MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ

Anunț
În data de 16.05.2018, ora 13.00, la sediul Inspectoratului pentru Situații
de Urgență ”Dealul Spirii” București Ilfov din Calea 13 septembrie nr.135,
sector 5, București, va avea loc întâlnirea cu factorii interesați din cadrul
procesului de consultare publică privind implementarea proiectului
“Managementul Riscurilor la Dezastre”, proiect susținut financiar de către
Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare. Documentul draft în care
se analizează riscurile de mediu și sociale, precum și modul de gestionare a
acestora a fost publicat în data de 04.05.2018 și poate fi descărcat la adresa
https://www.igsu.ro/biblioteca/legislatie/Transparenta%20decizionala/Draft%
20%20EESMF%20-DRMP%20for%20Public%20Disclosure%20.pdf
În cadrul acestei întâlniri se vor putea adresa întrebări și reprezintă
ultima ocazie în care se pot face propuneri sau sugestii asupra documentului
publicat înainte de adoptarea formei finale.
Vă comunicăm, de asemenea, că puteți trimite în continuare observații la
adresa de e mail proiecte_igsu@mai.gov.ro, până la data de 16.05.2018.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa:
Strada Banul Dumitrache nr. 46, sector 2, București;
Tel: +40212086150, int: 27320/27321/27112;
E-mail: proiecte_igsu@mai.gov.ro.
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Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență urmează să demareze implementarea proiectului “Managementul
Riscurilor la Dezastre”. Proiectul va fi susținut financiar de către Banca
Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare. În cadrul acestui proiect vor fi
reabilitate o serie de clădiri aparținând Inspectoratelor Județene pentru Situații
de Urgență.
În etapa preliminară demarării proiectului, a fost pregătită o analiză a
riscurilor de mediu și a riscurilor sociale asociate cu activități ce urmează a fi
implementate în cadrul acestui proiect. Pentru a asigura transparență și o bună
informare a publicului interesat, supunem consultării publice documentul care
evidențiază riscurile de mediu și cele sociale precum și modul de gestionare a
acestora pe parcursul implementării proiectului.
Analiza riscurilor de mediu și a celor sociale poate fi descărcată de la
adresa:
https://www.igsu.ro/biblioteca/legislatie/Transparenta%20decizionala/Draft%
20%20EESMF%20-DRMP%20for%20Public%20Disclosure%20.pdf

Sugestiile dumneavoastră pot fi trimise electronic la adresa de e-mail
proiecte_igsu@mai.gov.ro, până la data de 16.05.2018.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa:
Strada Banul Dumitrache nr. 46, sector 2, București;
Tel: +40212086150, int: 27320/27321/27112;
E-mail: proiecte_igsu@mai.gov.ro.

