe teritoriul județului, directorul Direcției regionale "Securitate la incendiu 

și protecție civilă", directorul direcției județene MAI, comandantul formațiunii 

militare de pe teritoriul județului, directorul direcției teritoriale Agenției de stat 

"Securitate națională", directorul centrului de asistență medicală de urgență, 

conducătorii unităților teritoriale ale administrației centrale a puterii executive, 

persoane juridice, inclusiv persoane juridice cu scop nepatrimonial și alte 

persoane, legate de reducerea riscului de dezastre.   
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Consiliul județean este prezidat și reprezentat de Prefectul. De pe altă parte, 

Consiliul județean îndeplinește instrucțiunile și îndrumările Consiliului de 

reducere a riscului de pe lângă Consiliului de miniștri. 

Consiliul județean are următoarele puteri:  

-  elaborează și coordonează implementarea programului județean pentru 

reducerea riscului de dezastre;    

 

- coordonează activitățile legate de realizarea programelor municipale 

pentru reducerea riscului de dezastre;   

 

- elaborează, revizuiește și actualizează planul județean de protecție 

împotriva dezastrelor;  

 

- coordonează programele municipale pentru reducerea riscului de dezastre;   

 

-  coordonează planurile municipale  de protecție împotriva dezastrelor;  

 

- revizuiește și elaborează raport anual pentru reducerea riscului prezentat 

Consiliului de miniștri cu privire la condiția protecției împotriva 

dezastrelor pe teritoriul județului.   

 

2) Locul doi în fiecare Municipiu concret revine Primarului   
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În sfera de competență a primarului în cea ce privește activitatea de protecție 

împotriva dezastrelor se încadrează următoarele activități:  

- organizează și conduce protecția împotriva dezastrelor pe teritoriul 

municipiului;   

- organizează, coordonează și realizează măsuri de prevenție menite 

neadmiterii sau diminuării consecințelor dezastrelor;   

- creează organizare de avertizare timpurie pentru dezastre; 

- planifică în cadrul proiectului de buget municipal fonduri financiare 

pentru protecția împotriva dezastrelor;    

- pe baza unui ordin creează centru de gestionare municipal pentru 

realizarea planului  municipal de protecție împotriva dezastrelor și pentru 

interacțiune cu centrele de gestionare;   

- pe baza unui ordin numește conducătorul operațiunilor;  

- coordonează și controlează elaborarea și realizarea programului municipal 

pentru reducerea riscului de dezastre;  

- coordonează și controlează elaborarea și realizarea planului municipal de 

protecție împotriva dezastrelor;   

- asigură capacitățile de răspuns ale municipiului;   

- organizează și răspunde pentru instruirea administrației municipale și a 

populației municipiului respectiv, cu privire la modalitățile de conduită și 
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acțiune la apariția unor dezastre și la realizarea măsurilor de protecție 

necesare;   

- furnizează date necesare elaborării programului județean pentru reducerea 

riscului de dezastre și a planului județean de protecție împotriva 

dezastrelor. 

 

În sprijinul primarului la realizarea activității sale este creat un Centru de 

gestionare municipal, care efectuează următoarele activități principale:   

 

- analiza și evaluarea situației în cazuri de dezastre;   

- propune spre aprobare primarului soluții legate de volumul necesar de 

resurse pentru asigurarea lucrărilor de salvare și a lucrărilor urgente de 

recuperare în urma producerii dezastrelor, pentru prevenirea, delimitarea 

și lichidarea consecințelor dezastrului și pentru acordarea unui ajutor 

populației afectate; 

- exercită control cu privire la realizarea sarcinilor și măsurilor legate de 

gestionarea dezastrelor; 

- prin intermediul mediilor informează populația despre progresul 

dezastrelor, despre acțiunile luate pentru delimitarea și gestionarea 

acestora și despre măsurile și acțiunile de precauție; 

- raportează primarului despre mersul măsurilor de protecție desfășurate. 
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Pe lângă Centrul de gestionare municipal este creat Consiliul municipal 

pentru reducerea riscului de dezastre, care sprijină desfășurarea activității 

sale. Acesta este compus din: vice-primarii municipiului, arhitectul principal 

al municipiului, reprezentanți ai consiliului local, conducători ai structurilor 

de răspuns urgent, persoane juridice, inclusiv persoane juridice cu scop 

nepatrimonial și alte persoane, legate de reducerea riscului de dezastre.  

Consiliul municipal pentru reducerea riscului de dezastre este prezidat și 

reprezentat de către Primarul municipiului respectiv.  

Activitatea consiliului municipal pentru reducerea riscului de dezastre este 

exprimată în: 

- dezvoltarea și coordonarea activităților legate de implementarea 

programului municipal pentru reducerea riscului de dezastre;   

- elaborarea, revizuirea și actualizarea planului municipal de protecție 

împotriva dezastrelor; 

- face revizie și întocmește raport anual prezentat Consiliului pentru 

reducerea riscului de pe lângă Consiliului de miniștri privind condiția de 

protecție împotriva dezastrelor pe teritoriul municipiului.    

 

3.2. Cadru instituțional din România   
 

Structura instituțională pentru gestionarea riscului de dezastre din România 

include un sistem diferit de autorități de stat. Asemănător structurii instituționale 
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bulgare, structura română de asemenea este compusă din administrații publice 

centrale, teritoriale și locale.  

 

În România în rândul instituțiilor responsabile pentru gestionarea dezastrelor un 

rol important revine și Departamentului pentru situații de urgență (The 

Department for Emergency Situations DES) și Inspectoratului general pentru 

situații de urgență  (The General Inspectorate for Emergency Situations GIES). 

Ele sunt înființate și funcționează pe lângă Ministerul Afacerilor Interne. 

Activitatea lor principală se încadrează în domeniul, respectiv sunt responsabile 

pentru răspunsul, starea de pregătire și prevenirea dezastrelor pe teritoriul 

României.  

 

Pentru separarea celor două agenții ar trebuie examinate în profunzime mai mare 

competențele și activitățile pentru care sunt responsabile, conform legislației 

române în vigoare. 

 

1) Departamentul pentru situații de urgență (The Department for Emergency 

Situations DES) coordonează politica publica privind gestionarea 

dezastrelor,  totodată coordonând și exercitând anumite funcții în 

domeniul gestionării dezastrelor și pentru alte ministere, diferite de 

Ministerul afacerilor interne, conform legii, precum de exemplu 

Ministerul dezvoltării regionale și a administrației publice, Ministerul 
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mediului înconjurător și schimbărilor climatice, Ministerul agriculturii și 

dezvoltării regiunilor rurale, Ministerul sănătății, Ministerul 

Învățământului și Ministerul Economiei.   

 

2) Inspectoratul general pentru situații de urgență (The General Inspectorate 

for Emergency Situations GIES) este responsabil pentru prevenirea și 

gestionarea dezastrelor și conduce Centrul național operațional. Totuși, 

unele roluri și responsabilități specifice legate de gestionarea dezastrelor 

sunt desfășurate nu numai la nivel central, dar și la nivel municipal, 

județean și local, cu acțiuni administrate, de exemplu, de comitete pentru 

situații de urgență sau de servicii publice profesionale pentru situații de 

urgență (inspecții județene pentru situații de urgență) . 

 

 

Autorități competente pentru gestionarea dezastrelor la nivel Central.  

 

1) Ministerul finanțelor publice este responsabil pentru fondul de intervenții.   

Fondul de intervenții este creat conform dispozițiile imperative ale legii 

500/2002 și este menit sprijinirii unor cheltuieli, asociate dezastrelor. 

Valoarea fondului de intervenții se stabilește anual, iar ratele inițiale de 

obicei sunt de aproximativ 4 milioane euro, dar la aprecierea 

Parlamentului aceasta ar putea fi majorată. La prezența unor dezastre 
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mari, în scopul refacerii optime a daunelor provocate (daune care 

depășesc 3 miliarde euro sau 0,6 procente din veniturile naționale brute 

(VNB), guvernul ar putea accesa și fondul „Solidaritate“ al Uniunii 

Europene pentru repararea unor infrastructuri critice, salvare și adăpost 

temporar, reparații ale patrimoniului cultural și eliminarea deșeurilor și 

curățare.   

 

2) Ministerul dezvoltării regionale și a administrației publice (MDRAP) 

răspunde pentru reducerea riscului seismic și pentru integrarea riscurilor 

de dezastre și clima în planurile municipale, locale, agricole și regionale. 

Programul național de dezvoltare locală cuprinde infrastructura – drumuri, 

poduri, stații de epurare, școli, spitale și clădiri culturale, o serie de 

programe mai mici fiind dedicate clădirilor sportive. MDRAP este 

responsabil și pentru programele menite reducerii riscului seismic la 

clădirile cu un grad de risc ridicat. MDRAP încearcă a dezvolta o strategie 

îmbunătățită pentru a face față riscului seismic la clădirile rezidențiale 

pentru mai multe familii, ca o parte din ordinea sa de zi lărgită privind 

reformă rezidențială. Și în sfârșit, MDRAP răspunde pentru consolidarea 

normelor de construcții împotriva riscului seismic la clădirile noi și la cele 

existente, și recent a comandat îmbunătățiri suplimentare. Ministerul 

dezvoltării regionale este responsabil pentru sprijinirea autorităților 
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județene și locale cu privire la gestionarea și evaluarea riscului de dezastre 

și schimbări climatice la dezvoltarea și la elaborarea planurilor urbane.  

 

3) Ministerul apelor și pădurilor este responsabil pentru implementarea și 

respectarea Directivei 2007/60/UE, care include:  

 

-  evaluare prealabilă a riscului de inundații în bazinele fluviale și în zonele 

de coastă; 

-  Elaborarea unor hărți ale pericolelor de inundații și hărți ale riscului de 

inundații pentru zonele cu risc ridicat;    

-  Elaborarea unor planuri pentru gestionarea riscului de inundații în aceste 

zone. Aceste planuri trebuie să cuprindă măsuri, care vor reduce 

consecințele nefavorabile potențiale generate în urma inundațiilor pentru 

sănătatea umană, mediul înconjurător, patrimoniul cultural și activitatea 

economică, urmând a fi concentrate asupra prevenirii, protecției și 

pregătirii. În prezent România răspunde pentru Directiva referitoare la 

inundațiile și conform planurile pentru gestionarea inundațiilor sunt 

identificate peste 3,7 miliarde euro investiții pentru protecția împotriva 

inundațiilor.   

 

4) Ministerul mediului și schimbărilor climatice (MMSC) este autoritatea 

responsabilă pentru administrarea Sistemului național pentru schimbările 
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climatice. MMSC de asemenea răspunde pentru evaluarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră.  Strategia națională precedentă pentru schimbările 

climatice, dedicată perioadei 2005–2007 pentru România a fost 

concentrată asupra îndeplinirii obligațiilor sale legate de schimbările 

climatice, inclusiv de adaptarea la efectele schimbărilor climatice,  

reducerea intensității carbonului în economia națională și creșterea 

competitivității sale. Această strategie a fost actualizată în Strategia 

națională pentru schimbările climatice, dedicată perioadei 2013–2020. 

Strategia se referă la consecințele înregistrate în urma schimbărilor 

climatice privind siguranța apei, agriculturii, energeticii, transportului, 

industriei, asigurărilor, biodiversității, sănătății, turismului, silviculturii, 

infrastructurii și activităților de agrement.  

 

5) Institutul național de hidrologie și gospodărire a apelor (INHGA) 

răspunde pentru anunțarea avertismentelor de inundații, dacă este posibil 

și pentru inundațiile neașteptate dacă ele nu pot fi estimate, de secetă, 

gheață și poluarea aerului, prin buletine zilnice și lunare. Administrația 

Națională de Meteorologie furnizează informații accesibile publicului larg 

prin site-ul său de Internet cu privire la avertizări, prognoze și „prognoze 

actuale“, precum și prognoze regionale și sezoniere. Totodată furnizează 

și prognoze săptămânale agrometeorologice și hărți pentru umiditatea 
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solului. Aceste informații sunt furnizate unui cerc larg de ministere, Crucii 

roșie și mediilor naționale.  

 

6) Institutul Național de Fizică a Pământului dispune de un sistem integral de 

monitorizare seismologică și poate calcula automat magnitudinea, 

amplasarea și adâncimea cutremurelor care au loc pe teritoriul României 

în câteva secunde. În funcție de atributele cutremurului, Institutul ar putea 

asigura avertizare timpurie pentru infrastructurile vulnerabile înaintea 

producerii celor mai dăunătoare cutremure  - pentru aproximativ 15-25 

secunde. Ele sunt suficiente pentru acționarea procedurilor de urgență din 

planul de energie nucleară al țării – un proces deja existent. Sistemul 

acesta de asemenea ar putea furniza posibilitatea de oprire automată a 

gazelor și energiei electrice, de exemplu în zonele afectate, reducându-se 

astfel probabilitatea de incendii în urma cutremurelor. În ciuda 

fezabilității d.p.d.v. tehnice și financiar , procesele pentru garantarea 

siguranței acestor facilități încă nu sunt disponibile, întrucât regulările nu 

solicită acțiuni din partea proprietarilor privați. 

 

7) La producerea unei situați de urgență de amploare, un municipiu, minister 

sau o altă autoritate ar putea solicita convocarea ședinței Comitetului 

național pentru situații speciale de urgență (CNSSU). CNSSU este 

compus din reprezentanții tuturor ministerelor, reprezentanții fiind 
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ministrul sau secretarul, inclusiv Ministerul afacerilor interne și 

Ministerul finanțelor publice, fiind prezidat de ministrul afacerilor interne. 

La convocarea ședinței CNSSU, conducătorul Departamentului pentru 

situații de urgență raportează parametrii dezastrului. Conform hotărârii 

guvernamentale (GD) nr. 94/2014, CNSSU elaborează recomandări și 

emite decizii cu privire la acțiunile guvernamentale, care trebuie efectuate 

în răspunsul dezastrului, accidentului sau situației de urgență, legate de 

fenomene naturale, tehnologice, biologice sau radiologice apărute sau a 

unui pericol eminent de dezastre naturale. Totodată CNSSU face față unor 

situații de urgență legate de sănătatea. Deciziile sunt votate de toți 

membrii săi, conform GD nr. 94/2014. CNSSU ar putea recomanda 

guvernului întreprinderea unei serii de acțiuni, care ar ajuta gestionarea 

mai rapidă și mai eficientă a dezastrelor. Recomandările CNSSU sunt 

prezentate premierului pentru adoptarea unei decizii.  

 

La nivel regional, autoritățile competente din domeniul gestionării dezastrelor 

sunt următoarele:  

Comitetul național pentru situații speciale de urgență acționează la nivel 

național, pe baza unei Decizii, fiind formate trei unități care acționează la nivel 

regional și local, după cum urmează:    
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1) Comitetul regional pentru situații de urgență este compus din reprezentanții 

puterii locale, reprezentanții fiind prefectul și formațiuni de voluntari, 

inclusiv conducătorii diferitelor instituții și companii private, căror activitate 

este supusă unui regim special și care ar putea provoca dezastre, precum și 

organe naționale responsabile la nivel regional, desfășurând activități legate 

de gestionarea dezastrelor din zonele transfrontaliere vecine ale țărilor 

vecine. O asemenea interacțiune este realizată între județele Montana din 

Bulgaria și Moțăței din România. Implmentează deciziile și planurile 

adoptate de către Comitetul național pentru situații speciale de urgență. 

Activitatea sa este sprijinită de un Comitet regional.   

 

2) Comitetul local pentru situații de urgență este compus din reprezentanți ai 

puterii locale, reprezentanții fiind primarul municipiului respectiv, vice 

primarul, secretarul municipiului și formațiuni de voluntari, inclusiv organe 

naționale responsabile la nivel local și care îndeplinesc activități legate de 

gestionarea dezastrelor din zonele transfrontaliere vecine ale statele vecine. 

O asemenea interacțiune este realizată între județele Montana din Bulgaria și 

Moțăței din România. Realizează deciziile și planurile adoptate de către 

Comitetul național pentru situații speciale de urgență și ale Comitetului 

regional pentru situații de urgență.   
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Comitetul regional pentru situații de urgență și Comitetul local pentru situații de 

urgență pot elabora plauri de acțiune municipale, respectiv județene și a 

prezenta propuneri Comitetului național pentru situații speciale de urgență. 

Planurile propuse trebuie să fie conformate cu strategia națională pentru 

gestionarea dezastrelor din România, fiind supuse aprobării obligatorie de către 

organelor de nivel Central. 

 

3.3. Problemă 
 

La nivel instituțional Republica Bulgaria și România înregistrează multe 

similarități. Aceasta se datorează faptului că ambele țări sunt membre ale 

Uniunii Europene, și în această calitate ele sunt obligate a transpune în 

legislațiile lor Mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene (MPCUE). 

Ambele țări au adoptat Cadrul de acțiune de la Hyogo 2005-2015 al ONU 

„Construirea rezilienței națiunilor și comunităților în fața dezastrelor“ și Planul 

de acțiune din Programul cadru de la Sendai pentru reducerea roscului de 

dezastre în perioada 2015 — 2030, Directiva 2007/60/ЕС, Directiva 

2008/114/CE a Consiliului și o serie de alte acte normative obligatorii, care 

compun principalul cadru juridic instituțional.     

La nivel local și regional legislația bulgară conferă mai multe puteri Prefectului 

și Primarului de municipiu ca figuri independente, iar conform legislației 
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române puterile acestora provin de la unitățile conduse de ei, respectiv 

Comitetul regional pentru situații de urgență și Comitetul local pentru situații de 

urgență. În legislația bulgară puterile la nivel județean și municipal au roluri clar 

exprimate în cea ce privește gestionarea dezastrelor, conform Legii referitoare la 

protecția împotriva dezastrelor. Sunt utilizate structuri organizaționale de 

cooperare și coordonare în timpul situațiilor de urgență între organele naționale, 

județene și municipale.  

În municipiul Montana și în municipiul Moțăței sunt elaborate și implementate 

planuri de protecție împotriva dezastrelor, conformate și elaborate de către 

organele competente, pe baza și implementând Strategiile și planurile naționale 

de protecție împotriva dezastrelor din ambele țări. Deși sunt întemeiate pe un 

cadru normativ comun, ele conțin unele deosebiri organizaționale și funcționale. 

Aceasta ar putea fi o problemă la producerea unei situații de pericol sau dezastru 

în condiții de cooperare. Ținând cont de încercările ambelor țări și municipii de 

a elabora mecanisme prin intermediul cărora s-ar putea reacționa maxim de 

repede pentru prevenirea dezastrului, sau în cazuri de imposibilitate, 

consecințele negative rezultate de la aceeași sincronizare a diferitelor 

mecanisme din ambele zone de frontieră ar provoca o încetinire nejustificată.  

 

3.4 Soluție  
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Prioritatea prevăzută în ambele Strategii naționale de protecție împotriva 

dezastrelor și în planurile municipale de protecție împotriva dezastrelor este 

prezentată de intensificarea cooperării transfrontaliere și  încurajarea comitetelor 

locale de a activa în interacțiune permanentă. Pasul următor ar trebui să fie 

încheierea acordurilor respective de cooperare și de ajutor reciproc între 

municipiul Montana și municipiul Moțăței la apariția unor dezastre. Ele ar 

trebuie să conțină reguli, mecanisme și planuri de acțiune exacte și clare, care 

trebuie respectate de partenerii la apariția unor situații de urgență. Ar putea crea 

formațiuni de voluntari comune, compuse din membrii din partea bulgară și 

partea română, cu reguli interne comune, pentru care să fie organizate instruiri și 

antrenament și cunoașterea principalelor riscuri și aspecte specifice ale ambelor 

municipii. 

În plus, s-ar putea elabora în comun un standard sau direcții pentru gestionarea 

riscului la dezastre, precum și o platformă comună la nivel municipal, pentru 

îmbunătățirea cooperării și coordonării între parteneri. 

 

3.5. Rezultat 
 

Rezultatul va fi prezentat de o comunicare permanentă, instruiri de formare, 

existența unor mecanisme și reguli de răspuns exacte și clare de către autoritățile 

competente la nivel local. Aceasta va ajuta ambele țări de a-și acorda sprijin 

reciproc adecvat, în timp util și eficient la apariția unor dezastre. Resursele lor 
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vor include toate nivelele ale organelor competente, inclusiv formațiuni de 

voluntari. Elaborarea unui standard sau direcții pentru gestionarea riscului de 

dezastre la nivel județean și municipal ar acorda partenerilor posibilitatea de 

aplicare a unei abordări comune și stabilirea unui cadru pentru împărtășirea 

informațiilor. 

 

4. Cadrul de acțiune de la Hyogo 2005-2015 al ONU „Construirea 
rezilienței națiunilor și comunităților în fața dezastrelor“. 
Transpunerea sa în cadrul legislației bulgare și legislației române. 
Probleme. Soluție. Rezultat.  
 

4.1.  Cadrul de acțiune de la Hyogo 2005-2015 al ONU „Construirea 
rezilienței națiunilor și comunităților în fața dezastrelor “ 
 

ONU participă activ la lupta pentru reducerea dezastrelor, inclusiv în direcția 

prevenirii acestora. În anul 1999 Organizația Națiunilor Unite adoptă strategie 

internațională pentru reducerea dezastrelor, fiind înființat și serviciul ONU 

pentru reducerea riscului de dezastre (United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction), denumit mai jos UNISDR, care îndeplinește funcțiile de secretariat. 

În decursul anilor, de la înființarea sa UNISDR desfășoară activitate îndrumată 

prevenirii dezastrelor și prevenirii acestora la o etapă cât mai timpurie.  

Cadrul de acțiune de la Hyogo este adoptat la Conferința internațională pentru 

prevenirea riscului, desfășurată de la 18 până la 22 ianuarie 2005 la Kobe, 
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Hyogo, Japonia. Conferința nu doar conturează necesitatea de construire a 

rezilienței națiunilor, a mecanismelor lor pentru combaterea dezastrelor, dar 

popularizează și a impus o abordarea strategică și sistemică unificată. A conturat 

clar că astfel vor fi identificate modalitățile pentru construirea rezistenței 

națiunilor la dezastre, precum și în cea ce privește reducerea riscului și a 

vulnerabilității.  

Cadrul de acțiune de la Hyogo – construirea rezistenței națiunilor și 

comunităților este primul plan de explicație, descriere și detaliere a activității, 

solicitată de la toate sectoarele și participanților reducerea pierderilor de la 

dezastrele. Cadrul este elaborat și coordonat cu mulți parteneri pentru reducerea 

riscului de calamități – guverne, agenții internaționale, experți în domeniul 

dezastrelor și multe alte persoane – pentru introducerea acestora în sistem 

comun de coordonare. Cadrul de la Hyogo conturează cinci priorități de acțiune 

și furnizează principii călăuzitoare și mijloace practice pentru atingerea 

rezistenței la dezastre. Obiectivul său constă în reducerea semnificativă a 

pierderilor înregistrate în urma dezastrelor până în anul 2015 prin construirea 

rezistenței națiunilor și comunităților la dezastre. Aceasta ar însemna diminuarea 

vieții activelor sociale, economice și ecologice la apariția unor pericole.  

Cadrul de acțiune de la Hyogo este obligatoriu și este transpus în legislațiile 

Republicii Bulgaria și României. La analiza comparativă a legislațiilor ambelor 

țări din domeniul dezastrelor în primul rând trebuie conturate cele 5 acțiuni 
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prioritare prevăzute și a se urmări modul în care cele două țări au reușit a-l 

transpune în legislațiile lor, în vederea atingerii obiectivelor prezentei analize.   

Prima acțiune prioritară este: Garantarea faptului că reducerea  riscului de 

dezastre este o prioritate națională și locală, cu o bază instituțională puternică. 

Țările, care elaborează un cadru politic, legislativ și instituțional pentru 

reducerea riscului de dezastre și care sunt în stare a dezvolta și urmări progresul 

prin indicatori specifici măsurabili, au o capacitate mai mare de gestionare a 

riscurilor și pentru atingerea unui consens larg răspândit, angajare și respectarea 

măsurilor pentru reducerea riscului de dezastre de către toate sectoare ale 

societății.   

A două acțiune prioritară: Identificare, evaluare și monitorizare a riscurilor de 

dezastre și intensificarea avertizării timpurii. Punctul de reper pentru reducerea 

riscului de dezastre și pentru încurajarea culturii de rezistența la dezastre constă 

în cunoașterea pericolelor și a aspectelor de vulnerabilitate fizică, socială, 

economică a dezastrelor, cu care se confruntă majoritatea societăților și 

modalitățile prin care se modifică pericolele și vulnerabilitățile pe termen scurt 

și lung, urmate de acțiuni întreprinse pe baza acestor cunoștințe.  

A treia acțiune prioritară: Folosirea cunoștințelor, inovațiilor și educației pentru 

construirea culturii de siguranță și rezistență la toate nivelele.  Dezastrele ar 

putea fi reduse semnificativ dacă oamenii sunt bine informați și motivați în cea 

ce privește cultura privind prevenirea dezastrelor și rezistența, cea de pe altă 
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parte necesită colectarea, compilarea și distribuirea cunoștințelor și informațiilor 

respective legate de pericolele, vulnerabilitățile și capacitatea.  

A patra acțiune prioritară: Reducerea principalilor factori de risc. Riscurile de 

dezastre, legate de condițiile sociale, economice, ecologice schimbătoare și  

folosirea pământului, precum și efectele pericolelor, legate de evenimentele 

geologice,  timpul, apa, variabilitatea și schimbările climatice, sunt examinate în 

planificarea și programele pentru dezvoltarea sectorului, precum și după 

dezastre și situații de urgență.   

A cincea acțiune prioritară:  Consolidarea pregătirii de dezastre pentru un 

răspuns eficient la toate nivelele. În timpul dezastrelor efectele și pierderile ar 

putea fi diminuate semnificativ, dacă autoritățile, persoanele și comunitățile din 

zonele expuse pericolelor sunt bine pregătite și gată să acționeze și sunt dotate 

cu cunoștințe și capacitate pentru gestionarea eficientă a dezastrelor.    

4.2 Transpunerea Cadrului de la Hyogo în legislația bulgară:  
 

Protecția operațională împotriva dezastrelor este realizată în conformitate cu 

planurile în vigoare de protecție împotriva dezastrelor. Conform legislației 

bulgare, planurile de protecție împotriva dezastrelor sunt elaborate la nivel 

municipal, județean și național.   

Această este o activitate complexă, care cuprinde elaborarea și actualizarea 

strategiei naționale pentru reducerea riscului de dezastre, programe sectoriale și 
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regionale, legate de reducerea riscului de dezastre, programe județene și 

municipale pentru reducerea riscului de dezastre.  

Strategia națională pentru reducerea riscului de dezastre este elaborată de către 

Consiliul de miniștrii și în mod obligatoriu este publicată pentru a fi supusă unor 

dezbateri publice, pe pagina de Internet a Consiliului de miniștri. Strategia are 

un termen de acțiune de minim 10 ani.    

Strategia națională pentru reducerea riscului de dezastre în vigoare în momentul 

de față este adoptată în conformitate deplină cu normele legale imperative ale 

Legii privind protecția împotriva dezastrelor, prin care este implementat în 

legislația bulgară Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene 

(MPCUE), Cadrul de acțiune de la Hyogo 2005-2015 al ONU „Construirea 

rezilienței națiunilor și comunităților în fața dezastrelor “, Planul de acțiune al 

Programului cadru de la Sendai pentru reducerea riscului de dezastre în perioada 

2015 — 2030 și Directiva 2007/60/ЕС, Directiva 2008/114/CE a Consiliului.   

Strategia națională pentru reducerea riscului a Republicii Bulgaria este adoptată 

la 19.07.2018 , cu un termen de valabilitate perioada 2018-2030, aceasta supra-

construind strategia națională anterioară pentru reducerea riscului a Republicii 

Bulgaria. Strategia conturează un obiectiv strategic principal, care determină 

cele cinci priorități de acțiune. Datele statistice arată că în ultimii ani Bulgaria a 

fost afectată cu precădere de inundații, temperaturi extreme, furtuni, incendii și 

cutremure. Din păcate în țara sunt înregistrate o serie de accidente rutiere și 
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industriale, soldate cu decesul multor persoane și provocarea unor daune 

serioase.  

În perioada 2002 -2017 Bulgaria a mobilizat de cinci ori fondul „Solidaritate“ al 

Uniunii Europene, din cauza apariției unor dezastre, patru dintre care fiind 

clasificate ca și „dezastru natural mare“, respectiv unu ca  „dezastru natural 

regional“.  

Strategia este un pas principal, care presupune construirea unui cadru 

cuprinzător și coordonat pentru prevenirea dezastrelor. Implementarea Strategiei 

va garanta reducerea riscului de dezastre, devenind o prioritate națională și va 

contribui la prevenirea dezastrelor și la ameliorarea consecințelor acestor 

dezastre prin  participarea activă la toate nivelele de gestionare (central, regional 

și local) și prin buna coordonare între instituțiile responsabile. Mecanismul de 

activitate, care cuprinde și coordonarea activității acestora este reglementat în 

legea privind protecția împotriva dezastrelor.  

Prezenta strategie, precum și Strategia națională pentru reducerea riscului a 

Republicii Bulgaria pentru perioada 2014-2018 reprezintă documentul principal, 

pe baza căruia este dezvoltată politica națională din domeniul gestionării 

dezastrelor, respectiv prevenirii acestora, mecanismele de răspuns și refacerea 

de la consecințele nefavorabile. Prioritatea principală este analiza, evaluarea și 

cartografierea infrastructurilor europene critice și evaluarea necesității de 

îmbunătățire a protecției acestora, conform Directivei 2008/114/CE A 
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COSILIULUI din 8 decembrie 2008 intrată în vigoare și deja transpusă în 

legislația. 

Conform legislației bulgare, protecția operațională este realizată prin sistemul 

unic de salvare, care conturează principalele activități pentru protecția 

populației, care urmează a fi realizate la apariția dezastrelor.   

Legea privind apele retrimite spre Legea privind protecția împotriva dezastrelor, 

care este actul normativ din legislația bulgară în vigoare, care formează cadrul,   

principalele acțiuni de întreprins în mod obligatoriu la apariția unui pericol în 

vederea protecției rapide și eficiente a populației, care reprezintă valoarea 

principală.    

Examinând activitățile din sfera de acoperire a protecției operaționale prevăzute 

de legislatorul reiese că sistemul unic de salvare este aplicat pentru toate tipurile 

de dezastre.  

Sistemul unic de salvare prevede clar activitățile, printre care sunt prevăzute în 

mod obligatoriu și urmând a fi acceptate, următoarele: Avertizarea populației. 

Informarea populației și pregătire prealabilă, care în mare măsură ar putea 

reduce consecințele dăunătoare și sfera de acoperire a dezastrului; realizarea 

unor măsuri urgente pentru diminuarea efectelor – aplicarea în timp util a 

măsurilor urgente prevăzute în actele normative la apariția dezastrului și 

delimitarea consecințelor dăunătoare pe cât posibil.; anunțare – informarea 

populației este de importanță majoră, din acest motiv și implementând actele 
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internaționale transpuse în legislația națională, populația urmează a fi informată 

prin mijloacele mass-media, precum și prin orice alte mijloace posibile. Din 

cauza naturii dezastrelor, care în mare măsură nu pot fi prevăzute și prevenite, 

legislatorul prevede acțiuni, care urmează a fi întreprinse imediat, din momentul 

apariției acestora și care sunt menite a îmbunătăți informarea publicului cu 

privire la diferitele tipuri de dezastre și reacțiile, care trebuie întreprinse la 

apariția acestora.  

Din acest motiv crearea și funcționarea eficientă a Sistemului unic de salvare 

este de asemenea de importanță cheie. Include și activitățile legate de 

organizarea și desfășurarea operațiunilor de salvare; acordarea de asistență 

medicală în situații de urgență, acordarea primei asistențe psihologice 

persoanelor vătămate și a echipelor de salvare, în aceste activității fiind incluse 

toate resursele de specialiști.  Pentru a fi pe deplin eficiente, activitățile pentru 

protecția populației trebuie să cuprindă cele trei etape delimitate condiționat, 

parcurse de dezastrele. Înaintea producerii dezastrului, dacă este posibil în 

timpul producerii sale și după terminarea acțiunii sale, în scopul gestionării și 

minimizării consecințelor sale dăunătoare.    

În sensul acesta legislația bulgară prevede următoarele acțiuni pentru protecția, 

gestionarea și lichidarea accidentelor ecologice, protecția împotriva explozivi și 

muniții, operațiuni de căutare și salvare, protecția împotriva radiației, 

substanțelor chimice și agenții biologici la accidente cu substanțe și materiale 

periculoase și împotriva armelor nucleare, chimice și biologice, delimitarea și 
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lichidarea incendiilor, evacuare temporară, evacuare, ascundere și acordarea 

echipamentelor de protecție personală, realizarea unor lucrări urgente de 

recuperare în urma dezastrelor, delimitarea răspândirii și lichidarea focarelor 

epidemice apărute, epidemiilor și epizootice de boli infecțioase și parazitare, alte 

operațiuni, legate de protecția.  

În vederea creșterii gradului de informare a populației și consolidării stării de 

pregătire de dezastre, pentru un răspuns eficient la toate nivelele ale structurii 

reglementate legal pentru realizarea activităților legate de protecția populației, în 

cazuri de dezastre legea prevede și participarea unor formațiuni de voluntari, 

precum și persoane juridice cu scop nepatrimonial. În plus, în localitățile cu 

populația de peste 20 de mii persoane ele sunt obligatorii.  

4.3. Transpunerea Cadrului de la Hyogo în legislația română.   
  

România a adoptat și a transpus în legislația sa Cadrul de la Hyogo, adoptând și 

legea care a creat temeiul legal pentru crearea Platformei naționale pentru 

reducerea riscului de dezastre. Cadrul legislativ privind Comitetul național 

pentru situații de urgență a fost modificat de două ori în ultimul an. Din acest 

motiv structura inițială prevăzută a Platformei naționale urmează să fie 

reanalizată.    

Coordonarea între ministerul central, autoritățile locale și participarea altor 

departamente la pregătirea de dezastre și reducerea riscului necesită o 
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consolidare suplimentară. Ordonanța de urgență a Guvernului 21 / 15.04.2004 

adoptată și deja intrată în vigoare arată clar faptul că la nivel central organul care 

este responsabil pentru coordonarea multisectorială este Comitetul național 

pentru situații speciale de urgență (CNSSU), care acționează prin intermediul 

Departamentului pentru situații de urgență și Inspectoratului general pentru 

situați de urgență. Conform acestor acte instituțiile sectoriale sunt responsabile 

pentru elaborarea unor planuri, care apoi sunt coordonate de CNSSU. 

Capacitatea instituțională și resursele sunt semnificative și sunt destinate 

asigurării unui răspuns eficient dezastrelor naturale, precum și dezastrelor 

provocate de om și dezastrelor biologice. Prin adoptarea GD nr. 557/2016 a fost 

adoptat un nou cadru normativ în legislația române din domeniul gestionării 

dezastrelor. Principala și cea mai importantă obligație imputată prin acest act se 

referă la obligația legală deja creată a organelor de administrare de stat de a 

elabora planuri sectoriale pentru asigurarea gestionării specifice a situațiilor de 

urgență. Coordonarea întregului proces este asigurată și de către Comitetul 

național pentru situații de urgență (CNSSU).  

În ultimii ani România este victima unor dezastre cu consecințe grave. Ținând 

cont de acest fapt și implementând Cadrul de la Hyogo și năzuința de atingere a 

obiectivelor prioritare prevăzute de acesta și de strategia națională a țării, 

guvernul a  adus îmbunătățiri sistemului de răspuns urgent și a modificat 

prioritățile naționale ale țării. Acesta este un proces complex, care include în 

primul rând perfecționarea sistemelor de avertizare timpurie, modernizarea 
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echipamentului destinat operațiunilor de căutare și salvare, integrarea unor 

proceduri de pregătire și reacție la cazuri medicale și nemedicale urgente și 

dezvoltarea unor campanii informaționale dedicate comunităților locale pentru 

creșterea gradului de informare despre nivelele de explozie și posibilele măsuri 

de protecție. România a prevăzut și câteva aspecte inovative în strategia sa 

națională pentru creșterea gradului de informare a societății, menite stimulării 

rezistenței la dezastre în zonele urbane și rurale.  

Totodată, legislația română acordă posibilitatea și prevede participarea unor 

voluntari, sub forma diferitelor formațiuni și asocieri, care vor participa la 

activitățile pentru protecția populației împotriva dezastrelor.   

4.4. Problemă 
 

În legislația română și bulgară este transpus cadrul de la Hyogo 2005-2015 al 

ONU „Construirea rezilienței națiunilor și comunităților în fața dezastrelor “. 

Sunt realizate modificările legislative respective și se procedează spre atingerea 

reală a obiectivelor prevăzute în cadrul său. În Bulgaria, mai concret în Legea 

privind protecția împotriva dezastrelor, reducerea riscului de dezastre este 

stabilită normativ ca o prioritate națională și locală, cu temei instituționale 

puternice pentru realizarea mecanismelor clare și  prevăzute de realizat.  
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În momentul de față nu este pe deplin respectată cerința referitoare la stabilirea 

reducerii riscului de dezastre ca o prioritate în cadrul normativ din legislația 

României.   

În ciuda progresului semnificativ, România se confruntă cu provocări la 

menținerea angajamentelor autorităților, mai ales la nivel local. Autorităților 

locale este alocat un buget anual, destinat gestionării riscului de dezastre.  

În legislația bulgară Sistemul unic de salvare este prevăzut ca fiind obligatoriu, 

iar în legislația română acesta este creat sub o formă mai diferită.  Ambele 

legislații urmăresc același obiectiv, dar la organizarea și crearea unei ordini mai 

ușurate și de încredere privind realizarea acțiunilor sunt prezente mai multe 

diferențe. La această etapă, la transpunerea dispozițiilor și principiilor obligatorii 

prevăzute în Cadrul de acțiune de la Hyogo, Bulgaria a îndeplinit în mai mare 

măsură obiectivele prioritare prevăzute în cadrul acestuia. România pe de altă 

parte introduce o abordare inovativă, care va ajută la informarea populației, 

respectiv va îmbunătăți nivelul de pregătire pentru gestionarea situațiilor 

dezastrelor și prin urmare pentru gestionarea mai ușoară a rezultatelor 

dăunătoare ale sale. 

 

4.5. Soluție 
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Municipiul Montana și Municipiul Moțăței dispun de diferite mecanisme 

dezvoltate, reguli normative prevăzute, dar sunt îndreptate aceluiași obiectiv, 

anume de  identificare, evaluare și monitorizare a riscurilor de dezastre și de 

intensificare a avertizării timpurie, stabilind reducerea riscului de dezastre ca o 

prioritate națională și locală cu temei instituționale puternice, folosind 

cunoștințele, inovațiile și educația pentru crearea culturii de siguranță și 

durabilitate la toate nivelele, reducând principalele factori de risc și consolidând 

pregătirea de dezastre pentru un răspuns eficient la toate nivelele.   

Ambele țări au ajuns la soluții inovative funcționale. În această ipoteză, 

schimbul bunelor practici create până în momentul de față ar putea atinge un act 

normativ complet finalizat, examinat în detalii, care conține cele mai bune 

propuneri provenite de la ambele politici și sisteme create. Schimbul beneficiilor 

și deficiențelor practice ale actelor normative în vigoare în momentul de față 

între municipiile partenere va ajuta  la nivel local la îndepărtarea deficiențelor 

ambelor sisteme. Formarea unor grupuri de lucru mixte de experți, cu 

participarea reprezentanților municipiului Montana și municipiului Moțăței ar 

putea fi instrumentul potrivit pentru realizarea rezultatului pozitiv.   

4.6. Rezultat 
 

Schimbul bunelor practici și a experienței între Municipiul Montana și 

Municipiul Moțăței va duce la elaborarea unor planuri municipale sincronizate 
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de protecție împotriva dezastrelor, elaborate pe baza celor mai bune soluții 

legislative prevăzute în legislația ambelor țări. Prin urmare, prin structurile la 

nivel local și mecanismele de prezentare a unor propuneri,  s-ar putea propune și 

implementa și în planurile naționale de protecție și strategii de protecție 

împotriva dezastrelor în Bulgaria și în România.    

Prin urmare se va atinge un parteneriat durabil și va fi posibilă cooperarea și 

parteneriatul transfrontalier la protecția împotriva dezastrelor în regiunea 

transfrontalieră.    

 

5. Revizuirea și analiza legislației naționale a Republicii Bulgaria privind 
gestionarea dezastrelor. Revizuirea și analiza legislației naționale a 
Republicii România privind gestionarea dezastrelor. Problemă. Soluție. 
Rezultat. 
 

5.1. Revizuirea și analiza legislației naționale a Republicii Bulgaria privind 
gestionarea dezastrelor  
 

Legislația de bază privind protecția populației și gestionarea dezastrelor în 

Bulgaria este Legea privind protecția împotriva dezastrelor (LPD) (MO nr.  

102/19.12.2006). Din anul 2006 până în momentul de față au fost modificate 

texte pentru îmbunătățirea sistemului și pentru asocierea dispozițiilor sale cu 
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cele din alte acte legislative care reglementează riscuri specifice dezastrelor, 

inclusiv planificarea durabilă, mediul înconjurător și infrastructura critică.   

Conform legislației bulgare în vigoare, definiția legală de dezastru este conținută 

în art. 2 din Legea privind dezastrele. Conform acesteia „dezastru reprezintă o 

perturbare semnificativă a funcționării normale a societății, provocată de 

fenomene naturale și/sau de activitatea umană și care generează consecințe 

negative pentru viața sau sănătatea populației, bunurile, economiei și mediului 

înconjurător, cărui prevenire, control și depășire depășesc capacitatea sistemului 

de deservire a activităților uzuale legate de protecția populației.“ 

În ultimii ani în Republica Bulgaria deseori apar dezastre, provocate de 

fenomene naturale sau de activitatea omului, care au consecințe sociale și 

economice grave.  Importanța acestei probleme s-ar putea urmări în plan 

mondial prin prevenirea, pregătirea prealabilă și luarea unor măsuri preventive 

împotriva dezastrelor, ca o prioritate pe scară mondială. Din acest motiv sunt 

adoptate tot mai multe documente, elaborate diferite planuri și adoptate reguli 

unificate pentru combaterea dezastrelor.     

Uniunea Europeană adoptă o serie de mecanisme și documente, precum 

Mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene (MPCUE), Cadrul de acțiune 

de la Hyogo 2005-2015 al „Construirea rezilienței națiunilor și comunităților în 

fața dezastrelor “, Planul de acțiune al Programului cadru de la Sendai pentru 

reducerea riscului de dezastre în perioada 2015 — 2030, care scot în evidență în 
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mod expres rolul autorităților locale și regionale în sprijinul eforturilor țărilor 

pentru reducerea riscurilor de dezastre. Realitatea tuturor acestor documente, 

care sunt nu numai obligatorii, dar și deja implementate în legislația Republicii 

Bulgaria, creează responsabilitatea fiecărei țări de a-și crea platforma și strategia 

națională pentru reducerea riscului.  

În mare măsură, după cum se va evidenția de la cele prezentate în această 

analiza, asemănările între legislațiile ambelor țări din domeniul dezastrelor 

provine chiar din acestea. Ele impun o mare parte și din bunele practici, 

dovedite în decursul timpului.  

Legislația bulgară deosebește două tipuri principale de protecție împotriva 

dezastrelor, anume protecție permanentă și operațională.  

La protecția permanentă toate activitățile sunt atribuite spre realizare continuă 

unor   executanți persoane juridice, comercianți unici și oricăror persoane care 

exercită o activitate în mediu sau prin facilități, care ar putea provoca dezastre 

din cauza activității umane și care generează consecințe negative pentru viața 

sau sănătatea populației, bunurilor, economiei și mediului înconjurător.    

Protecția permanentă este exprimată în obligația acestor persoane de a elabora 

planuri pentru situații de urgență aferente obiectivele lor, care trebuie să conțină 

minim posibilele consecințe maxime care afectează personalul, populația și 

mediul înconjurător în urma producerii unor accidente la aceste obiective, 

determinate pe baza evaluării riscului; măsurile de delimitare și lichidare a 
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consecințelor generate în urma accidentului în cadrul obiectivului respectiv;  

măsurile de protecție a personalului;  repartizarea obligațiilor, a structurilor și 

persoanelor responsabile pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute; mijloacele și 

resursele, necesare pentru realizarea măsurilor prevăzute; timpul de pregătire 

pentru răspunsul structurilor, ordinea de informare a puterii executive dacă este 

necesară implementarea planurilor de protecție împotriva dezastrelor. La apariția 

unor modificări ale circumstanțelor ei sunt obligați a actualiza planurile pentru 

situații de urgență și a le prezenta primarului Municipiului. O cerință imperativă 

este realizarea unor antrenamente legate de implementarea planului de urgență 

minim o dată pe an.  

De exemplu, protecția permanentă împotriva dezastrelor urmează a se realiza de 

către persoane juridice sau comercianți unici, această obligație revine 

persoanelor, care exercită activitate la obiective, care reprezintă construcții, în 

sensul art. 137 al. 1, p. 1, lit. D) și e) din Legea privind amenajarea teritoriului. 

În aceste ipoteze legislatorul vizează construcții din prima categorie, care 

reprezintă construcții care ascund pericole de explozii, cu efecte esențiale 

dăunătoare asupra mediului înconjurător sau de distribuire a unor substanțe 

nocive sau dăunătoare sau facilități hidrotehnice, cu pericol de inundații, 

inclusiv baraje mari și baraje din gradul întâi cu pericol potențial și facilitățile 

lor aferente și construcții temporare. Persoanele juridica care exercită activitate 

la asemenea obiective sunt obligate de dispozițiile imperative ale art. 35 din 

Legea privind protecția împotriva dezastrelor de a elabora planuri pentru situații 
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de urgență. În această ipoteză este vorbă de dezastre provocate de intervenția 

omului.   

Conținutul planurilor pentru situații de urgență este obligatoriu, fiind admisă 

singura excepție în ipoteza în care o altă lege specială legată de protecția 

împotriva dezastrelor prevede un alt conținut.   

Celălalt tip de protecție împotriva dezastrelor conform legislației bulgare este 

protecția operațională. 

Protecția operațională conform Legii privind protecția împotriva dezastrelor  , 

activitățile legate de protecția populației împotriva dezastrelor trebuie efectuate 

de sistemul unic de salvare, care include structuri concrete, unde primul loc 

revine statului, prin ministerele și instituțiile sale. La nivel local structura 

responsabilă este prezentată de municipiile, în care este personificată puterea de 

stat pe locuri. Sfera de acoperire a structurilor, care fac parte din sistemul unic 

de salvare este mult mai largă de organele puterii de stat, pentru un răspuns în 

timp util, eficient și eficace, incluzând întreaga resursa disponibilă a populației. 

Din acest motiv, în art. 20 din Legea privind protecția împotriva dezastrelor sunt 

incluse structuri, care pot și dacă este cazul, trebuie să realizeze activitățile 

legate de protecția populației, precum  societățile comerciale, comercianții unici, 

centrele de asistență medicală de urgență, alte unor unități medicale și sanitare, 

forțele armate, persoane juridice cu scop nepatrimonial, inclusiv formațiunile de 

voluntari. 
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Formațiunile de voluntari în sensul legii sunt create de către primarul 

municipiului pe baza deciziei consiliului local. Aici este important de precizat 

faptul că crearea acestora aparține competențelor incluse în sfera de acoperire a 

independenței operaționale a primarilor localităților mai mici cu populație de 

până în 20 000 mii de persoane. În localitățile mai mari, cu populație de peste 20 

000 mii de persoane, crearea formațiunilor de voluntari nu depinde de aprecierea 

organelor locale de auto-guvernare. Art. 41 al. 2 este o normă juridică 

imperativă care introduce această obligație.  

Formațiunilor de voluntari astfel create primarul municipiului urmează a asigura 

spații, resurse și instruirea voluntarilor. Toate formațiunile de voluntari create 

conform ordinii prevăzute de Legea privind protecția împotriva dezastrelor sunt 

înregistrate la registrul formațiunilor de voluntari. Ordinea de creare, menținere 

și ținere a registrului formațiunilor de voluntari este realizată conform 

dispozițiilor ORDONANȚEI nr. Iz-1669 din 17 august 2012 privind ordinea de 

creare, menținere și ținere a registrului formațiunilor de voluntari pentru 

depășirea sau controlul dezastrelor, incendiilor și situațiilor de urgență și pentru 

eliminarea consecințelor produse în urma acestora, eliberată de către Ministrul 

afacerilor interne. 

Cererea de înregistrare este depusă sub forma unui formular aprobat în prealabil 

de către primarul municipiului care conține și rechizitele obligatorii, descrise în 

cadrul Ordonanței nr. Iz-1669 din 17 august 2012. 
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Principalele structuri ale sistemului unic de salvare, însărcinate cu 

responsabilitate de realizare a activităților de protecție a populației sunt 

următoarele:  

1. Direcția generală "Securitate la incendii și protecție civilă" – MAI. 

Conform art. 6 din legea Ministerului afacerilor interne, dintre activitățile 

principale face parte chiar asigurarea securității la incendiu și protecție 

împotriva incendiilor, dezastrelor și situațiilor de urgență, realizată prin 

diferitele unități și direcții.   

Activitatea legată de asigurarea securității la incendiu și protecția împotriva 

incendiilor, dezastrelor și situațiilor de urgență este realizată de către organele de 

securitate la incendiu și protecție civilă, în condițiile și conform ordinii 

prevăzute în prezenta lege și legea privind protecția împotriva dezastrelor. 

Această activitate este complexă în esența și compoziția sa și conține o serie de 

alte sub-activități, anume de: activitate preventivă, control de stat anti-incendiu; 

activitate de stingere a incendiilor și de salvare; activitate de autorizare și control 

a comercianților, care realizează activități legate de asigurarea securității la 

incendiu a unor obiective și/sau de menținerea i deservirea unor aparate, sisteme 

și facilități, legate de securitatea la incendiu; evaluarea conformității și activitate 

de control exercitat asupra produselor pentru stingerea incendiilor; lucrări 

urgente de recuperare în urma dezastrelor, protecție operațională împotriva 

inundațiilor și operațiuni legate de căutarea și salvarea unor persoane, protecție 

împotriva substanțelor chimice, biologice și împotriva radiației; avertizare 
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timpurie și anunțare la apariția unor dezastre și în cazul pericolului aerian a 

organelor puterii executive și a populației; asistență metodologică și de expertiză 

a organelor teritoriale cu privire la protecția împotriva dezastrelor și la 

organizarea activității formațiunilor de voluntari; determinarea caracteristicilor 

de incendiu ale produselor și a indicatorilor tehnici și de exploatare ale 

echipamentului tehnic și ale produselor pentru stingerea incendiilor. 

La nivel local acesta activități sunt realizate de către direcțiile județene MAI, 

care realizează ad hoc activitățile menționate mai sus la apariția unor dezastre 

sau pericole pentru populația.    

2. Direcțiile județene MAI, sunt create pe baza principiului teritorial, 

razelor lor de acțiune fiind determinate prin act emis de către Consiliului de 

miniștri. 

3. Crucea roșie bulgară  - este printre principalele structuri ale sistemului 

unic de salvare. 

Structura și funcțiile sale sunt stabilite normativ de Legea privind Crucea roșie 

bulgară. Crucea roșie bulgară este singura organizație națională a Crucii Roșie 

pe teritoriul Republicii Bulgaria. În plus, aceasta face parte din mișcarea 

internațională a Crucii Roșie și a Semilunii Roșie. Crucea roșie bulgară 

realizează activitatea sa în conformitate cu legislația bulgară, care este compusă 

în conformitate deplină cu dispozițiile Convențiilor de la Geneva din 

12.08.1949, Protocoalelor suplimentare aferente acestora din 08.06.1977.  
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Crucea roșie bulgară este o organizație autonomă, cu activitate principală de a 

sprijini statul în domeniul umanitar, la pregătirea pentru acțiuni în stare militară, 

conflicte militare, pentru protejarea și  promovarea sănătății populației, precum 

și la primirea, depozitarea și repartizarea ajutoarelor furnizate de alte state, 

organizații și cetățeni, inclusiv cele furnizate în scopuri umanitare, ecologice, 

culturale și educaționale. 

La apariția dezastrelor sau pericolelor pentru populația, activitatea realizată de 

către Crucea roșie bulgară este de importanță majoră.  

Crucea roșie bulgară este recunoscută oficial în Republica Bulgaria prin lege, ca 

o organizație de voluntari care acordă sprijin organelor de stat, pentru ajutorul  

persoanelor nevoiașe. Crucea roșie bulgară este creată conform dispozițiilor și 

cerințelor Convenției de la Geneva, fiind unica organizație națională, care 

realizează activitatea sa pe teritoriul Republicii Bulgaria. În ciuda faptului că 

este  una din structurile principale ale sistemului unic de salvare, Crucea roșie 

bulgară  este o asociere în sensul Legii privind persoanelor juridice cu scop 

nepatrimonial.   Deși este o organizație de voluntari recunoscută prin lege, 

Crucea roșie bulgară este autonomă față de statul. Aceasta este recunoscută de 

către Comitetul internațional al Crucii roșii pe data de 20 octombrie 1885, 

făcând parte din Crucea roșie internațională și membră a federației internaționale 

a Crucii roșie și a Semilunii roșie. Realizează activitatea sa în corespondență 

deplină cu Convențiile de la Geneva, principiile mișcării internaționale a Crucii 

roșie și a Semilunii roșie, precum și cu Legea privind Crucea roșie bulgară. 
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Crucea roșie bulgară realizează o parte din activitățile sale principale împreuna 

cu organizații de stat, municipale și nonguvernamentale, legate de pregătirea și 

acordarea unui sprijin la apariția unor dezastre, accidente și crize, precum:   

• Creează pe baza unui principiu funcțional un Centru de gestionare 

național operațional, respectiv centre de gestionare județene operaționale 

pentru activitățile realizate în cazuri de dezastre, accidente și crize, sub 

conducerea directorului general, respectiv directorului Secretariatului 

Consiliului județean/ de capitală a Crucii roșie bulgare;   

• Creează și pregătește echipe și structuri care pot realiza următoarele 

activități: evaluarea necesităților, sprijinirea populației afectate, inclusiv 

sprijin umanitar, primul ajutor psihologic și sprijin psihic și social, primul  

ajutor înaintea acordării asistenței medicale și alte activități, sprijinirea 

persoanelor care se confruntă cu o nevoie și a celor vătămate prin crearea 

unor depozite cu rezervele de resursele necesare, în funcție de natura 

dezastrului și ajutorul de care are nevoie populația. 

 

• Bunuri necesare pentru sprijinirea imediată a populației care se confruntă 

cu dezastre, cooperează și participă individual sau în cooperare cu alte 

formațiuni și servicii specializate, la prevenirea și delimitarea 

consecințelor rezultate în urma dezastrelor, accidentelor și crizelor, 

conform competențelor sale, pregătește și acordă sprijin în funcție de 
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posibilitățile sale în răspunsul unor apeluri altor state și societăți naționale 

care se confruntă cu dezastre și conflicte. 

În vederea realizării funcțiilor sale pe teritoriul țării întregi cu o eficiență 

maximă, trebuie organizat răspunsul mai rapid ad hoc dacă este cazul.  

Crucea roșie bulgară are o structură organizațională de patru grade: 

- Nivel de societate;   

- Nivel municipal – structura în zona fiecărui municipiu;  

- Nivel județean, respectiv de Capitală - 28 organizații județene;  

- Nivel național – Adunarea generală – Organul suprem al Crucii roșie 

bulgare și Consiliu național – principalul organ executiv și de conducere. 

Crucea roșie bulgară este o unitate de importanță majoră pentru implementarea 

politicii de stat la apariția dezastrelor. Aceasta funcționează și ajută la 

îmbunătățirea pregătirii populației pentru acțiune în cazuri de dezastre și 

împreuna cu protecția civilă răspunde pentru instruirea și pregătirea unor 

formațiuni pentru acordarea primului ajutor persoanelor vătămate, îndreaptă 

activitatea sa spre îmbunătățirea capacității organizației și a coordonării în 

situații de dezastre sau la apariția unor pericole.    

Ca o structură de frunte din sistemul unic de salvare și o parte din protecția 

operațională, Crucea roșie bulgară este inclusă în Planul național pentru 

protecția populației;   
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Asocierea ajută statul la realizarea activităților umanitare legate de protejarea și 

promovarea sănătății populației la apariția unor dezastre, accidente și crize. 

Crucea roșie bulgară furnizează ajutor umanitar în cazuri de dezastre naturale, 

dezastre cu caracter tehnologic, accidente, crize.  

La producerea unei situații de urgență funcționarii din cadrul Crucii roșie 

bulgare execută planurile de acțiune la apariția unor dezastre, accidente și crize, 

elaborate la nivel național și județean. Planurile sunt coordonate cu instituțiile de 

stat care activează în domeniul dezastrelor, fiind actualizate anual, dacă este 

cazul.  

Buna organizare și mobilizare a populației la producerea dezastrelor este de 

importanță majoră pentru gestionarea reușită a situației periculoase apărute,  

totodată pentru optimizarea rapidă și maximă a procesului de realizare a 

activităților de salvare și de sprijinire a populației care se confruntă cu 

dezastrele, sunt create și funcționează următoarele unități:  

1. Centru de gestionare național operațional (CGNO) cu echipe de 

intervenție.    

 

2. Centre de gestionare județene operaționale (CGNO) cu echipe de intervenție  

Echipa națională de salvare pentru intervenții la dezastre, accidente și crize a 

Crucii roșie bulgare (ENSID) este o echipa de salvare formată din voluntari, 
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care sprijină activitatea Crucii roșie bulgare privind delimitarea și lichidarea 

consecințelor produse în urma unor dezastre, accidente și crize.   

ENSID funcționează respectând cu strictețe baza normativă a Republicii 

Bulgaria privind dezastrele, Legea privind Crucea roșie bulgară, Statutul CRB,  

Planul de acțiune al CRB, etc., în conformitate cu principiile Mișcării 

internaționale a Crucii roșie: umanism, obiectivism, independență, neutralitate, 

voluntarism, unitate, universalitate.    

Obiectivul principal al ENSID este de a sprijini activitatea Societății naționale 

de intervenții la dezastre, accidente și crize și a ajuta protejarea vieții și sănătății 

oamenilor la apariția unor dezastre, accidente și crize. Activitatea echipei este 

organizată și realizată pe baza unui regulament privind activitatea sa elaborat în 

prealabil.   

Echipele de voluntari pentru intervenție la apariția unor dezastre, accidente și 

crize (EVIDAC) sunt formate pe lângă Secretariatul Consiliului județean 

respectiv al Crucii roșie bulgare (CJ CRB).  

EVIDAC sprijină activitatea CRB legată de delimitarea și lichidarea 

consecințelor generate de dezastre, accidente și crize.  

Echipele de voluntari pentru intervenție la apariția unor dezastre de pe lângă 

CRB funcționează respectând cu strictețe baza normativă referitoare la 

intervențiile la apariția unor dezastre în Republica Bulgaria și principiile 

Mișcării internaționale a Crucii roșie: umanism, obiectivism, independență, 
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neutralitate, voluntarism, unitate, universalitate și în conformitate cu Planurile 

de acțiune la dezastre, accidente și crize ale (CJ CRB).   

Obiectivul principal al EVIDAC este de a sprijini activitatea CRB la apariția 

unor dezastre, accidente și crize și a coopera pentru păstrarea vieții și sănătății 

oamenilor  la apariția unor dezastre, accidente și crize. Pentru atingerea 

obiectivului său principal, EVIDAC îndeplinește sarcinile sale înainte și timpul 

producerii și după producerea dezastrului.    

La Crucea roșie bulgară este creată organizare pentru activitatea echipelor la 

etape, în cele trei momente cheie de acțiuni eficiente la realizarea protecției 

operaționale împotriva dezastrelor: 

- Activitate preventivă – realizată înaintea producerii dezastrului. În esența 

sa, această activitate este exprimată în recrutarea unor voluntari, instruirea 

acestora,  procurarea echipamentului necesar, cartografierea zonelor periclitate  

în conformitate cu directivele UE, transpuse și intrate în vigoare în Republica 

Bulgaria. În această etapă urmează a fi clarificate rolul și funcțiilor echipelor de 

voluntari în sistemul de funcționare a Crucii roșie bulgare, privind acționarea 

echipelor la apariția unui dezastru, în conformitate cu regulile și planurile 

afirmate în sistemul CRB și la apariția dezastrelor, accidentelor și crizelor, în 

scopul acesta fiind organizate simulații de antrenament. 

- În timpul desfășurării dezastrului – această este etapă cheie, la care 

formațiunile de voluntari,  structurile județene, municipale, regionale și centrale 
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ale CRB realmente realizează practic activitățile, pentru care au parcurs 

instruirile și simulațiile de antrenament. Prin introducerea echipelor de voluntari 

în acțiune se urmărește delimitarea consecințelor dăunătoare ale dezastrului 

produs. Echipele pe locuri acționează conform planurile la nivel județean și 

național, care sunt anunțate prin sistemele de anunțare și sistemele pentru fluxul 

de informații. Formațiunile de voluntari sprijină activitatea formațiunilor 

specializate. 

- După producerea dezastrului – La prezența unui rezultat dăunător deja 

produs, aspectul principal al acestei etape constă în concentrarea acțiunilor 

echipelor spre refacerea daunelor și sprijinirea populației în vederea refacerii 

sale mai rapide. În funcție de mărimea dezastrului, acțiunile s-ar putea delimita 

condiționat în acțiuni de lungă durată și acțiuni de durată medie. 

 

4. Centre de asistență medicală de urgență   

Centrele de asistență medicală de urgență sunt cealaltă structura componentă a 

sistemului unic de salvare. Ca o componentă principală a sistemului național de 

sănătate, dar totodată și ca element al siguranței naționale, asistența medicală de 

urgență este un angajament de stat, care garantează acordarea asistenței 

medicale în timp util persoanelor în stări care prezintă pericol pentru viața, în 

vederea prevenirii decesului sau vătămărilor, care provoacă dizabilitate.    
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Din acest motiv și în conceptul adoptat privind dezvoltarea asistenței medicale 

în perioada 2014-2020, perfecționarea sa este printre prioritățile prevăzute. Dar 

această este o noțiune foarte cuprinzătoare. În primul rând trebuie asigurată o 

conexiune de comunicații de încredere, care asigură securitatea și independența 

de rețelele publice de comunicație mobilă. Este prevăzută și crearea unui Centru 

de dispecerat central pe lângă Ministerul Sănătății, care va îndeplini funcțiile 

unui centru de coordonare a sistemului de asistență medicală de urgență și 

răspunsului la crize și va asigura coordonarea între centrele de dispecerat ale 

centrelor de asistență medicală de urgență, instituțiile medicale pentru asistența 

medicală spitalicească, iar în cazuri de dezastre, accidente și crize – și cu restul 

structurilor din Sistemul național pentru apeluri de urgență la nr. De tel. 112. În 

această legătură urmează a se construi și asigura conectivitate operațională între 

sistemul național pentru apeluri de urgență și sistemul informațional de asistență 

medicală de urgență.  

Un alt obiectiv prioritar atribuit de Ministerul Sănătății  centrelor bulgare de 

asistență medicală de urgență este perfecționarea gestionării crizelor. La 

producerea unor dezastre momentul cel mai important este prezentat de 

răspunsul, în special de răspunsul rapid. În scopul acesta trebuie menținut în 

stare de pregătire sistemul de  asistență medicală de urgență pentru răspuns la 

dezastre și depășirea consecințelor de dezastre naturale și accidente majore. 

Realizarea acestui obiectiv este legată de afirmarea unui plan de acțiune la crize.  
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O prioritate care este relevantă Bulgariei și României este crearea cooperării 

transfrontaliere la acordarea asistenței medicale de urgență. Adoptarea bazei 

normative pentru reglementarea protocoalelor de coordonare a cooperării 

transfrontaliere. Participarea echipelor de asistență medicală de urgență la 

instruiri internaționale pentru depășirea consecințelor generate în urma crizelor.   

În legislația bulgară în vigoare referitoare la sfera de acoperire, ordinea și 

condițiile de acordare a asistenței medicale de urgență, sunt menționate reguli 

detaliate, conținute în Ordonanță nr. 25 din 04.11.1999 privind acordarea 

asistenței medicale de urgență, eliberată de Ministrul Sănătății. Conform 

dispozițiilor conținute în ordonanța și art. 9 din Ordonanța nr. 25/1999, centrele 

de asistență medicală de urgență organizează, asigură și acordă asistență 

medicală de urgență la apariția unor dezastre, accidente și crize, în interacțiune 

cu organele de poliție, pompierii și protecția civilă.  

  

În conformitate cu legislația bulgară în vigoare, principalele componente ale 

sistemului unic de salvare descrise detaliat mai sus asigură promptitudinea 

continuă de primire a mesajelor la apariția unor dezastre, evaluarea acestora și 

întreprinderea unor acțiuni imediate.   

Obligația principală a statului este de a asigura viața, siguranța și integritatea 

fizică a populației pe teritoriul său. Din acest motiv și pentru optimizarea 

procesului și pentru o eficiență maximă în termene cât mai scurte, din cauza 
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naturii problemei care trebuie soluționate, structura componentelor principale 

ale sistemului unic de salvare este construită pe teritoriul țării întregi, în 

conformitate cu diviziunea administrativă și teritorială. 

Restul componentelor acționează și acordă asistență și sprijin celorlalte 

componente la solicitare și conform Planului național de protecție împotriva 

dezastrelor în vigoare adoptat de Consiliul de miniștri.   

Pentru realizarea reușită a protecției civile la dezastre, de importanță majoră este 

coordonarea și gestionarea componentelor sistemului unic de salvare.     

Conform art. 29 din Legea privind protecția împotriva dezastrelor, coordonarea 

este realizată de Direcția principală "Securitate la incendiu și protecție civilă" – 

MAI,  prin centrele sale operaționale, care realizează următoarele activități 

principale: acceptă și evaluează informații referitoare la dezastrele apărute, 

înștiințează componentele competente ale sistemului unic de salvare și 

coordonează activitatea ulterioară pe baza procedurilor operaționale standard, 

realizează avertizare timpurie și anunțarea organelor puterii executive, 

componentele sistemului unic de salvare și populația la apariția unor dezastre; la 

cererea conducătorului operațiunilor organizează includerea componentelor ale 

sistemului unic de salvare în planurile prevăzute de protecție împotriva 

dezastrelor, precum și a forțelor sau mijloacelor suplimentare.  
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5.2. Revizuirea și analiza legislației naționale a României privind 
gestionarea dezastrelor. 
 

România este o țară – membră a UE, parte a Acordului de la Paris. Ca o parte la 

acordul, România își asumă și angajamentele care decurg de la acesta, anume de  

atenuare și adaptare, adoptate prin aportul național colectiv la UE. România a 

adoptat și Strategia națională pentru schimbările climatice pentru perioada 2013-

2020 în anul 2013, urmată de Strategia națională pentru schimbările climatice și  

intensitate redusă a carbonului pentru 2016–2030 și Planul de acțiune privind 

modificările climatice asociate lui pentru 2016—2020 în anul 2015, care 

stabilește prioritățile sectoriale pentru controlul schimbărilor climatice, inclusiv 

privind energeticii, transportului, agriculturii și dezvoltării regiunilor rurale, 

pădurilor, biodiversității, dezvoltării urbane și gestionării apelor și deșeurilor.  

România, ca și Bulgaria, a adoptat și este obligată a transpune în legislația sa și a 

respecta dispozițiile Mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene 

(MPCUE) , Cadrul de acțiune de la Hyogo 2005-2015 al ONU „Construirea 

rezilienței națiunilor și comunităților în fața dezastrelor “, Planul de acțiune la 

Programul cadru de la Sendai pentru reducerea  de dezastre în perioada 2015 — 

2030. 

Conform legislației române în vigoare în momentul de față, la apariția unei 

situații de urgență de amploare, un municipiu, minister sau un alt organ poate 

solicita convocarea ședinței Comitetului național pentru situații speciale de 

http://www.interregrobg.eu/


                                              
 
 

66 
 

www.interregrobg.eu 
 

Acest document este întocmit în cadrul proiectului „Equipment save our lives” cu număr: ROBG-305, finanțat prin Programul de cooperare 
transfrontalieră  INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020”. Întreaga responsabilitate pentru conținutul documentului revine 

Municipiului Montana. În nici un caz nu se poate considera că prezentul document reflectă poziția oficială a Uniunii Europene și a Autorității 
de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră  INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020”. 

 

urgență (CNSSU). După convocarea ședinței CNSSU, conducătorul 

Departamentului pentru situații de urgență va raporta parametrii dezastrului.    

Conform hotărârii guvernamentale  (GD) nr. 94/2014, CNSSU are obligația 

legală de a elabora recomandări și a elibera decizii referitoare la acțiunile 

guvernamentale, care trebuie întreprinse în răspunsul unor dezastre, accidente 

sau situații de urgență, legate de fenomenele naturale, tehnologice, biologice sau 

radiologice apărute sau la pericol imediat de dezastre naturale. În competențele 

CNSSU este inclus și controlul situațiilor de urgență legate de sănătatea.  

Deciziile luate de CNSSU sunt adoptate prin votul tuturor membrilor săi, 

conform hotărârii guvernamentale (GD) nr. 94/2014. CNSSU de asemenea ar 

putea recomanda guvernului o serie de acțiuni de întreprins la apariția unor 

dezastre, precum și în scopuri preventive, la pericolul de apariție a unor 

asemenea. Recomandările CNSSU sunt adresate premierului și îi sunt prezentate 

pentru luarea deciziilor aferente acestora. 

În momentul de față România este în proces de consolidare și completare a 

cadrelor legislative și organizaționale, adoptate în legătură cu atenuarea 

consecințelor produse în urma dezastrelor și pregătirea pentru gestionarea 

dezastrelor. În decursul timpului și cu dezvoltarea statului, Sistemul de 

gestionare a dezastrelor a suferit schimbări dramatice, plecând de la un sistem 

militarizat centralizat a parcurs un proces de decentralizare și a ajuns la etapa de 
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reconstrucție sistemică a regulilor și dispozițiilor civile, compatibile cu cele ale 

NATO și UE.  

România parcurge o etapă de bază legată de reorganizarea structurii de 

gestionare a dezastrelor. Țara depune eforturi și pentru elaborarea planurilor 

naționale și regionale pentru gestionarea riscului în vederea includerii unor 

abordări pentru reducerea riscului. Pentru punerea în mișcare a acestui proces 

întreg, abordarea față de multe pericole modelează tot mai mult modalitatea, în 

care România gestionează riscurile de dezastre, conform actelor normative 

europene și planurilor de acțiune ale NATO. O asemenea abordare include 

traducerea și asocierea cunoștințelor legate de întreaga serie de pericole de 

strategii pentru gestionarea riscului, evaluări și analize, care duc la o eficiența 

economică mai mare. Pentru ilustrarea acestei schimbări curente, România a 

finalizat în curând evaluarea națională integrată a riscului prin proiectul UE 

(RO-RISK 2013–2016), menit a oferi o serie de instrumente pentru analiza 

multor pericole autorităților locale.  

În acest proces de dezvoltare a legislației României din domeniul gestionării 

dezastrelor, țara introduce unele schimbări pentru atingerea priorităților 

prevăzute în Cadrul de acțiune de la Hyogo 2005-2015 al ONU „Construirea 

rezilienței națiunilor și comunităților în fața dezastrelor“,  Planul de acțiune din 

Programul cadru de la Sendai pentru reducerea  de dezastre în perioada 2015 — 

2030 , anume pentru coordonarea și interacțiune între diferitele unități 

instituționale. 
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Coordonarea între ministerul central și autoritățile locale, precum și participarea 

altor departamente la pregătirea pentru dezastre și pentru reducerea riscului este 

un proces de dezvoltare legislativă. Ordonanța de urgență a Guvernului 21 / 

15.04.2004 stabilește că organul național responsabil pentru coordonarea 

multisectorială este Comitetul național  pentru situații speciale de urgență 

(CNSSU) , care activează prin Departamentul pentru situații de urgență și 

Inspectoratul general pentru situații de urgență. Conforma acestor acte, 

instituțiile sectoriale sunt responsabile pentru elaborarea planurilor, care prin 

urmare sunt coordonate de către CNSSU. Capacitatea instituțională și resursele 

sunt semnificative și sunt destinate a asigura un răspuns eficient dezastrelor 

naturale, provocate de om și dezastrelor biologice. Prin Hotărârea guvernului 

(GD) nr. 557/2016 pentru gestionarea riscului s-a stabilit normativ obligația 

organelor de a elabora planuri sectoriale pentru asigurarea gestionării specifice a 

situațiilor de urgență. Coordonarea întregului proces este realizată de către 

Comitetul național pentru situații de urgență (CNSU). . În ciuda progresului 

semnificativ,  România ca și Bulgaria, încă se confruntă cu provocări la 

menținerea angajamentelor autorităților, mai ales la nivel local.   

Ministerul dezvoltării regionale și administrația publică în curând  a început a 

furniza finanțare autorităților subnaționale pentru cartografierea și analiza 

riscurilor legate de planificarea folosinței terenurilor urbane. Departamentul 

pentru situații de urgență și Inspectoratul general pentru situații de urgență, 

împreuna cu alți parteneri și diferite organizații, care desfășoară activitate în 
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domeniul activității de reducere a riscului de dezastre, de asemenea au întreprins 

eforturi semnificative și au diversificat modalitățile pentru anunțarea riscurilor 

de dezastre naturale comunităților și elevilor. Aceasta este de importanță majoră, 

întrucât informarea populației și cunoașterea situației reale duce la diminuarea 

rezultatului dăunător de la producerea dezastrelor.   

Inspectoratul general pentru situații de urgență respectă prioritățile conturate 

până în anul 2020, care sunt deduse după studiere în vederea îmbunătățirii 

pregătirii populației și a instituțiilor, bazându-se pe avertizarea timpurie și 

răspunsul în timp util. Prioritățile stabilite de către Inspectoratul general pentru 

situații de urgență sunt următoarele:   

• Dezvoltarea și îmbunătățirea procedurilor, standardelor, regulamentelor și 

a instrumentelor inovative pentru optimizarea resurselor și estimarea 

situațiilor de urgență, privind garantarea gestionării situațiilor complexe 

sau fără precedent;  

• Îmbunătățirea parteneriatului cu societatea pentru a răspunde și cunoaște 

situația actuale, modalitățile și mijloacele, care trebuie folosite și care va 

asigura protecție, dacă este cazul;  

• Îmbunătățirea eficienței cadrului legal privind îmbunătățirea organizației 

și funcționării instituțiilor, a pompierilor militari și a formațiunilor de 

voluntari în timpul situațiilor de urgență;   

• Intensificarea capacităților operaționale și a capacității de reacție prin 

tehnologii integrate noi pentru prevenire, pregătire și reacție;    
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•  Alarmă centralizată – un sistem național, atins prin asigurarea unei 

acoperiri de 100% până în anul 2020;  

• Dezbaterea acoperirii insuficiente a metodologiilor, îndrumărilor și a 

sistemului pentru actualizarea identificării pragurilor de însecetare și 

cartografierea însecetării, precum și a metodologiilor;   

• Adresarea lipsei de priorități și a unor metode și tehnici de reabilitare 

potrivite privind construirea unor baraje, precum și realizarea unor lucrări 

de protecție legate de planurile teritoriale de construcții urbane; 

• Garantarea credibilității și rezistenței Inspectoratului general pentru 

situații de urgență, pentru reducerea daunelor și a riscurilor de explozii și 

pentru garantarea faptului că acesta poate funcționa pe deplin după 

dezastrul.  

Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență la nivel de județ sau municipiu 

este realizată de autoritățile locale, ele fiind responsabile pentru gestionarea 

și prevenirea situațiilor de urgență la nivel local. Autorităților locale se 

solicită a dispune de hărți ale zonelor de risc pentru unitățile sale 

administrative teritoriale, dar în mare măsură aceste date sunt incomplete, 

incoerente, vechi sau pur și simplu nu sunt disponibile pentru unele orașe. O 

parte din provocarea apare d.p.d.v. al planificării – doar ca un aspect de 

reacționare la situații de urgență, sau ca ceva care poate fi planificat și adresat 

adecvat în decursul timpului prin investiții capitale și schimbări ale politicii, 

măcar în cea ce privește dezastrele care ar putea fi prevăzute. 
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Ținând cont de experiența România în cea ce privește dezastrele grave în 

ultimii ani, guvernul a adus îmbunătățiri sistemului de răspuns la situații de 

urgență din țară, ca o prioritate națională. O parte din îmbunătățirile includ 

perfecționarea sistemelor de avertizare timpurie, modernizarea 

echipamentului pentru operațiuni de căutare și salvare, integrarea 

procedurilor de pregătire și reacție la situații de urgență medicale și 

nemedicale și dezvoltarea unor campanii informaționale dedicate 

comunităților locale, pentru îmbunătățirea gradului de informare privind 

nivelele de expoziție și posibilele măsuri de protecție.    

România a implementat în legislația sa unele abordări inovative privind 

strategia națională pentru îmbunătățirea informării publicului, pentru 

stimularea culturii de rezistență la dezastre în comunitățile urbane și rurale, 

mai ales unde în localitățile mici gradul de informare este cel mai scăzut.   

Țara a activat mecanismul comunitar pentru protecție civilă (MIC) și a 

beneficiat de ajutoare din cauza inundațiilor grave. Totodată, în comparație 

cu cetățenii din alte țări – membre, românii cunosc mai puțin activitățile UE 

din domeniul protecției civile. Guvernul a întreprins relativ curând acțiuni în 

această direcție, prin Ministerul afacerilor interne și Ministerul situațiilor de 

urgență, a angajat activ societatea civilă locală pentru îmbunătățirea pregătirii 

și capacității de reacționare și a procedat la instruirea unor voluntari în 

sprijinul răspunsului.   
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Inspecția generală pentru situații de urgență a inițiat procesul legat de crearea 

unui sistem național informațional pentru situații de urgență. Acest sistem 

permite autorităților locale de a furniza date referitoare la dezastre și situații 

de urgență și a stabili sprijinul și resursele disponibile, precum și 

supravegherea acestor date în timp real, cu suportul nivelului național, dacă 

este cazul. Guvernul a depus eforturi semnificative pentru a garanta 

adoptarea de toate părțile interesate la nivel național și subnațional a 

sistemului informațional, asigurând instruirea critică și elaborarea unor 

proceduri operaționale standard.  Sistemul SMISU a fost adoptat oficial și 

inițiat în anul 2017. 

Legislația României prevede asigurare obligatorie pentru proprietarii 

locuințelor, pentru asigurarea oamenilor împotriva crizelor, cauzate de 

cutremure, inundații și alunecări de teren – cele mai însemnate pericole din 

țara. Această obligație este prevăzută de legislatorul în legea 260/2008.  

5.3 Problemă 
 

Legislațiile naționale ale Bulgariei și României din domeniul gestionării 

dezastrelor au numeroase parametri și direcții comune similare. În mare parte 

sunt înființate și organe analogice la nivel central, județean și local, care 

urmează a desfășura politica pentru gestionarea dezastrelor. Dar ele diferă 

semnificativ. 
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Se observă diferențe în progresul legislației din ambele țări cu privire la 

dezastrele. În Bulgaria este acordată o atenție deosebită sistemului unic de 

salvare. Modalitățile de crearea a acestuia, activitățile, structurile, puterile, toate 

fiind descrise detaliat de către legislatorul. 

5.4 Soluție  
 

Elaborarea unei abordări de instruire între partenerii, legată de abordarea 

generală integrată multidisciplinară și coordonată pentru gestionarea riscului de 

dezastre, inclusiv prin elaborarea unor programe de instruire pentru creșterea 

cunoștințelor și gradului de informare privind întregul ciclu de gestionare a 

riscului de dezastre pentru organele din ambele municipii Montana și Moțăței, 

precum și pentru populația de pe teritoriul ambelor municipii.   

Schimbul reciproc de experiență, care va încuraja ambii parteneri a îmbunătăți 

unitățile mai slabe ale legislației țării, pe care o prezintă, totodată va permite 

împărtășirea mecanismelor deja detaliat dezvoltate și în stare de funcționare.  

Semnarea unor acorduri bilaterale între partenerii va permite crearea premiselor   

pentru continuarea cooperării legate de prevenirea dezastrelor.   

Organizarea unor întâlniri diverse de instruire și antrenament și semnarea unor 

formațiuni de voluntari din ambele țări.   
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Formarea unor grupuri de lucru formate de experți din partea bulgară și partea 

română pentru subiecte, precum prevenirea și date referitoare la pierderi 

provocate în urma dezastrelor. 

Schimb de experți, organizarea unor întâlniri comune științifice.   

5.5 Rezultat 
 

Sincronizarea legislației ambilor parteneri ca un început la nivel local, creându-

se astfel posibilitatea de o cooperare mai ușoară, de ajutor reciproc în cazuri de 

dezastre produse pe teritoriul municipiului Montana sau Municipiului Moțăței.  

Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între partenerii, respectiv între cele 

două țări Bulgaria și România. Consolidarea cunoștințelor și a experienței 

experților la nivel național, județean și municipal, îmbunătățirea calificării 

experților din structurile celor doi parteneri. 

6.Planul de acțiune din Programul cadru de la Sendai pentru 
reducerea riscului de dezastre în perioada 2015 — 2030. 
Transpunerea sa în legislația bulgară și română. Probleme. 
Soluție. Rezultat.   

 
Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscului de dezastre în perioada 2015—

2030  (Cadrul de la Sendai) este primul acord de importanță majoră pentru 
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programul de dezvoltare după anul 2015, conținând opt obiective și patru 

priorități de acțiune.   

Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscului de dezastre a fost aprobat de 

Adunarea generală ONU după Cea de a Treia conferință mondială ONU pentru 

reducerea riscului de dezastre în anul 2015. 

Cadrul de la Sendai reprezintă un acord voluntar, neobligatoriu, cu durata de 15 

ani, care recunoaște faptul că statului revine rolul principal pentru reducerea 

riscului de dezastre, dar responsabilitatea trebuie împărtășită cu alte părți 

interesate, inclusiv autoritățile locale, sectorul privat și alte părți interesate.  

 

Cadrul de la Sendai urmărește următorul rezultat:   

 

Reducerea semnificativă a riscului de dezastre și pierderilor pentru viața, traiul 

și sănătatea oamenilor, precum și a pierderilor sub forma activelor economice, 

fizice, sociale, culturale și ecologice ale oamenilor, întreprinderilor, 

comunităților și statelor.  

 

Cadrul de la Sendai este instrumentul succesor al cadrului de acțiune de la 

Hyogo   2005-2015: „Construirea rezilienței națiunilor și comunităților în fața 

dezastrelor.” Este rezultatul consultărilor cu părțile interesate inițiate în martie 

2012 și al negocierilor interguvernamentale, desfășurate de la iulie 2014 până în 

martie 2015, care au fost sprijinite de UNISDR la cererea Adunării generale a 
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ONU. Serviciul ONU pentru reducerea riscurilor de dezastre (UNISDR) pe 

lângă ONU are sarcina de a sprijini implementare, urmărirea și revizuirea 

Cadrului de la Sendai.   

 

Cele șapte obiective globale prevăzute de Cadrul de la Sendai sunt următoarele:  

 

- Reducere semnificativă a mortalității cauzate de dezastre pe plan mondial până 

în anul 2030 în vederea reducerii valorii medii la 100 000 mortalități globale în 

deceniul 2020-2030 în comparație cu perioada 2005-2015. 

- Reducere semnificativă a numărului persoanelor afectate pe plan mondial până 

în anul  2030 în vederea reducerii cifrei medii globale la 100 000 persoane în 

deceniul 2020-2020 în comparație cu perioada 2005-2015.  

 

- Reducerea pierderilor economice directe provocate de dezastre raportate la 

produsul intern brut mondial până în anul 2030.  

 

- Reducere semnificativă a daunelor provocate de dezastre care afectează 

infrastructura critică și întreruperea serviciilor principale, printre care sunt și 

facilitățile de sănătate și educație, inclusiv prin dezvoltarea rezistenței acestora 

până în anul 2030. 
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- Creștere semnificativă a numărului țărilor cu strategii naționale și locale pentru 

reducerea riscului de dezastre până în anul 2020. 

 

- Intensificare semnificativă a cooperării internaționale pentru țările în curs de 

dezvoltare prin sprijin adecvat și durabil pentru completarea acțiunilor lor 

naționale legate de implementarea prezentului cadru până în anul 2030.  

 

- Îmbunătățire esențială a accesului la sisteme cu mai multe grade pentru 

avertizare timpurie, informații și evaluarea riscului de dezastre pentru persoanele 

până în anul 2030.  

 

Cele patru priorități de acțiune prevăzute în cadrul de la Sendai sunt 
următoarele:  

 

Prioritate 1. Înțelegerea riscului de dezastru  

 

Gestionarea riscului de dezastre urmează a fi întemeiat pe înțelegerea riscului de 

dezastre în toate dimensiunile sale,  legate de vulnerabilitatea, capacitatea, 

expunerea persoanelor și activelor, caracteristicile periculoase și mediul 

înconjurător.  Asemenea cunoștințe ar putea fi folosite pentru evaluarea riscului, 

prevenirea, ameliorarea, pregătirea și intervenția. 
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Prioritate 2. Consolidarea gestionării riscului de dezastre pentru gestionarea 

riscului de dezastre   

 

Gestionarea riscului de dezastre la nivel național, regional și global este foarte 

importantă pentru prevenirea, ameliorarea, pregătirea, intervenția și refacerea. 

Aceasta încurajează cooperarea și parteneriatul.  

 

Prioritate 3. Investirea în reducerea riscului de dezastre privind rezistenței   

 

Investițiile publice și private realizate în domeniul prevenirii și reducerii riscului 

de dezastre prin măsuri structurale și nestructurale sunt de importanță majoră 

pentru creșterea rezistenței economice, sociale, de sănătate și culturale a 

persoanelor, comunităților, statelor și activelor acestora, precum și cu privire la 

mediul înconjurător. 

 

Prioritate 4. Îmbunătățirea gradului de pregătire de dezastre pentru un răspuns 

eficient și „O refacere mai bună“ în procesul de refacere, refacere și refacere  

 

Creșterea riscului de dezastre înseamnă că trebuie îmbunătățită pregătirea de 

intervenție la apariția unor dezastre, a fi întreprinse acțiuni în așteptarea 

producerii unor evenimente și a se garanta faptul că sunt prezente capacitățile de 

un răspuns eficient și refacere la toate nivelele. Etapa de refacere și refacere 

http://www.interregrobg.eu/


                                              
 
 

79 
 

www.interregrobg.eu 
 

Acest document este întocmit în cadrul proiectului „Equipment save our lives” cu număr: ROBG-305, finanțat prin Programul de cooperare 
transfrontalieră  INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020”. Întreaga responsabilitate pentru conținutul documentului revine 

Municipiului Montana. În nici un caz nu se poate considera că prezentul document reflectă poziția oficială a Uniunii Europene și a Autorității 
de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră  INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020”. 

 

reprezintă posibilitatea critică pentru o refacere mai bună, inclusiv prin 

integrarea reducerii riscului de dezastre în măsuri de dezvoltare.   

 

Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscului de dezastre conturează cursul 

global pentru următorii 15 ani. În timpul consultărilor și negocierilor, care au 

dus la finalizarea sa, au fost adresate apeluri serioase pentru dezvoltarea unor 

direcții practice în sprijinul realizării, garantării angajamentului și 

angajamentului tuturor părților interesate și intensificării evidenței la reducerea 

riscului de dezastre.   

 

Paragraf 48, litera c) din cadrul de la Sendai apelează la “Serviciul ONU pentru 

reducerea riscurilor de dezastre (UNISDR), în special a sprijini implementarea, 

urmărirea și revizuirea acestui cadru prin […] generarea unor probe și direcții 

practice de implementare, în cooperare strânsă cu țările și prin mobilizarea unor 

experți; îmbunătățirea culturii de prevenție în țările interesate respective […] “. 

Pentru facilitatea acestui proces vor fi dezvoltate o serie de direcții pentru 

implementarea Cadrului de la Sendai.   

 

Bulgaria a adoptat cadrul de la Sendai și lucrează activ asupra realizarea tuturor 

celor șapte obiective prevăzute în cadrul său și a celor patru activități prioritare, 

cu toate resursele de autorități la nivel central, regional și local, angajate în 

gestionarea dezastrelor.   

http://www.interregrobg.eu/
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România a adoptat Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscului de dezastre în 

anul  2015, menit reducerii semnificative a riscului de dezastre și a pierderilor de 

viață, mijloace de trai și sănătate, precum și a activelor economice, fizice, 

sociale, culturale și ecologice ale unor persoane, întreprinderi, comunități și 

state. Ca o parte din angajamentul asumat, guvernul lucrează activ pentru 

crearea unei Platforme naționale pentru reducerea riscului de dezastre. Această 

platformă este organizată și funcționează ca un mecanism național multisectorial 

și interdisciplinar, compus din  membrii Comitetului național pentru situații 

speciale de urgență (CNSSU), grupuri pentru sprijin tehnic și științific și 

reprezentanți ai unor ONG-uri,  structuri asociative puterii locale, asociații 

profesionale, sindicate, instituții de învățământ superior și institute de cercetare, 

instituții culturale ale unor asocieri și denominații religioase, recunoscute de 

lege și mass media.  

 

6.1 Problemă 
 

Cadrul de la Sendai este în proces de dezvoltare și implementare în legislațiile 

naționale ale Bulgariei și României. Deși deja au realizat o parte din obiectivele 

și activitățile prioritare, ambele țări au multe de atins și modificări legislative de 

introdus în vederea implementării tuturor cerințelor Planului de acțiune ONU.   

http://www.interregrobg.eu/
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6.2.Soluție 
 

Formarea unui grup de experți calificați din Bulgaria și România pentru 

desfășurarea unor activități comune legate de elaborarea actelor normative 

privind implementarea Planului de acțiune aferent cadrului de la Sendai în 

legislația națională a României și Bulgariei.  

6.3 Rezultat 
Legislație sincronizată și elaborarea unor mecanisme, care sunt analogice pentru 

ambii parteneri și care vor facilita parteneriatul lor viitor.  

http://www.interregrobg.eu/
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