INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COPASNA
COLEGIUL PREFECTURAL

ORDINE DE ZI
Şedinţa Colegiului Prefectural
din data de 22 Martie 2017 ora 1000

1.

Analiza şi aprobarea Planului de acţiuni al judeţului Covasna pentru anul

2017, privind realizarea

obiectivelor din Programul de Guvernare 2017-2020.

Proiect de Hotărâre ;
Prezintă: - Instituţia prefectului-Judeţul Covasna

2. Informare Stadiul de implementare a Registrului Naţional de Capabilităţi la
nivelul judeţului Covasna, asociat funcţiilor de sprijin pe care le asigură
autorităţile responsabile în managementul tipurilor de risc, potrivit HG 557/2016
privind managementul tipurilor de risc .
Prezintă: - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” al Judeţului
Covasna
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Punctul 1.
Planul de acţiuni al judeţului Covasna pentru anul 2017, privind realizarea
obiectivelor din Programul de Guvernare 2017-2020 se g[se;te afişat pe site-ul
instituţiei la adresa : www.prefecturacv.ro/Despre institutie/Programe şi strategii
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Punctul 2.
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL COPASNA
SECRETARIATUL COLEGIULUI PREFECTURAL
În conformitate cu adresa dumneavoastră nr. 2184 din 09.03.2017 cu

privire la şedinţa

Colegiului prefectural din data de 22 martie 2017, vă trimitem materialul întocmit, conform punctului
nr. 2 al ordinii de zi:
„Stadiul de implementare a Registrului Naţional de Capabilităţi la nivelul judeţului
Covasna, asociat funcţiilor de sprijin pe care le asigură autorităţile responsabile în managementul
tipurilor de risc, potrivit HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc”.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă , instituţie aflată în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, derulează începând cu data de 17.03.2016, proiectul „Evaluarea riscurilor de dezastre
la nivel naţional (RO-RISK)”, cofinanţat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare
nr. 3/17.03.2016 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Valoarea totală a proiectului este de 31.847.643,32 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
solicitată din Fondul Social European reprezintă 26.712.408, 67 lei.
Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioadă de 18 luni şi îşi propune 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
unitar.
Rezultatele proiectului vor putea fundamenta deciziile strategice care să vizeze reducerea
riscurilor de dezastre şi, implicit, creşterea siguranţei cetăţeanului şi a mediului de afaceri.
Proiectul îşi propune să aducă beneficii directe şi indirecte la nivelul tuturor autorităţilor
administraţiei publice, cunoaşterea riscurilor la care sunt supuse comunităţile, având drept urmare, o
actualizare şi o creştere a calităţii planurilor de prevenire şi răspuns la situaţii de urgenţă, generate de
manifestarea tipurilor de riscuri pe care autorităţile administraţiei publice le gestionează şi le pun în
aplicare în astfel de situaţii.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă are în cadrul proiectului rolul de beneficiar şi de
lider al parteneriatului cu 13 instituţii, cărora le revin o serie de responsabilităţi în implementarea
proiectului.
PARTENERI:
•
•
•
•

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
INSTITUL NAŢIONAL DE 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 2 din 04.10.2016 a Comitetului Naţional pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă, instituţiile care fac parte din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
asigură funcţii de sprijin în calitate de autoritate responsabilă cu rol principal în managementul tipurilor
de risc, definite potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul
tipurilor de risc. De aceea, a fost necesară completarea anexelor nr. 1 şi 3, prezentate în anexă, conform
precizărilor.
Necesitatea realizării evaluării riscurilor la nivel naţional evidențiază importanța procesului de

evaluare a riscurilor în context internațional și național. Emergența unor noi tipuri de riscuri și

evoluțiile pe plan internațional generează nevoi din ce în ce mai complexe în domeniul managementului

riscului, dar și implicații în ceea ce privește gestionarea acestora la nivel național. În acest context apare

necesitatea utilizării unui limbaj comun în domeniul managementului riscului și a unui proces coerent și
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unic de analiză, astfel încât să fie posibilă identificarea riscurilor cu impact major la nivel național, dar

și un management integrat al riscurilor.

Context internațional

Cele mai multe dintre statele membre UE au dezvoltat metodologii de evaluare a riscurilor
adoptate în legislația națională și operaționalizate deja în prezent. Aceste evoluții se înregistrează în

contextul în care începând cu 2010, în vederea îmbunătățirii capacității statelor membre de a răspunde

prin măsuri de prevenire, pregătire și intervenție la riscurile identificate, Comisia Europeană a inițiat un

proces de creare a unui cadru metodologic unic pentru evaluarea riscurilor care să permită elaborarea
unor strategii și politici comune europene, pe baza unor rezultate comparabile la nivelul UE. Un cadru

comun european are ca scop o mai bună gestiune și distribuție a resurselor, în vederea prevenirii și
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gestionării eficace și eficiente a efectelor negative produse de dezastre și alte riscuri la nivelul Uniunii

Europene.

Context național

Prevederile actelor normative în vigoare din legislația românească în domeniul evaluării riscurilor

conțin aspecte ce pot fi considerate puncte de pornire în elaborarea metodologiei de evaluare a riscurilor

la nivel național. Pot fi amintite aici elemente legate de: definițiile diferitelor tipuri de riscuri, definirea

diferitelor metode de calcul a riscului, respectiv probabilității.

Cu toate acestea, cadrul normativ și procedural referitor la evaluarea riscurilor nu este dezvoltat într-o

manieră integrată pentru a permite o abordare unitară a riscurilor la nivel național, fiind necesară

completarea procesului în cazul mai multor aspecte cum ar fi: utilizarea scenariilor de risc, evaluarea
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probabilității, evaluarea impactului și agregarea criteriilor de impact. Conform acestor nevoi de la nivel

național, dar și recomandărilor Comisiei Europene, instituțiile administrației publice ar trebui să adopte

această abordare unitară, care să contribuie la evaluarea diferitelor tipuri de risc.
Prevederile din legislația națională referitoare la evaluarea riscurilor, precum și recomandările UE

furnizează așadar un punct de pornire pentru elaborarea unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor

la nivel național. Această metodologie va putea fi aplicată tipurilor de risc identificate în România la

nivelul legislației în vigoare. Acestea sunt:

Riscuri cauzate de hazarduri naturale:
- fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundații, tornade, secetă, îngheț);

- incendii de pădure;

- avalanșe;

- fenomene distructive de origine geologică (alunecări de teren, cutremure de pământ).
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Riscuri cauzate de hazarduri tehnologice:
- accidente, avarii, explozii și incendii (industrie, transport și depozitarea produselor periculoase,

transporturi, nucleare);
- poluarea apelor;

- prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări;

- eșecul utilităților publice;

- căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos;

- muniție neexplodată.

Riscuri cauzate de hazarduri biologice:
- epidemii;
- epizootii/zoonoze.

Metodologia de evaluare a riscurilor la nivel național are scopul de a asigura un cadru comun de

analiză pentru evaluările de risc sectoriale. Prezenta metodologie este aplicabilă tuturor tipurilor de
riscuri sectoriale prezente pe teritoriul României.
Metodologia de evaluare a riscurilor la nivel național și de integrare a evaluărilor de risc

sectoriale răspunde următoarelor obiective:
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- Formularea unor definiții unice pentru termenii cheie utilizați în evaluarea riscurilor la nivel național;

- Identificarea și descrierea unor scenarii;

- Prioritizarea și selectarea scenariilor care vor fi ulterior incluse în evaluările de risc sectoriale;

- Identificarea și evaluarea principalelor riscuri la nivel național și evaluarea capacităților de intervenție

care pot influența derularea/impactul scenariilor.

- Furnizarea unui cadru de analiză pentru autoritățile din domeniu în vederea evaluării de risc pentru

hazardurile care le sunt repartizate;

- Crearea unei baze solide pentru ierarhizarea și tratarea riscurilor în vederea abordării nevoilor

identificate la nivel național.

PRINCIPALELE ETAPE DESCRISE ÎN METODOLOGIE
EVALUAREA RISCURILOR SECTORIALE (PE TIPURI DE RISC)
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1. Construirea scenariilor.
Principalele elemente detaliate
- identificarea scenariilor, descrierea scenariilor;
- descrierea evenimentului ipotetic, probabilității și impactului estimat inițial;

- descrierea capacității de intervenție.

2. Prioritizarea și selectarea scenariilor

Principalele elemente detaliate:
- prioritizarea scenariilor;
- selectarea scenariilor.

3. Evaluarea probabilității și impactului

Principalele elemente detaliate:
- evaluarea probabilității;

- evaluarea impactului și agregarea criteriilor de impact.
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4. Modalitatea de calcul a riscului și analiza incertitudinii

Principalele elemente detaliate:
- calculul riscului asociat scenariului de risc și efectuarea analizei incertitudinilor;

- plasarea scenariului pe matricea riscului.

5. Analiza capacităților de intervenție

Principalele elemente detaliate:
- analiza capacității de intervenție existente;

- recomandări privind capacitățile necesare managementului riscurilor aferent scenariilor.

EVALUAREA RISCURILOR LA NIVEL NAȚIONAL

Stadiul de introducere a datelor în aplicaţie la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna se prezintă astfel:
La nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, datele
solicitate în anexele 1 şi 3 sunt încărcate în aplicaţie;
-

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, nu s-au introdus
datele solicitate de la reprezentantul zonal Telekom – Relaţii Locale Covasna, SC
Distrigaz Sud Retele SRL – Regionala Centru, SC Electrica Transilvania Sud SA –
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Sucursala Distribuţie Energie Electrică Covasna şi Inspectoratul Teritorial de Muncă
Covasna

Cu stimă,

INSPECTOR ŞEF
Colonel,
Alfons Gheorghe GYÖRGY
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