COMUNICAT DE PRESĂ
13 martie 2018

Final de proiect RO-RISK

În perioada 11-13 martie a.c., la Sibiu s-a desfășurat „Conferință științifică pe tema
rezultatelor proiectului și continuarea procesului de evaluare a riscurilor”, în cadrul
proiectului ”Evaluarea riscului de dezastre la nivel național (RO-RISK)”, finanțat prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Evenimentul s-a bucurat de participarea comenzii IGSU, parteneri din diferite ministere și
instituții din țara noastră, șefi de instituții sibiene și reprezentanți ai autorităților locale,
conducerea ISU Sibiu și comandanți ai unităților din subordinea IGSU.
Odată cu implementarea proiectului RO-RISK, reducerea riscurilor de dezastre şi creşterea
siguranţei cetăţeanului sunt fundamentate printr-o metodologie unitară de evaluare a
riscurilor, elaborată de IGSU împreună cu 13 instituții cu responsabilități în identificarea
acestora.
Proiectul RO-RISK s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni și a vizat realizarea primei
evaluări a riscurilor de dezastre la nivel naţional (cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren,
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, incendii de pădure, accidente CBRN etc.),
sub aspectul influențării siguranţei cetăţenilor, respectiv impactului social, economic şi de
mediu.
Valoarea totală a proiectului este de 28.837.743,26 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă solicitată din Fondul Social European reprezintă 24.219.050,75 lei.
În cadrul proiectului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă deține calitatea de
beneficiar și de lider al parteneriatului cu 13 instituții, cărora le-au revenit o serie de
responsabilități pe timpul implementării.
Prin implementarea acestuia au fost aduse primele beneficii directe şi indirecte la nivelul
comunităţilor, prin actualizarea şi creşterea calităţii planurilor de prevenire şi răspuns la
situaţii de urgenţă ale autorităţilor administraţiei publice.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

PARTENERI:
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
Mediului – ICPA Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “MARIN DRĂCEA”
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare
Teritorială Durabilă„URBAN-INCERC”
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Institutul de Geografie al Academiei Române
Universitatea „Babeş-Bolyai”
Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive
Institutul Naţional de Sănătate Publică
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Institutul de Sociologie al Academiei Române
Institutul de Prognoză Economică

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, instituţie aflată în subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în Bucureşti, str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2,
a derulat în perioada martie 2016 –martie 2018, proiectul „Evaluarea riscurilor de dezastre
la nivel naţional (RO-RISK)”, cod SIPOCA 30, cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Capacitatea Administrativă 2014-2020, în baza contractului
de finanţare nr. 3/17.03.2016 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice și a actelor adiționale aprobate ulterior.
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