„EVALUAREA RISCURILOR DE DEZASTRE LA NIVEL NAȚIONAL”
(RO-RISK)
Programul Operațional Capacitate Administrativă
1. STADIUL: proiect finalizat;
2. DURATA PROIECTULUI: 26 LUNI;
3. BUGETUL: 28.557.358,47 LEI;
4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 17.03.2016-17.05.2018;
5. Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul
specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către
cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.
6. APLICANT: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
7. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Proiectul a vizat realizarea unei prime
evaluări a riscurilor de dezastre la nivel naţional, sub aspectul impactului
asupra siguranţei cetăţenilor, precum şi cel social, economic şi de mediu, pe
baza unor instrumente şi a unui cadru metodologic unitare. Rezultatele
proiectului vor putea fundamenta deciziile strategice care să vizeze reducerea
riscurilor de dezastre şi, implicit, creşterea siguranţei cetăţeanului şi a mediului
de afaceri.
8. REZULTATELE PROIECTULUI:
-

Dezvoltarea unui set de instrumente necesare derulării procesului de
evaluare a riscurilor la nivel naţional;

-

Efectuarea unei prime evaluări a riscurilor la nivel naţional şi elaborarea
unui raport privind nivelul riscurilor şi recomandări privind priorităţile de
investiţii, care să stea la baza elaborării, de către autorităţile publice
centrale, de politici pe linia managementului riscurilor;
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-

Identificarea nevoilor de optimizare a cadrului legal şi instituţional vizează
stabilirea suprapunerilor legislative şi a lipsurilor în domeniul
managementului riscurilor, în vederea clarificării rolurilor şi competenţelor
autorităţilor publice centrale pe această linie;

-

Dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului care va implementa
ulterior instrumentele menţionate anterior, în vederea asigurării
continuităţii procesului de evaluare a riscurilor de dezastre după finalizarea
proiectului.
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