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13 OCTOMBRIE –
ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU
REDUCEREA RISCULUI DE DEZASTRE
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se raliază, și în acest an, inițiativei
Organizației Națiunilor Unite, ce a stabilit ca, în data de 13 octombrie, să fie marcată Ziua
Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre.
Această zi reprezintă o oportunitate pentru promovarea unei culturi globale cu privire la
reducerea efectelor acestor fenomene, precum și pentru conștientizarea efectelor distructive ale
dezastrelor, de a împărtăși progresul înregistrat de către diferiți actori (regiuni, țări, organizații
etc.) în cadrul eforturilor depuse pentru Reducerea Riscului de Dezastre. Totodată, sunt
încurajate noi acțiuni pentru creșterea rezilienței comunităților și a națiunilor în fața dezastrelor.
Cu această ocazie, instituția noastră, în colaborare cu Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) și Asociația Centrul Român pentru
Inovație în Dezvoltare Locală (CRIDL), va organiza, vineri, 13 octombrie a.c., la ARCUB –
Centrul Cultural al Municipiului București, ”Atelierul de lucru privind colaborarea dintre
autoritățile publice și societatea civilă pentru reducerea riscului de dezastre”, eveniment care
va reuni experți din mediul academic, din domeniul cercetării și inovării, reprezentanți ai
instituțiilor cu atribuții în managementul situațiilor de urgență, precum și ai societății civile.
De asemenea, pentru marcarea acestui moment, în această perioadă, în stațiunea Băile Felix
din județul Oradea se desfășoară Conferința Națională de Medicină de Urgență și Salvări în
Situații Speciale, eveniment la care participă specialiști în gestionarea situațiilor de urgență din
țară și străinătate, precum și în domeniul medicinei de urgență.
Seria manifestărilor prilejuite de marcarea acestei zile continuă și săptămâna viitoare, astfel
că, în zilele de 16 și 17 octombrie a.c., specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență vor participa la Conferința Internațională “Fenomene meteo extreme și
sisteme de avertizare timpurie în contextul managementului riscului dezastrelor naturale”.
La nivel național, inspectoratele pentru situații de urgență vor derula diverse activități
menite să popularizeze măsurile de prevenire și modul de comportare adecvat tipurilor de risc
specifice zonei de competență. Astfel, vor fi organizate acțiuni de tipul “Ziua Porților Deschise”,
puncte de informare preventivă, precum și alte activități interactive pentru toți cei care doresc să
se familiarizeze cu specificul profesiei de salvator, să cunoască aspecte importante legate de
activităţile, rolul şi principalele atribuţii ale structurilor de intervenție și să vizualizeze tehnica
utilizată de pompierii salvatori în misiunile operative.
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*
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În acest an, tema Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului de Dezastre este
reprezentantă de îndeplinirea Obiectivului (b) propus în Cadrul de Acțiune de la Sendai 20152030 pentru Reducerea Riscului de Dezastre, respectiv: Reducerea substanțială a numărului
de persoane afectate de producerea dezastrelor, la nivel mondial, până în anul 2030.
Această temă se regăsește în cadrul campaniei demarate în anul 2016 ”Campania Sendai 77 obiective, 7 ani”, care își propune promovarea acțiunilor pentru îndeplinirea angajamentelor
asumate.

Cele 7 obiective avute în atenție vizează:
a) reducerea mortalității provocate de dezastre până în 2030, prin reducerea mediei ratei de
mortalitate la 100.000 de locuitori în deceniul 2020—2030, comparativ cu perioada 2005—
2015;
b) reducerea numărului de persoane afectate la nivel național până în 2030, prin reducerea
mediei naționale raportată la 100.000 de locuitori în deceniul 2020—2030, comparativ cu
perioada 2005—2015;
c) reducerea pierderilor economice directe ca efecte ale dezastrelor, raportată la produsul
intern brut până în 2030;
d) reducerea substanțială a daunelor și perturbărilor provocate de dezastre asupra
infrastructurii critice și a serviciilor de bază, cum ar fi sănătatea și educația, prin dezvoltarea
rezilienței acestora până în 2030;
e) creșterea numărului țărilor care au în implementare strategii de reducere a riscului de
dezastre la nivel național și local până în 2020;
f) sporirea cooperării internaționale pe domeniul reducerii riscului de dezastre;
g) creșterea accesului populației la sisteme de avertizare timpurie și la informații cu privire la
riscul la dezastre.
Un aspect important al Cadrului de Acțiune de la Sendai se referă la implicarea tuturor
actorilor / stakeholderilor (autoritățile statului, societatea civilă, ONG-uri, mediul privat
etc.), care pot fi afectați în cazul producerii unui dezastru, prin participarea activă a acestora în
toate etapele managementului dezastrului și în elaborarea strategiilor de reducere a riscului de
dezastre.
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