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SECTIUNEA 1 - INTRODUCERE 

 

Materialul de fata a fost elaborat in cadrul proiectului “Opozitie Comunitara in 

fara Evenimentelor Dezastroase - CODE" - 15.3.1.002, finantat in cadrul 

Programului INTERREG V-A Romania –Bulgaria, Axa Prioritara Nr. 3, Investitia 

Prioritara Nr. 1. 

Acest proect aduc impreuna patru organizatii importante, doua din Romania si 

doua din Bulgaria, anume: 

ASOCIATIA VASILIADA – PARTENER PRINCIPAL: organizatie non-guvernamentala cu 

caracter crestin si social, non-profit, creata sub patronajul Arhiepiscopiei Olteniei. 

Asociatia Vasiliada furnizeaza servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor 

sociale si comunitatilor aflate in situatie de dificultate sau generatoare de 

marginalizare/excludere sociala in Regiunea de Sud-Vest a Romaniei. In 15 ani de 

activitate, organizatia a dezvoltat o retea de 11 centre social, raspindite in 

aceasta regiune. 

ASOCIATIA FREE YOUTH CENTER – PARTENER 2:  furnizor de servicii sociale si 

educationale, in principal pentru copii si tinerii aflati in situatii de risc social. 

Organizatia este activa la nivel regional si este initiatoarea a  doua retele 

transfrontaliere: de furnizori ai serviciilor sociale si de invatare prin inovatie. In 

orasul Vidin, organizatia a dezvoltat doua centre sociale, unul pentru copii de 

etnie roma cu risc de abandon scolar si un centru regional pentru voluntariat. 

CRUCEA ROSIE BULGARA– PARTENER 3: principalele activitati ale organizatiei sunt 

legate de   servicii sociale, colectare si distribuire de ajutoare umanitare de 

urgenta, sprijinirea populatie afectate de dezastre natural sau conflicte armate, in 

Bulgaria sau in afara tarii, pregatirea populatiei pentru dezastre, asistarea 

cetatenilor straini care au primit azil in Bulgaria, furnizarea de asistenta in 

studierea, diseminarea si mentinerea standardelor legilor umanitare intrnationale; 

in concordanta cu conventia de la Geneva din 12 august, 1949 (…), organizatia 

depisteaza pe teritoriul Bulgariei sau in afara Bulgariei, membrii ai famililor 
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despartite, ca rezultat al razboiului, conflictelor armate si dezastrelor naturale; isi 

creeaza propriile institutii caritabile si asezaminte in concordanta cu legislatia in 

vigoare. 

CRUCEA ROSIE ROMANIA, FILIALA DOLJ – PARTENER  4 - Crucea Rosie Filiala Dolj, 

este parte a Societatii Nationale de Cruce Roosie din Romania, organizatie 

imputernicita de lege sa furnizeze asistenta umanitara in cazul unor dezastre si sa 

sprijine persoanele vulnerabile. Principalele responsabilitati: sa organizeze la nivel 

national sau local, servicii de ajutor in caz de urgenta pentru victimele 

dezastrelor, indiferent de cauzele si natura acestora; sa intre in parteneriate de 

colaborare si actiune comuna pentru indeplinirea programelor cu alte companii sau 

asociatii, pentru a-si realiza misiunea sa umanitara. 

Obiectivul general al proiectului este sa creasca capacitatea locala in zonele 

rurale de granita ale Romaniei-Bulgariei pentru prevenirea dezastrelor, prin 

dezvoltarea si extinderea unitatilor de voluntari. 

Rezultatele asteptate ale proiectului: 

• Elaborarea unei evaluari comune a nevoilor si oportunitatilor pentru o mai 

buna pregatire a voluntarilor; 

• Dezvoltarea unei metodologii comune pentru educarea voluntarilor; 

• 200 voluntari din unitatile de voluntari formati si pregatiti pentru actiuni 

comune; 

• 120 reprezentanti administrativi locali pregatiti pentru managementul 

riscului; 

• 160 de experti locali relevanti implicati ca o resursa suplimentara  si 

educati; 

• 20 de comunitati locale mai bine pregatite pentru a se opune in fata 

evenimentelor dezastroase. 
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TERMINOLOGIE 

Conform Legii privind protectia civila, noţiunea de dezastru este definita ca fiind 

evenimentul datorat declanşarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau 

provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale 

mediului si care, prin amploare, intensitate si consecinte, atinge ori depaseste 

nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea 

situatiilor de urgenta, elaborate şi aprobate potrivit legii. Un hazard este 

considerat dezastru daca sunt înregistrate cel putin zece pierderi de vieti omenesti 

sau 50 de persoane ranite si pierderi materiale de peste un milion de dolari. 

 

Managementul dezastrelor reprezinta totalitatea politicilor, deciziilor 

administrative si a 

activitatilor operationale care sunt legate de diverse stadii ale dezastrelor, la 

toate nivelurile. 

* 

Vulnerabilitatea reprezinta masura in care un sistem poate fi afectat in urma 

impactului cu un hazard si cuprinde totalitatea conditiilor fizice, sociale, 

economice si de mediu care msresc susceptibilitatea sistemului respectiv. 

Vulnerabilitatea pune in evidenta cat de mult sunt expusi omul si bunurile sale in 

fata diferitelor hazarde si se exprima pe o scara cuprinsa intre 0 si 1, cifra 1 

exprimand distrugerea totala a bunurilor si pierderile totale de vieti omenesti din 

arealul aferent. Vulnerabilitatea este diferita in functie de modul de echipare si de 

pregatire a populatiei. 

* 

Hazardul este un eveniment amenintator si reprezinta probabilitatea de aparitie 

intr-o anumita perioada a unui potential factor daunator pentru om, pentru 

bunurile produse de acestea si pentru mediu. Deci, hazardul este un fenomen 

natural sau antropic daunator omului, ale carui consecinþe sunt din cauza depasirii 

masurilor de siguranta pe care orice societate si le impune. 
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*Riscul reprezinta nivelul probabil al pierderilor de vieti omenesti, al numarului de 

raniti, al pagubelor aduse proprietatilor si activitatilor economice de catre un 

anumit fenomen natural sau grup de fenomene intr-un anumit loc si intr-o anumita 

perioada. Conform Dictionarului Enciclopedic (1978, 1999), riscul reprezinta un 

pericol posibil,  probabilitatea de a infrunta o primejdie si/sau de a suferi o 

paguba. 
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PRECIZARI METODOLOGICE 

 

Rolul metodologiei de cercetare elaborate in cadrul proiectului “Opozitie 

Comunitara in fara Evenimentelor Dezastroase - CODE" - 15.3.1.002, este sa 

furnizeze instrumentele si informatia adecvata pentru a conduce o analiza 

teoretica si empirica asuprra situatiei din zona de granita Romano-Bulgara, in 

domeniul protectiei civile si a managementului riscului.  

Un alt rol al acestei cercetari este sa poata compara nivelul de pregatire in cazul 

unor dezastre naturale al unor institutii locale si resurse umane implicate in 

protectia civila, care sunt obligatiile si limitarile in cele doua tari -  toate acestea 

pentru a asigura eficienta cooperarii in regiunea de granita. 

 

Pentru dezvoltarea metodologiei de cercetare si a cadrului de lucru, folosit in 

acest studiu, s-a tinut cont de nevoile a trei actori principali ai comunitatii locale: 

administrativ (autoritati locale), institutional (institutii responsabile, ONG-uri, 

unitati de voluntary), si alti experti relevanti (psihologi, asistenti sociali si personal 

medical). 

 

Studuiul a fost impartit in doua mari parti: 

 

1. ANALIZA TEORETICA: partea teoretica a acoperit studierea legilor, a 

modului de organizare a sistemului adminitrativ, a strategiilor, programelor 

si a altor documente pentru a proteja populatia in cazul unor dezastre si a 

managementului riscului dezastrelor. 

2. STUDIUL EMPIRIC: procesul de colectare a informatiilor a fost condus in 

comunitatile rurale care sunt parte ale prezentului proiect, si a avut drept  

scop stabilirea nivelului de pregatire a respondentilor tinta pentru 

prevenirea dezastrelor si a nevoilor de formare pentru a reactiona in 

situatia unor dezastre naturale si a celor cauzate de om. 

Studiul empiric a fost realizat in terent, in 20 de comunitati, din regiunea de 

granita Romania – Bulgaria: 
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• In Romania, in judetul Dolj, in 10 comunitati rurale afectate sau aflate 

in risc de a fi afectate de calamitati naturale; 

• In Bulgaria, in Vidin si provincia Montana, in comunitati rurale afectate 

sau in risc de a fi afectate  de catre calamitatile naturale; 

In cadrul acestei cercetari au fost folosite atat metode cantitative cat si calitative. 

Metoda cantitativa a fost reprezentat de catre chestionar, iar cea  calitativa de 

catre interviu si focus grup.   

In Romania, au fost aplicate un numar de 130 de chestionare individuale, au fost 

organizate un numar de 22 de interviuri  - 10 cu liderii unitatilor de voluntari, 7 cu 

experti in servicii sociale si 5 cu alti experti relevanti, si un focus grup cu persoane 

din randul autoritatilor locale, institutii si experti responsabili in prevenirea 

dezastrelor, organizatii locale ale societatii civile, furnizori de servicii sociale, 

structuri de voluntari, alti experti relevanti(ex.  psihologi, asistenti sociali, 

specialisti medicali, etc.) 

In Bulgaria, au fost applicate un numar de 130 de chestionare individuale, au fost 

organizate 20 de interviuri cu liderii unitatilor de voluntari, cu experti in servicii 

sociale. De asememnea, in Bulgaria nu s-a organizat niciun focus grup, asta 

datorita faptului ca informatiile adunate prin celelalte doua tipuri de instrumente 

– chestionare si interviuri, au fost suficiente pentru elaborarea raportului. 

La finalul acestui document, In seciunea Anexe, cititorii pot sa gasesaca toate cele 

trei instrumente utilizate. 
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LEGISLATIA NATIONALA PRIVIND PREGATIREA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE 

URGENTA SI MANAGEMENTUL DE RISC 

ORGANIZAREA SISTEMULUI NATIONAL DIN ROMANIA 

Principalele doua documente cadru care organizeaza sistemul national sunt 

ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificări si completari prin Legea nr.15/2005 

si hotararea Guvernului Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile functionarea si 

dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta; 

Sistemul Naţional este un cadru integrat la care participa organele centrale, 

ministerele si organizatiile neguvernamentale in toate actiunile de sprijinire a 

procesului de prevenire si de management al urgentelor.   Sistemul National de 

Management al Situatiilor de Urgenta stabileste, organizeaza si urmareste procesul 

de management al situatiilor de urgenta, de asigurare si coordonare a resurselor  

umane, materiale si financiare. 

 

Sistemul National are in compunere:  

1. comitete pentru situatii de urgenta;  

2. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;  

3. servicii publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta;  

4. centre operative pentru situatii de urgenta;  

5. comandantul actiunii.  

 

Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin 

al managementului si se întrunesc semestrial si ori de cate ori situatia impune, 

avand urmatoarea componenta: 

 comitetul National pentru Situatii de Urgenta;  

 comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii 

de urgenta;  

 comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta;  
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 comitetele judetene pentru situatii de urgenta;  

 comitetele locale pentru situatii de urgenta.  

 

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, se constituie si functioneaza sub 

conducerea nemijlocita a Ministrului Administratiei si Internelor si sub coordonarea 

primului-ministru.  Comitetul National este un organism interministerial format din 

persoane cu putere de decizie, experti si specialisti desemnati de ministerele cu 

atributii complexe în gestionarea situatiilor de urgenta.  

 

Organizarea si functionarea Comitetului National a fost stabilita prin Hotarârea de 

Guvern nr. 1489/09.09.2004.  

 

Comitetul national se compune din:  

- presedinte: ministrul administratiei si internelor;  

- vicepresedinte: un secretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor;  

- membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al 

conducatorului fiecarei institutii publice centrale prevazute în anexa nr.1 a 

HGR nr. 1489/09.09.2004;  

- consultanti: câte 1 – 2 experti si /sau specialisti din fiecare minister si 

institutie publica centrala prevazute în aceeasi anexa.  

 

Secretariatul tehnic permanent al Comitetului National functioneaza ca un 

compartiment specializat in cadrul Centrului Operational National din 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, asa cum este prevazut in HGR. 

nr. 1490/09.09.2004.  

Comitetul National asigura indeplinirea atributiilor specifice pe linia realizarii in 

Romania a obiectivelor strategiei internationale de reducere a dezastrelor.  

La ministere si la alte institutii publice centrale cu atributii in gestionarea 

situatiilor de urgenta se constituie si functioneaza sub conducerea ministrilor, 

respectiv a conducatorilor institutiilor publice centrale, comitete ministeriale 

pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete ministeriale. 
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Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducatorului 

institutiei publice centrale, dupa caz, si are in componenta persoane cu putere de 

decizie, experti si specialisti din aparatul propriu al ministerului si din unele 

institutii si unitati aflate in subordinea acestuia, cu atributii in gestionarea 

situatiilor de urgenta.  

In componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi 

cooptati si reprezentanti ai altor ministere si institutii cu atributii In domeniu.  

 

La nivelul judetelor se constituie, sub conducerea prefectilor, comitete judetene 

pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene.  Din 

comitetul judetean fac parte presedintele consiliului judetean, sefi de servicii 

deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala si alti manageri ai unor 

institutii si societati comerciale de interes judetean care îndeplinesc functii de 

sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si manageri ai agentilor 

economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential 

generatori de situatii de urgenta.  

 

Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor judetene se stabilesc prin 

ordine ale prefectilor.  La nivelul municipiilor, oraselor precum si al comunelor se 

constituie, sub conducerea primarului si cu avizul prefectului, comitete locale 

pentru situatii de urgenta, denumite în continuare comitete locale.  

 

Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orasului sau 

municipiului, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor 

institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, 

precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor 

ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activitatii, constituie factori de 

risc potential generatori de situatii de urgenta.  

 

Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor locale se stabilesc prin 

dispozitie a primarului, cu avizul prefectului.  
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Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit în continuare 

Inspectoratul General, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului 

Administratiei si Internelor, asigura coordonarea unitara si permanenta a 

activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.  

 

In cadrul Inspectoratului General se organizeaza inspectia de prevenire, centrul 

operational national si alte structuri adecvate pentru managementul situatiilor de 

urgenta, incadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, in comunicatii, 

informatica si relatii publice.  

 

Centrul operational indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, 

înstiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala la 

nivel national a situatiilor de urgenta.  

 

Inspectoratul General prin centrul operational national, asigura secretariatul 

tehnic permanent al Comitetului National, preluand in acest sens, la data 

desfiintarii Comisiei Guvernamentale de Aparare Impotriva Dezastrelor, 

secretariatul tehnic permanent al acesteia.  

 

Inspectoratul General asigura coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor 

publice comunitare pentru situatii de urgenta, profesioniste si voluntare asigura si 

potrivit competentelor legale, cooperarea si reprezentarea la nivel national in 

domeniile protectiei civile, apararii impotriva incendiilor si gestionarii situatiilor 

de urgenta.  

 

Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta, denumite în 

continuare servicii de urgenta profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, 

care functioneaza ca inspectorate judetene si al municipiului Bucuresti, asigura in 

zonele de competenta coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de 

prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.  

 



 

13 
 

In cadrul serviciilor de urgenta profesioniste se organizeaza inspectii de prevenire, 

centre operationale si alte structuri adecvate pentru gestionarea situatiilor de 

urgenta, incadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, în comunicatii, 

informatica si relatii publice.  

Centrele operationale  indeplinesc  permanent functiile prevazute pentru centrul 

operational national, la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.  

Serviciile de urgenta profesioniste, prin centrele operationale, asigura 

secretariatele tehnice permanente ale comitetelor judetene si al Comitetului 

Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. 

Serviciile publice de urgenta asigura, potrivit competentelor legale în unitatile 

administrativ-teritoriale în care functioneaza, cooperarea în domeniile protectiei 

civile, apararii împotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.  

La nivelul ministerelor, al altor institutii publice centrale cu atributii în 

gestionarea situatiilor de urgenta, al municipiilor - cu exceptia municipiului 

Bucuresti, al oraselor si comunelor se constituie centre operative pentru situatii de 

urgenta, denumite in continuare centre operative.  La ministerele si institutiile 

publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe în prevenirea si 

gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute în anexa nr. 1, a Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr 21, centrele operative se constituie ca structuri cu 

activitate permanenta.  

Centrele operative îndeplinesc permanent functiile prevazute pentru centrele 

operationale, în domeniile de competenta, ale ministerelor si institutiilor publice 

centrale respective.  

Centrele operative se constituie din personalul aparatului propriu al autoritatii 

respective, prin ordin al ministrului, conducatorului institutiei publice centrale sau 

prin dispozitie a primarului.  

Centrele operative asigura secretariatele tehnice ale comitetelor constituite la 

nivelul autoritatilor publice centrale sau locale.  

În situatii de urgenta, coordonarea unitara la locul producerii evenimentului 

exceptional a actiunii tuturor fortelor stabilite pentru interventie se realizeaza de 
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catre o persoana împuternicita, dupa caz, de catre Comitetul National, ministerial, 

judetean sau al municipiului Bucuresti, în functie de natura si gravitatea 

evenimentului si de marimea categoriilor de forte concentrate, denumita 

comandantul actiunii. Comandantul actiunii poate fi ajutat în îndeplinirea 

sarcinilor de catre grupa operativa si punctul operativ avansat, constituite potrivit 

reglementarilor în vigoare.  

Structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor, centrelor 

operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta se stabilesc pe baza 

regulamentului-cadru aprobat prin hotarâre a Guvernului 

 

ORGANIZAREA SISTEMULUI NATIONAL DIN BULGARIA 

Legislația bulgară definește criza ca o schimbare a stării stabilite de viață, zone, 

situri, sectoare economice și viață socială sau de mediu, care este cauzată de 

activitatea umană sau fenomene naturale care schimbă mediul de muncă și 

condițiile de viață existente. Dezastrul este definit ca un eveniment sau o serie de 

evenimente care sunt cauzate de fenomene naturale, incidente, accidente și alte 

situații de urgență care afectează viața oamenilor sau sănătatea, proprietatea lor 

sau mediul într-o măsură care necesită aplicarea unor măsuri preventive, prin 

utilizarea resurselor speciale și efectuarea unor operațiuni speciale de criză.  

Sistemul bulgar de management al situaților de urgență reunește Parlamentul, 

Președintele și Guvernul, inclusiv diferite consilii legate de activitatea acestora. 

Responsabilitatea generală pentru stabilirea și funcționarea sistemului național 

pentru managementul situațiilor de criză și urgență este delegat Consiliului de 

Miniștri. Guvernul bulgar este responsabil pentru dezvoltarea politicii naționale 

privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru planificarea și 

gestionarea tuturor activităților conexe, pentru dezvoltarea Sistemului Național de 

Alertă Timpurie, pentru luarea deciziilor de management în situații de urgență și 

pentru desfășurarea Operațiunilor de Intervenție în situații de criză și de urgență. 

Pentru a îndeplini responsabilitățile prevăzute, Guvernul este sprijinit de Centrele 

și Personalul de Management pentru situații de Urgență. 
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La nivel regional, principalele responsabilități sunt prevăzute pentru guvernatorii 

naționali. Aceștia organizează și gestionează protecția împotriva dezastrelor 

naturale, organizează elaborarea și aprobarea planurilor regionale, organizează 

formarea administrațiilor regionale; coordonează și controlează pregătirile 

regionale pentru intervenție în caz de dezastre naturale și situații de urgență.  

La nivel local, situația privind managementul situațiilor de urgență este destul de 

similară. Primarii organizează și gestionează activitățile de protecție în caz de 

dezastre în cadrul teritoriului municipal, inclusiv planurile de protecție în caz de 

dezastre, organizarea, coordonarea și implementarea măsurilor preventive; 

coordonarea operațiunilor de salvare.  

Sistemul Integrat de Salvare:  

Ca parte a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, Sistemul 

Bulgar Integrat de Salvare a fost stabilit pe baza prevederilor Legii privind 

Protecția în caz de dezastru. Obiectivul său principal este furnizarea de protecție 

fiabilă a vieții, sănătății și bunurilor populației. Sarcina principală a sistemului este 

de a menține o disponibilitate constantă a capabilităților necesare pentru 

intervenție în timp util, clară și precisă la toate nivelurile și de a asigura utilizarea 

eficientă a resurselor disponibile ale instituțiilor. 

Principalele activități ale sistemului integrat de salvare sunt:  

- furnizarea de avertizare și alertă timpurie;  

- efectuarea de operațiuni de salvare;  

- furnizarea de tratament medical în situații de urgență; 

- prim ajutor psihic acordat victimelor și căutare și salvare;  

- echipe;   

- management; 

- operațiuni de căutare și salvare;  

- stingerea incendiilor;  

- evacuări;  

- activități de recuperare de urgență;  

- alte operațiuni asociate protecției populației.  
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Părțile majore ale Sistemului Bulgar Integrat de Salvare includ unități din cadrul 

Ministerului de Interne la nivel central, regional și local, Siguranță în caz de 

Incendiu și Unități de Protecție a Populației. În plus, forțele de intervenție ale 

Sistemului Integrat de Salvare includ Formațiuni Modulare ale Forțelor Armate 

Bulgare, guvernele regionale, locale și administrații, entități juridice specializate 

și voluntari, Crucea Roșie din Bulgaria și ONG-uri. 

FORMAȚIUNI VOLUNTARE ÎN BULGARIA  

In ultimii ani, am observat o creștere a riscului de dezastre, incendii și alte situații 

de urgență pe teritoriul Bulgariei, ca urmare a schimbărilor climatice și 

concentrării continue a populației în mai multe regiuni industrializate și 

urbanizate. Situația este agravată de impactul crizei economice la nivel mondial și 

impactul său negativ asupra țării noastre. Criza a dus la creșterea constrângerilor 

bugetare care afectează sectorul public. Consecințele acestui fapt asupra 

activității și structurilor organelor statului au fost negative și industria care asigură 

securitatea civilă a Republicii Bulgaria le aparține. Sub presiunea riscurilor în 

creștere și a constrângerilor bugetare, este necesar să se caute soluții eficiente cu 

caracter strategic, care să includă o implicare mai puternică a societății civile și a 

autorităților locale. O modalitate de a face acest lucru este de a promova și de a 

dezvolta inițiativele civile pentru a crea municipalitățile formațiunilor voluntare 

de protecție în caz de dezastre, incendii și alte situații de urgență. 

În Republica Bulgaria activitatea formațiunilor voluntare (FV) de către 

municipalități este reglementată de Legea cu privire la protecția în caz de 

dezastru (LPD), precum și de Regulamentul pentru crearea și organizarea 

activității formațiunilor voluntare pentru a preveni sau a aborda dezastrele, 

incendiile și situațiile de urgență și eliminarea consecințelor care au intrat în 

vigoare la data de 03.07.2012. Formațiunile voluntare sunt create pe un principiu 

teritorial, pentru a acționa în mod independent și / sau a sprijini principalele 

componente ale Sistemului de salvare unificat (SSU) și de a efectua următoarele 

activități în apărarea populației: 

 operațiuni de salvare; 
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 atenuarea și lichidarea incendiilor; 

 operațiuni de căutare și salvare;  

 efectuarea lucrărilor de reparații de urgență; 

 Primul ajutor pentru victimele incendiilor, dezastrelor și situațiilor de 

urgență; 

 Alte operațiuni legate de protecție;  

Pentru implementarea acestor activități voluntarii participă la cursuri de formare, 

lecții practice, concursuri, etc. Ei mențin disponibilitatea constantă de a fi 

prezenți și a îndeplini sarcinile și îndatoririle ce le revin (acestea din urmă doar 

printr-o decizie a Consiliului Local). Calitatea de membru în FV este benevolă. 

Formațiunile voluntare sunt create de primarul municipiului prin rezoluția 

Consiliului Local. Standardele privind numărul de voluntari din fiecare municipiu 

vor fi stabilite de către Consiliul de Miniștri în funcție de numărul populației și 

așezărilor din acesta și distanța sa față de locul amplasării principalelor 

componente ale SSU. Printr-o decizie a consiliului municipal numărul de 

formațiunii voluntare față de numerele standard pot fi crescute pe cheltuiala 

bugetului municipal. 

Direcția Principală "Siguranța împotriva incendiilor și protecția populației" din 

cadrul Ministerului de Interne trebuie să țină un registru al formațiunilor voluntare 

din Bulgaria. Înființată în conformitate cu Legea cu privire la protecția în caz de 

dezastru (LDD), unitățile de voluntari pot fi înregistrate ca organizații non-profit 

(ONG-uri). 

Municipalitățile păstrează liste actualizate ale voluntarilor și primarii furnizează 

Ministerului de Interne informații cu privire la componența, logistica și formarea 

acestora.  

Voluntar poate fi orice persoană fizică care este competentă și cu vârsta de peste 

18 ani, sănătoasă din punct de vedere clinic, care nu suferă de o boală psihică și 

care nu a fost condamnată pentru o crimă cu premeditare. Angajați ai Ministerului 

de Interne și Ministerului Apărării nu pot fi voluntari. Solicitanții depun o cerere la 

primar pentru calitatea de membru, însoțită de documente relevante care 
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dovedesc că el / ea este potrivit(ă) pentru poziția respectivă. Acestea includ 

documente privind educația și abilitățile dobândite, permisul de conducere (în 

cazul în care au) și acordul scris al angajatorului. 

Selectarea candidaților pentru a deveni voluntari se face de către un comitet 

format din reprezentanți ai agențiilor și altor entități implicate într-o acțiune de 

protecție în caz de dezastre în municipiu. Primarul municipiului a semnat 

contractele de prestări servicii cu candidații aprobați și după finalizarea formării 

inițiale se emite un card de voluntar cu care este legitimat în exercitarea 

atribuțiilor sale. 

Calitatea de membru în formațiunea voluntară se încheie în cazul în care pentru 

un motiv oarecare voluntarul nu poate sau nu dorește să își îndeplinească 

îndatoririle, și în cazul în care nu este finalizată cu succes formarea inițială de 

bază. 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE VOLUNTARULUI 

Voluntarul are drepturi:  

 la formare 

 concediu fără plată pentru a participa la formare și sarcini pentru a preveni 

sau acționa în caz de dezastre, incendii și situații de urgență și eliminarea 

consecințelor, care vor fi recunoscute ca experiență sau ca serviciu oficial; 

 la asigurare;  

 la asigurarea tuturor riscurilor sociale;  

 remunerație pe cheltuiala bugetului republican, participarea la activități de 

prevenire sau acțiune în caz de dezastre, incendii și situații de urgență și 

eliminarea consecințelor acestora; 

 remunerație pe cheltuiala bugetului republican pentru participare la 

formare și exerciții practice; 

 echipament;  

 utilizarea de instalații, mașini și echipamente specializate în scopul 

participării la formațiunea voluntară; 
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 Activități complete de sensibilizare spre a fi efectuate în calitate de 

voluntar.  

Atunci când se efectuează lucrări de reparații în caz de incendiu și de urgență 

pentru a asigura accesul la locul dezastrului sau accidentului, la surse artificiale 

sau naturale de apă voluntarul are dreptul: să intre în spațiile rezidențiale, 

industriale și alte spații ale persoanelor fizice și juridice; să distrugă clădiri sau 

părți ale acestora, structuri demontate, de a elimina, distruge sau deteriora bunuri 

sau culturi, atunci când nu există nicio altă cale de a desfășura activitatea; să 

utilizeze sursele de apă și rețelele de alimentare cu apă pentru a asigura 

cantitățile necesare de apă în caz de dezastre, stingerea incendiilor și situații de 

urgență.  

Voluntarii care dețin categoria necesară pentru conducerea unui autovehicul și 

formarea de specialitate conexă finalizată pot gestiona și lucra cu echipamentele 

specializate disponibile la formațiunea voluntară.  

Sarcinile voluntarului sunt stabilite prin contract. 

Voluntarul nu este obligat să își exercite atribuțiile atunci când el sau membrii 

familiei sale au fost afectați în mod direct de dezastru, incendiu sau situația de 

urgență, și trebuie să comunice situația cu promptitudine primarului. 

STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII FORMAȚIUNILOR VOLUNTARE  

Într-o formațiune voluntară pot fi detașate grupuri în funcție de tipul de 

activitate, care sunt formate în funcție de calificările, experiența de muncă și 

preferințele voluntarilor. Primarul municipiului stabilește conducătorul și 

conducătorul  adjunct al formațiunii voluntare. Șeful formațiunii voluntare poate fi 

stabilit pe baza unei propuneri din partea a mai mult de jumătate din membri.  

Formațiunile voluntare sunt:  

1. Formațiune voluntară pentru a participa la activități de luptă împotriva 

incendiilor, dezastre și alte situații de urgență, care nu are o mașină de 

intervenție în caz de incendiu și / sau vehicul de salvare.  
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2. Formațiune voluntară de tip mixt pentru a sprijini activitățile RSFSPP sau 

secțiunile "Siguranța împotriva incendiilor și de protecție a populației" 

(SFSPP), cu posibilitatea de a efectua activități comune cu unitățile 

teritoriale ale HG FSPP - MAI. 

3. Formațiunea voluntară cu acțiune independentă.  

Unitățile voluntare dețin următoarele documente:  

- copie a planului de protecție în caz de dezastre a municipiului; 

- harta (schema) zonei cu daune produse la așezări, drumuri, surse de apă 

(râuri, lacuri, canale, rețele de alimentare cu apă, etc.), date ale 

obiectelor de infrastructură critică; 

- copie a planurilor de luptă împotriva incendiilor în cazul în care participarea 

formațiunii voluntare este stabilită;  

- referințe la substanțe și mărfuri periculoase; 

- copie a planurilor de acțiuni comune cu autoritățile din FSPP și alte 

componente ale SSU; 

- datele cu listele cu participanții formațiunii voluntare cu detalii de contact; 

- Lista cu echipamentele disponibile ale formațiunii voluntare;  

- manual de instruire pentru voluntari privind sănătatea și siguranța la locul 

de muncă; 

- Alte documente referitoare la funcționarea echipamentului și a desfășurării 

activității. 

Responsabilul formațiunii voluntare:  

- gestionează, organizează și este responsabil pentru activitățile formațiunii 

voluntare în realizarea activităților; 

- Organizează punerea în aplicare a ordinelor primarului și responsabilului 

locației; 
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- raportează primarului cu privire la activitățile desfășurate; 

- organizează instrucțiuni privind securitatea și sănătatea la locul de muncă a 

voluntarilor;  

-  organizează cursuri de formare pentru voluntari;  

- reprezintă o formațiune voluntară;  

- poate participa la ședințele consiliului municipal în legătură cu activitățile 

formațiunii voluntare. 

Atunci când se efectuează acțiuni de salvare independente, atenuarea și 

lichidarea incendiilor, responsabilul formațiunii voluntare: 

- decide cu privire la atenuarea și lichidarea accidentului; 

- Organizează operațiunile de căutare, salvare, prim ajutor pentru victime 

înainte și după scoaterea acestora și operațiunile de salvare a animalelor, 

bunurilor, valorilor culturale și materiale; 

- interzice sau restricționează intrarea persoanelor la locul unui accident; 

- păstrează legătura cu FSPP și cu primarul și îi informează prompt despre 

situația incidentului și a acțiunilor întreprinse; 

- monitorizează în permanență schimbările situației și ia decizii 

corespunzătoare; 

- când sosește echipa de la FSPP, responsabilul raportează privind situația 

operațională și acțiunile întreprinse; 

- organizează furnizarea și utilizarea asistenței personale sau materiale de la 

entități sau persoane în cazul în care este necesar; 

- Organizează respectarea cerințelor de securitate și sănătate la locul de 

muncă; 

- ia măsuri pentru conservarea dovezilor materiale găsite la locul unui 

accident și asigură asistență autorităților de investigare pentru a stabili 

cauza accidentului; 

- Organizează monitorizarea scenei unui accident pentru a preveni reluarea 

acestuia.  

-  
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FORMAREA ȘI PREGĂTIREA VOLUNTARILOR  

Primarul municipiului este responsabil pentru a asigura formarea pusă în aplicare 

de către profesorii incluși într-un registru special. Tipurile de formarea a 

voluntarilor sunt: 

- curs inițial de bază; 

- formarea specializată;  

- formare privind întreținerea;  

- formarea responsabilului formațiunii voluntare;  

- formarea formatorilor de voluntari;  

- formare continuă;  

Fiecare voluntar după înregistrarea într-o formațiune de voluntariat trebuie să 

efectueze o formare inițială de bază. 

Instruirea voluntarilor (care nu este curentă) se realizează prin programele 

aprobate de Academia de Poliție. 

Persoanele cu vârsta de peste 16 de ani pot fi antrenate ca voluntari, dar nu 

pentru a efectua sarcini specifice în operațiunile de prevenirea sau gestionarea 

dezastrelor, incendiilor și situațiilor de urgență și eliminarea consecințelor 

acestora. 

Cursul inițial de bază și formarea privind întreținerea este realizată de către 

angajații structurilor teritoriale ale GD FSPP - MAI, de către formatori în prim 

ajutor cu studii medicale și nivel "Master", voluntari de la Crucea Roșie cu calificări 

sau voluntari (formatori) din centrele de formare profesională aparținând 

Ministerului de Interne sau ai altor școli și centre acreditate. 

Voluntarii care au finalizat cursul inițial de bază, trebuie să urmeze o formare de 

întreținere o dată la trei ani, iar în cazul în care doresc - chiar anual. 

Formarea specializată pentru voluntari, formarea responsabilului formațiunii 

voluntare și formarea formatorilor de voluntari din centre sunt conduse de 
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formatori de formare profesională din cadrul Ministerului de Interne sau ai altor 

școli și centre acreditate. 

Responsabilii formațiunilor de voluntari organizează formarea continuă trimestrial 

timp de 4 ore pentru voluntari. 

Unitățile de voluntari pot participa la efectuarea cursurilor de formare la nivel 

municipal, regional și republican pentru dezastre, incendii și situații de urgență, ca 

parte a pregătirii lor. 

După finalizarea formării de bază inițială, primarul acordă un certificat 

voluntarului pe baza unui protocol semnat de către formatori. Pentru alte tipuri de 

formare, se eliberează un document de calificare sau un certificat de către 

instituțiile care efectuează instruirea, iar un exemplar este păstrat la municipiu. 

 

 

AVERTIZAREA FORMAȚIUNII DE VOLUNTARI 

În prevenirea, controlul și eradicarea dezastrelor, incendiilor sau situațiilor de 

urgență, avertizarea voluntarilor se realizează de către funcționarii de serviciu ai 

administrației municipale sau care sunt de serviciu în centrele operaționale ale GD 

FSPP - MAI sau de către Sistemul Național de Avertizare Timpurie și comunicarea 

către autoritățile executive și populației în timpul dezastrelor și avertizărilor de 

pericol aerian în ordinea specificată în planul aprobat pentru interacțiunea dintre 

formațiunea voluntară și structurile teritoriale ale GD FSPP - MAI. 

SECURITATEA MATERIALĂ, TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ  

Primarul municipiului asigură formațiunilor voluntare o utilizare gratuită a 

clădirilor, articolelor de îmbrăcăminte de protecție și echipament, și în limita 

resurselor financiare disponibile - și utilaje specializate, echipamente și mijloace 

de comunicare pentru a păstra legătura cu voluntarii. 

Îmbrăcămintea și echipamentele de protecție ale voluntarilor trebuie să 

îndeplinească cerințele reglementărilor speciale adoptate de Consiliul de Miniștri 
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pentru activitățile și standardele europene existente ca un minim de protecție și 

includ: 

- Îmbrăcăminte de protecție pentru activitățile în caz de incendiu și / sau de 

salvare; 

- cască de protecție;  

- mănuși de protecție;  

- cizme / pantofi de protecție;  

- curea;  

- mască sau mască pentru întreaga față cu filtru.  

Viziune pentru dezvoltarea formațiunilor voluntare 

Formațiunile voluntare au un loc special în sistemul de furnizare a operațiunilor de 

siguranță împotriva incendiilor și de protecție în caz de catastrofe și situații de 

urgență. De-a lungul anilor, voluntariatul a trecut prin numeroase  schimbări cu 

suișuri și coborâșuri, dar în acest moment  FV constituie un instrument esențial 

pentru a ajuta la asigurarea protecției populației. 

FV vor fi construite și dezvoltate în conformitate cu cele mai bune practici 

europene ca unități independente în structura SSU, vor fi în măsură să ofere o 

protecție eficientă a populației în zonele cu accidente de joasă intensitate și vor 

asista cu succes autoritățile privind Siguranța împotriva incendiilor și protecția 

populaţiei. FV ar trebui promovate ca fiind structuri operaționale eficiente, cu o 

calitate înaltă a aptitudinilor și competențelor dobândite pentru a efectua 

operațiunile de stingere a incendiilor și de salvare, lucrul în echipă și de a 

interacționa cu alte părți ale SSU. 

Odată cu înființarea FV, activitățile de protecție în caz de dezastre, incendii și 

alte situații de urgență vor fi plasate pe o bază publică largă. Pentru mecanismul 

lor de funcționare eficientă este necesară o reglementare a proceselor de 

interacțiune și coordonare cu statul și administrația locală. Fuziunea formațiunilor 

voluntare cu alte entități și organizații ale societății civile implicate în 
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operațiunile de salvare și protecția populației în situații de urgență va fi posibilă 

prin crearea Asociației de pompieri voluntari și salvatori. Aceasta va reprezenta 

Asociația cetățenilor bulgari cu anumite abilități și capacități de a acorda asistență 

la incendii și dezastre în interes public și înregistrate în conformitate cu Legea 

privind persoanele juridice non-profit. Asociația constituită și care acționează la 

nivel național, va include structurile și unitățile teritoriale pentru a efectua 

activități specifice. Unitățile specializate vor fi create pe baza parteneriatului cu 

organizațiile și rețelele non-guvernamentale, civice și sociale, care își vor combina 

capacitățile și autoritatea. Aceasta va fi deschisă unor noi oportunități de 

finanțare prin delegare de către stat. Crearea unei astfel de asociații va contribui 

la creșterea motivației cetățenilor de a participa la activitățile sale, în plus pentru 

a îmbunătăți nivelul de securitate și de protecție a populației în zonele cele mai 

îndepărtate ale țării.  

PRIORITĂȚILE STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTAREA FORMAȚIUNILOR VOLUNTARE DE 

PROTECȚIE ÎN CAZ DE DEZASTRE, INCENDII ȘI ALTE SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN 

BULGARIA pentru perioada 2012 - 2020. 

Prioritatea 1. Reglementarea juridică a criteriilor pentru constituirea de FV cu 

acțiune de sine stătătoare în localitățile din zonele cu accidente de mică 

intensitate. Rezultatele așteptate: atingerea nivelurilor medii de securitate cu 

pompieri și salvamari pentru a asigura furnizarea siguranței civile la nivel 

acceptabil comun; cadrul legal adecvat care reglementează activitățile FV. 

Prioritatea 2: Constituirea graduală a FV cu acțiuni proprii. Rezultatele așteptate: 

Timp redus pentru a răspunde în vederea protejării populației în caz de dezastre, 

incendii și alte situații de urgență în locurile cele mai îndepărtate și inaccesibile. 

Reducerea numărului de morți și răniți, pagube materiale și cheltuieli pentru 

echipele participante.  

Prioritatea 3. Funcționarea proprie a FV, ca parte a SSU. Rezultate așteptate: 

Asigurarea protecției eficiente a vieții și sănătății cetățenilor și a valorilor 

materiale ale acestora în zone cu accidente de mică intensitate. 
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Prioritatea 4. Adoptarea unor practici europene pentru finanțarea FV. Rezultate 

așteptate: utilizarea eficientă a fondurilor în scopul de a asigura siguranța în 

situații de incendii și protecția populației; construcția mecanismelor de lucru și a 

instrumentelor pentru a stimula cetățenii să participe la FV. 

Prioritatea 5. Asigurarea formării specializate inițiale în centrele de formare 

profesională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și acreditate în cadrul 

școlilor. Rezultate așteptate: Îmbunătățirea calificării FV; creșterea nivelului de 

protecție a populației în situații de dezastre, incendii și situații de urgență. 

Prioritatea 6. Folosirea activă a mass mediei electronice și în format tipărit, ONG-

urilor și a altor forme de promovare, motivare și explicarea necesității de a 

construi FV. Rezultate așteptate: conștientizare sporită și participarea cetățenilor 

și a întreprinderilor la activitățile care urmăresc să asigure propriile activități de 

siguranță și de sprijin legate de voluntariat. 

 

ASISTENȚII SOCIALI CA O RESURSĂ PENTRU ACȚIUNE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ  

1. Servicii sociale  

În conformitate cu articolul 16 din Legea privind asistența socială (legea de bază în 

domeniul social în Bulgaria), serviciile sociale se bazează pe activitatea socială 

bine orientată în susținerea persoanelor care desfășoară activități de zi cu zi în 

aria de incluziune socială. Legea reglementează mai mult anume acestea 

funcționează pe baza unei evaluări individuale a nevoilor și în conformitate cu 

voința și alegerea personală a indivizilor. 

2. Tipuri de servicii sociale, în conformitate cu legislația bulgară 

Tipurile de servicii sociale sunt reglementate în articolul 36 din Regulamentul de 

aplicare a legii cu privire la asistența socială. Acestea sunt împărțite în două tipuri 

principale: servicii asigurate în cadrul comunității și cele oferite în instituții 

specializate. 

Serviciile sociale asigurate în cadrul comunității sunt:  
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- asistent personal;  

- asistent social;  

- lucrător intern;  

- îngrijire la domiciliu;  

- centru de îngrijire de zi;  

- Centru pentru reabilitare socială și integrare;  

- Serviciul social – rezidențial: tip de centru pentru cazare familie; Centru 

pentru cazare temporară; Centru de criză; locuințe de tranziție; domiciliu 

protejat; locuințe supravegheate; adăpost; centru profesional social educațional;  

- Unitatea ”Mama și Copiilul”;  

- Centru pentru asistență publică;  

- centru pentru copiii străzii;  

- asistență maternală;  

- cantine publice.  

Serviciile sociale, asigurate în instituții specializate pentru furnizarea de servicii 

sociale sunt: 

- case de copii (pentru copii lipsiți de îngrijire părintească, pentru copii cu 

dizabilități fizice, copii cu retard mintal); 

- cămine pentru adulți cu dizabilități (pentru adulți cu retard mintal; pentru 

adulți cu tulburări psihice; pentru adulți cu dizabilități fizice; pentru adulți cu 

tulburări senzoriale, vârstnici cu demență); 

- azile 

În scopul de a încuraja procesul de dezinstituționalizare, serviciile sociale în 

instituțiile de specialitate sunt furnizate după epuizarea posibilităților de a asigura 

serviciile comunitare. 

În plus, legea prevede, dacă este necesar, în funcție de necesitățile populației 

fiecărei municipalități dezvăluirea și altor servicii sociale. 
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3. Furnizorii de servicii sociale în districtele Vidin și Montana  

În datele efective în regiunile Vidin și Montana operează 81 de servicii sociale 

diferite, dintre care unele sunt furnizate în instituții specializate și altele, cele 

mai multe - în comunitate. Este demn de remarcat faptul că astfel de servicii sunt 

în cele mai multe municipii din regiune. 

Regiunea Vidin, municipii: Belogradchik (4) Bojnitca (1), coastal (3), Vidin (15) 

Dimovo (6), Tower (5), Novo Selo (6) Ruzhintsi (1) Chuprene (1) . 

Montana, municipii: Berkovitsa (6) Brusartci (1) Valchedram (2) Varshetz (1), 

George Damyanovo (4), Lom (12) Medkovets (2), Montana (8), Chiprovtzi (3) , 

Yakimovo (1) Boichinovtsi (1). 

 

4. Asistența socială și asistenții sociali  

Profesia de asistență socială este menită spre a intensifica adaptarea reciprocă a 

persoanelor asistate, familiilor, grupurilor și mediul în care trăiesc. Este un 

complex de activități menite să conducă la o mai bună calitate a vieții, demnitatea 

și responsabilitatea oamenilor în funcție de abilitățile lor individuale, relații 

interpersonale și a resurselor comunitare de sprijin. 

Asistentul social este o persoană care desfășoară o activitate socială. Aceasta 

poate fi reprezentată de ocupații diferite - de ex. psiholog, terapeut, asistent 

social, educator, asistent medical și așa mai departe. Într-un sens strict, un 

asistent social este doar o persoană care deține o profesie de "asistent social". Vom 

rămâne la o înțelegere mai largă a termenului. 

5. Asistenții sociali în regiunile Vidin și Montana ca resurse  

Nu există statistici oficiale privind numărul de asistenți sociali (alți specialiști 

implicați în activitatea socială), în domeniul serviciilor sociale care operează pe 

teritoriul Vidin și Montana. Pentru diverse estimări variind de la ??? la ???. Chiar și 

estimările cele mai conservatoare, numărul este suficient pentru a-i vedea ca o 

resursă importantă pentru implicarea lor în activități pentru a proteja populația de 
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dezastre și accidente. Vom acorda atenție faptului că aceștia sunt oameni din așa-

numitele "profesii de ajutor" cu calificări și experiență în îngrijirea altor persoane - 

copii și adulți, orice persoană cu pregătire medicală, etc, și că acestea 

funcționează în majoritatea municipiilor locale. 

Pe parcursul studiului au fost intervievați 12 lucrători sociali din orașul Vidin, din 

municipiul Montana (Montana, Gorna Verenitsa și Dobri dol), municipalitatea 

Belogradchik (s.Salash) și Lom. 

Dintre asistenții sociali care au participat la interviuri doar doi au considerat că s-

au aflat în situații de dezastru. Se înțelege că astfel sunt cele anunțate în mod 

oficial de către autorități. De exemplu un eveniment din decembrie 2014, când în 

municipiul Belogradchik s-a declarat stare de urgență. A început ca o ploaie 

glacială care îngheață cabluri electrice și, în consecință, electricitatea a fost 

întreruptă zile întregi. 

Respondenții cunosc autoritățile responsabile cărora să se adreseze într-o situație 

critică, cu toate că unele informații au nevoie de actualizare (de exemplu, 

indicând structurile de bază non-existente, cum ar fi Ministerul pentru Situații de 

Urgență și Apărare Civilă). Aproape întotdeauna au fost citate Serviciul de 

siguranță la incendiu, și de multe ori CRB. În mod interesant, printre instituțiile 

responsabile numai 5 respondenți au spus municipalitatea locală. 

Respondenții consideră rolul instituțiilor sociale în care lucrează, în ceea ce 

privește dezastrele și accidentele ca fiind responsabile doar pentru clienții lor. În 

special, se referă la servicii de îngrijire rezidențială. Asistenții sociali nu consideră 

că aceste instituții au un rol mai mare, de exemplu, în ceea ce privește 

comunitatea locală în cazul unui dezastru sau unei situații de urgență. 

Toți cei dintre asistenții sociali intervievați sunt conștienți de funcțiile lor în cazul 

unui dezastru - protecția vieții și sănătății în rândul utilizatorilor lor. În funcție de 

funcții, rolurile sunt diferite - liderii se concentrează asupra organizării, psihologii 

- în domeniul asistenței psiho-sociale, asistenții sociali - pentru a ajuta la 

evacuarea persoanelor cu dizabilități și așa mai departe. 
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În ceea ce privește cunoștințele și aptitudinile asistenților sociali existente într-o 

situație de urgență, există o varietate - de obicei, profesioniștii din domeniul 

sănătății se simt pe deplin pregătiți. Restul poate fi împărțit în două: cei care 

cunosc instrucțiunile și procedurile interne ale serviciilor cu care lucrează în caz 

de dezastru și cei care nu le cunosc. Vom da un exemplu privind acea instrucțiune: 

”În caz de incendiu, dezastru sau accident sunați la numărul de urgență al 

Sistemului Unitar de Salvare SSU - 112. Foc – Nicio tentativă care nu este necesară 

și care presupune un risc personal pentru stingerea incendiului cu un stingător de 

incendiu sau cu mijloace improvizate pentru utilizarea căilor de evacuare sau de 

urgență. Nu utilizați lifturi. Dacă sunteți într-un ascensor în timpul unui incendiu 

opriți-vă la cel mai apropiat etaj și părăsiți liftul. Urmați indicatoarele de evacuare 

și părăsiți locația. Nu săriți de la înălțime. - În caz de inundații - mutați pe cel mai 

înalt loc posibil toate tipurile de obiecte de valoare, bunuri, erbicide și substanțe 

chimice. Dacă nu reușiți să părăsiți clădirea, mutați-vă la etajele superioare sau pe 

acoperiș. La sosirea echipelor de salvare păstrați legătura cu acestea. Cutremur - 

în cazul în care vă aflați în clădire stați sub ușă sau părăsiți clădirea folosind doar 

scările.” 

O mare parte dintre respondenți consideră că dețin cunoștințe doar teoretice, 

lipsite de abilități. 

Cunoștințele dobândite sunt rareori rezultatul formării orientate, doar unul dintre 

cei intervievați - acordarea de prim ajutor psihologic în caz de dezastre și 

accidente, prim ajutor. Trei au fost instruiți, dar cu o altă ocazie – Curs de prim 

ajutor, care este organizat de Crucea Roșie înainte de obținerea permisului de 

conducere. Toți ceilalți nu sunt instruiți. 

Without exception, interviewees believe that in order to improve their preparation 

is necessary to receive adequate training: "In any case a similar course I would be 

of great benefit if you fell into a similar situation to know how to react." Two of 

the interviewees believe that such training should be conducted periodically.  

Whether personally interested to participate in specialized training in Disaster 

Management, all participating respondents answered positively. 
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REZULTATELE CERCETARII ASUPRA NIVELULUI DE PREGATIRE A INSTITUTIILOR 

PUBLICE DIN ZONA DE GRANITA DIN ROMANIA 

Pentru elaborarea cercetarii, s-a apelat la un esantion reprezentativ format din 

130 de persoane ce lucreaza in administratia locala, din 10 comunitati aflate in 

partea de sud a judetului Dolj.  Ca procedura de lucru si prima etapa in derularea 

acestei cercetari a fost contactarea reprezentatilor comunitatii locale pentru 

selectarea celor 130 de respondenti. Rezultatul acestui demers a constat in 

selectarea intregului esantion de respondent, care au manifestat interes in 

participarea la acest studiu, in calitate de repondenti.  

Din totalul participanților la studiu 76 persoane sunt de sex masculin, iar 54 de sex 

feminine în România; în Bulgaria, la acest studiu au participat 85 persoane de sex 

masculin și 45 persoane de sex feminin.  

In ceea ce priveste statutul ocupational, 75 de respondenti lucreaza in cadrul 

autoritatilor locale, 15 sunt specialisti in prevenirea dezastrelor si urgentelor, 28 

activeaza in unitati de voluntari, 6 sunt specialisti in servicii sociale si 1 persoana 

este reprezentantul unui ONG comunitar. Majoritare sunt persoanele cu varsta 

cuprinsa intre  41 - 50 ani, urmate de persoane peste 50 ani. 

În Bulgaria, această situație este foarte asemănătoare: 35 de persoane lucrează 

pentru autoritățile  locale, 16 sunt specialiști în prevenirea dezastrelor și 

situațiilor de urgență, 50 de persoane sunt în formațiunile voluntare, 11  furnizori 

de servicii sociale, 11 în structurile de voluntariat - ONG-uri, și 5 fac parte din alți 

experți relevanți. 
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“Din lista de ma jos, care evenimente credeti ca au probabilitatea de a se 

intampla, in comunitatea dumneavoastra?” 

Persoanele intervievate considera ca evenimentul dezastruos ce are probabilitatea 

cea mai mare sa aiba loc este seceta, - 68 de raspunsuri, urmat de cutremur – 32 

de raspunsuri si inundatie – 22 de raspunsuri. Este important de precizat faptul ca, 

in luna martie a anului 2006, majoritatea comunitatilor din sudul judetului Dolj au 

fost afectate de inundatii puternice  ce au afectat aproximativ o mie de 

gospodarii,  cauzate de ruperea unor diguri de protectie. Investitiile realizate de 

catre administratia centrala in reconstructia infrastructurii de protectie importiva 

inundatiilor a afectat pozitiv perceptia locuitorilor din aceasta zona, legata de 

pericolul inundatiilor,  chiar daca evenimentele din anul 2006 au reprezentat 

singurul dezastru natural ce a afectat zona de sud a tarii. 

 

 

 

 

 

 

 

În Bulgaria, respondenții consideră că cea mai mare amenințare este reprezentată 

de inundații - 37 de răspunsuri, urmată de secetă - 30 răspunsuri și incendiile de 

păduri - 23 răspunsuri. Aceste diferențe provin din particularități ale infrastructurii 

în acele părți din Bulgaria. 

În 2006, această parte a țării a fost, de asemenea, afectată de inundații, în 

aceeași perioadă cu evenimentele din România. Participanții la studiu au spus că, 

după aceste evenimente au avut loc investiții în infrastructură pentru a preveni 

situații similare. Dar - este și cazul României, de asemenea - după prăbușirea 
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regimului comunist, în 1989, sistemul de irigare care a fost dezvoltat în zona de 

graniță a fost distrus, ceea ce a destabilizat întreaga suprafață agricolă. 

 

 

 

 

 

 

 

In Romania, la polul opus, evenimentele cu cea mai mica probabilitate sa se 

intample sunt alunecarile de teren – 61 de respondenti si accidentul nuclear – 31 

de persoane. Din numarul mare de raspunsuri se deduce faptul ca participantilor la 

studiu le-a fost mai simplu sa enumere evenimentele cu risc minim, decat cele cu 

risc major. 

 

 

 

 

 

 

În Bulgaria, potrivit respondenților, evenimentele cu cel mai mic risc să apară sunt 

tsunami - 56, un accident radioactiv - 38 și vulcan.  
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INTREBAREA NR. 2  

Cand credeti ca aceste evenimente pot avea loc? 

 

Intrebarea numarul noi a pus accentul pe determinarea in timp a unui posibil 

dezastru. Raspunsurile respondentilor coincid, in foarte mare masura cu cele 

adresate in cadrul intrebarii numarul 1.  

Astfel, 107 respondenti considera faptul ca seceta poate sa afecteze oricand, 

urmata de cutremur – 64 de respondent. Cea de-a treia optiune, dupa numarul de 

raspunsuri, este legata de incendiile de proportii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Bulgaria, 78 de oameni consideră că seceta îi poate afecta în orice moment, 

urmat de cutremur și incendii de proporții. 
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In ceea ce priveste evenimentele dezastruoase cu risc minim de producere, 35 din 

totalul de 130 respondentii considera ca alunecarea de teren este tipul de dezastru 

natural cu cea mai mica probabilitate de a avea loc. Alte 24 de persoane 

chestionate au considerat ca accidental industrial se constituie in cel de-al doilea 

tip de eveniment dezastruos cu risc minim de producer, iar cel de-al treilea este 

tornada/uragan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Bulgaria, la această întrebare, 58 de persoane consideră că alunecările de teren 

este tipul de dezastru natural cu cea mai mică probabilitate de a avea loc. Alte 53 

de persoane chestionate au considerat că accidentul nuclear este al doilea tip de 

eveniment dezastruos cu un risc minim de a avea loc, iar al treilea este accidentul 

industrial - 25 de persoane 
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INTREBAREA NR. 3 

Dumneavoastra personal, ati fost afectat de vreun dezastru natural? 

 

Din totalul de 130 de persoane chestionate, un numar de 46 persoane au fost 

afectate de un dezastru natural, 71 persoane nu au fost afectate iar 13 persoane 

nu stiu sau nu raspund la aceasta intrebare.  

Consideram faptul ca procentul de 35% ce reprezinta persoanele afectate de un 

procent este unul important si confirma faptul ca zona in care a fost aplicat acest 

studiu are o istorie recenta a dezastrelor natural. 

În Bulgaria, rezultatele sunt destul de asemănătoare: din totalul de 130 de 

participanți, 38 de persoane au fost afectate de un dezastru natural, 88 de 

persoane nu au fost afectate, iar 4 persoane nu știu sau nu răspund la această 

întrebare. 

 

 

INTREBAREA NR. 4: 

Daca ati fost victima unui dezastru natural, ne puteti relata ce s-a intamplat? 
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Aceasta reprezinta prima intrebare deschisa a acestui studiu; in logica 

instrumentului, aceasta intrebare are rolul de a oferi date si pareri concrete ale 

respondentilor, legate de tipul de dezastru care i-a afectat. 

In cadrul acestei intrebari, 43 dintre cei chestionati si-au motivat alegerea 

efectuata la intrebarea precedenta, restul de 87 alegand variant de a nu da un 

raspuns concret. A quite similar situation was also with the sample form Bulgaria. 

Cele mai multe raspunsuri au legatura cu dezastrul cauzat de inundatiile din 2006, 

zona cea mai afectata fiind sudul extrem al judetului Dolj: 

in urma ruperii digului de la Dunare am fost obligat sa ma deplasez cu tot ce 

aveam in gospodarie; 

in urma inundatiilor din anul 2006 am avut pagube insemnate si am fost nevoiti sa 

ne parasim domiciliul pentru o perioada de 3 luni; 

in urma ruperii digului de la Dunare am fost obligat sa ma deplasez cu tot ce 

aveam in gospodarie; 

“inundatii catastrofale din anul 2006, atat in com. Carna, cat si in com. Rast; din 

pacate o mare parte din locuinta parintilor mei a fost luata de apele Dunarii” 

De asemenea, apar relatari legate si de alt tip de evenimente recente ce au 

afectate persoanele intervievate: 

“anul trecut, in localitatea mea, o furtuna foarte puternica - posibila tornada, a 

produs un adevarat dezastru in comuna, cu acoperisuri cazute, copaci scosi din 

radacini; 

“am fost inundati in anul 2014 la culturile din gradina fiind nevoiti sa evacuam 

apa cu motopompele timp de 3 zile”; 

“Primavara trecuta, din cauza secetei, urmata apoi de ploi acide, cea mai mare 

parte a culturilor au fost distruse”. 

INTREBAREA NR. 5 
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Considerati ca este posibil ca localitatea dumneavoastra sa fie afectata de un 

dezastru? 

Rolul acestei intrebari a fost acela de a intelege cantitativ perceptia 

respondentilor legate de posibilitatea aparitiei unui dezastru natural, care sa 

afecteze localitatea de domiciliu. 

Astfel, In Romania, 104 persoane considera ca este posibil ca localitatea in care 

locuiesc sa fie afectata de un dezastru, 25 considera ca nu este posibil, iar o 

persoana nu stie au nu raspunda. 

În Bulgaria, situația este aproape similară: 111 persoane consideră că este posibil 

ca comunitatea lor să fie afectată de un dezastru, 17 consideră că nu este posibil, 

iar două persoane nu știu sau nu vor să răspundă. 

 

INTREBAREA NR. 6: 

Credeti ca autoritatile locale din comuna dumneavoastra sunt pregatite sa 

intervina in cazul unui dezastru? 

Aceasta este una dintre intrebarile cheie ale studiului si care masoare perceptia 

repondentilor legata de pregatirea autoritatilor locale, in eventualitatea unui 

dezastru natural. Este important de precizat faptul ca marea majoritate a 

repondentilor sunt persoane care activeaza, in diferite pozitii, in cadrul 

autoritatilor locale. 
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Astfel, in Romania, un numar de 48 de persoane considera ca autoritatile locale 

sunt oarecum pregatite in eventualitatea unui dezastru natural, 33 considera ca 

sunt pregatite iar 30 de persoane foarte pregatite. De asemenea, 9 persoane 

considera ca autoritatile locale sunt putin pregatite iar alte 9, nepregatite. Un 

singur respondent nu a stiut sau nu a dorit sa raspunda la aceasta intrebare.  

În Bulgaria, rezultatele la această întrebare arată că 39 persoane consideră că 

autoritățile locale sunt destul de pregătite, 41 consideră că sunt pregătite, 41 

foarte pregătite, și 9 persoane nu știu sau nu doresc să răspundă. 

 

INTREBAREA NR 7  

Motivati alegerea dumneavoastra; 

 

In cadrul acestei intrebari, 40 dintre cei chestionati si-au motivat alegerea 

efectuata la intrebarea precedenta, restul de 90 alegand varianta de a nu da un 

raspuns concret. 

“ca orice dezastru vine in 90% din cazuri pe nepregatite… lipsa investitiei in 

domeniu (paturi, conserve, etc) fond pentru urgente”;  

 

“cred ca mai este nevoie de pregatire prin exercitii cu organele de specialitate” 
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“pentru a fi foarte pregatit trebuie sa prevezi orice s-ar putea intampla in viitor; 

iar cum noi nu putem prevedea total eu zic ca suntem pregatiti”; 

 

“eu sunt de parere ca autoritatile locale din comuna mea sunt pregatite sa 

intervina in cazul unui dezastru dar oricat ai fi de pregatit individual tot se va 

produce”; 

 

“primaria Gighera are in localitate un centru pentru masurarea radiatiilor avand 

in vedere ca in tara vecina oras, Koslodui, exista o centrala atomica"; 

 

“persoane competetnte care lucreaza in administratie”. 

 

INTREBAREA NUMARUL 8: 

In opinia dumneavoastra, comunitatea locala – autoritati locale, organismele 

publice si private, scolile, etc, au suficiente resurse materiale pentru a raspunde 

intr-o situatie de dezastru?  (Exemplu: Ajutor medical, echipamente de stimgere a 

incendiilor, veste de salvare, barci pneumatice, etc.) 

 

Aceasta intrebare isi propune sa cunoasca parerea repondentilor legata de nivelul 

resurselor material de care autoritatea locala dispune, in cazul unui dezastru. 

Consideram ca raspunsurile primite reprezinta o surpriza - inclusiv pentru echipa 

de cercetare, luand in considerare raspunsurile la intrebarile precedente. 

 

Astfel, In Romania, 60 dintre respondeti considera ca autoritatile locale dispun de 

resursele material necesare in cazul unei interventii; 49 dintre cei 130 de 

respondent considerca ca autoritatile locale nu dispun, iar 21 – cel mai ridicat 

numar de respondent care nu au dat un raspuns la o  intrebare, de pana acum – nu 

stiu sau nu doresc sa raspunda la acest topic. 

 

În Bulgaria, 71 de persoane consideră că autoritățile locale au resursele materiale 

necesare în cazul unei intervenții și 59 consideră că autoritățile au materialele de 

care au nevoie. 
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INTREBAREA NUMARUL 9: 

Motivati alegerea dumneavoastra: 

 

In cadrul acestei intrebari,  61 dintre cei chestionati si-au motivat alegerea 

efectuata la intrebarea precedenta, restul de 199 alegand varianta de a nu da un 

raspuns concret. 

 

“in caz de accident nuclear populatia una pregatita pentru a preveni o parte din 

efecte cu pastile de iod toti oamenii aveau acasa asa ceva  echipamentele de 

stingerea incendiilor lipsesc”;  

“nu sunt echipamente pentru a putea actiona la o interventie”; 

“anumite echipamente trebuie innoite, suplimentate ca si numar”; 

“la nivelul comunei exista ajutor medical cu o pregatire corespunzatoare precum 

si dotarea primariei cu o masina de pompieri"; 
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“serviciul de voluntariat este dotat cu masini de stins incendii si asistenta 

medicala”; 

 

 

INTREBAREA NUMARUL 10: 

In comunitatea dumeavoastra, au fost organizate sesiuni de training legate de 

modul de interventie si raspuns in situatii de dezastre? 

Aceasta intrebare si-a propus sa cuantifice nevoia de training regasita la nivelul 

respondenmtilor. In acest sens, In Romania, 84 de persoane au participat la sesiuni 

de formare legate de situatiile de urgenta iar 22 de persoane nu au participat; 24 

de persoane au bifat optiunea de raspuns nu stiu/nu raspund, cel mai mare numar 

de respondent de pana acum. 

În Bulgaria, 61 de persoane au participat la sesiuni de instruire legate de situații de 

urgență, 51 nu au participat, și 18 nu știu sau nu doresc să răspundă. 

 

INTREBAREA NR. 11: 

Considerati ca este important ca la nivelul comunitatii dumneavoastra sa se 

organizaze sesiuni de formare legate modul de interventie si raspuns in situatii de 

dezastre; 
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Legat de importanta organizarii unor sesiuni de formare privind modul de 

interventie si raspuns in situatii de dezastre, 108 persoane considera ca este 

necesara organizarea de traininguri, 2 persoane considera ca nu este necesara, iar 

20 de persoane nu stiu sau nu doresc sa raspunda. 

Aceasta este una dintre cele mai importante intrebari ale intregului studiu, 

deoarece clasifica si enunteaza una dintre cele mai importante componente ale 

proiectului , cea de formare profesionala. 

In ambele județe, participanții consideră – cu un procent covârșitor, că este foarte 

important ca persoanele implicate în prevenirea / intervenția într-un caz de 

dezastru, să participe la cursuri de formare specifice. 

 

 

INTREBAREA NUMARUL 12:  

Motivati raspunsul dumneavoastra: 

 

In cadrul acestei intrebari, 37 dintre persoanele chestionate si-au motivat alegerea 

efectuata la intrebarea precedenta, restul de 93 alegand varianta de a nu da un 

raspuns concret. 

“consider ca ar trebui instruiti mai multi oameni care sa stie sa intervina in 

situatii de urgenta”; 
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“da consider ca este foarte important deoarece ne ajuta in situatii critice sa 

facem fata”; 

“niciodata nu este suficient cineva pregatit, pentru o situatie de urgenta”; 

“populatia trebuie instruita pentru toate catastrofele neprevazute”; 

 

“pentru ca populatia sa fie informata si sa stie sa actioneze prompt si sa nu se 

panicheze”; 

 

“informarea a cat mai multor locuitori este binevenita, scade riscul de panica si 

evacuarile de populatie decurg in ritm optim”. 

 

” Părerea mea este că populația trebuie să știe ce sunt sistemele de avertizare 

care sunt utilizate de către autorități în eventualitatea unui dezastru; Am întâlnit 

cetățeni care nu aveau nici cea mai mică informație cu privire la aceste lucruri 

foarte importante”.  

 

INTREBAREA NUMARUL 13.  

Va rugam sa indicati gradul dumneavoastra personal de pregatire, in caz de 

dezastru sau urgenta; 

 

In  functie de numarul de respondent, legat de nivelul personal de pregatire. 57 de 

persoane se considera ca sunt oarecum pregatiti sa intervina in cazul unui dezastru 

sau o urgenta, 23 de persoane se considera pregatite, 21 foarte pregatite (cel mai 

probabil acest raspuns a fost dat de persoanele care activeaza in cadrul serviciului 

de voluntariat), 14 putin pregatiti, 10 nepregatiti iar 5 persoane nu stiu sau nu 

doresc sa raspunda. 



 

46 
 

 

 

 

 

INTREBAREA NUMARUL 14: 

Va rugam sa indicati nivelul propriu de cunostinte, legate de domeniul 

dezastrelor; 

 

Daca intrebarea numarul 13 are in vedere nevoia personala de pregatire, aceasta 

intrebare duce mai departe, spre concret, perceptia proprie legata de nivelul de 

cunostinte. In scala de evaluare, au fost luate in calcul principalele 8 documente 

ce confera unei persoane  
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NIVELUL DE CUNOSTINTE IN ROMANIA 
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Foarte pregatit

Nu stiu / Nu raspund

informatii concrete legate de modul in care poate intervenii in cazul unui dezastru 

natural: 

 

 Cunostinte de primul ajutor; 

 Strategia privind prevenirea si interventia in caz de dezastu; 

 Strategia nationala de prevenire a situatiilor de urgenta; 

 Programul National de Prevenire a Dezastrelor 2014-2018; 

 Semnalele de urgenta in caz de dezastru; 

 Mecanisme de protectie civila; 

 Interventie in prevenirea si stingerea incendiilor; 

 Legea protectiei in caz de dezastru. 

Graficul de mai jos detaliaza raspunsurile celor 130 de respondent, din Romania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform raspunsurilor date de catre persoanele intervievate, acestea considera ca 

sunt pregatite in ceea ce priveste interventia in cazul unor incendii – 50 

raspunsuri, si legat de semnalele de urgenta in caz de dezastru – 33 raspunsuri.  

Legat de notiunile unde espondentii nu se simt pregatiti, aceste sunt: Programul 

National de Prevenire a Dezastrelor 2014-2018 – 45 raspunsuri si Strategia 

nationala de prevenire a situatiilor de urgenta – 32 de raspunsuri. 
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În Bulgaria, situația este următoarea: intervenție în caz de incendii - răspunsuri, 

semnale în caz de dezastre sau situații de urgență - 21 de răspunsuri și cunoștințe 

de prim ajutor - 18 răspunsuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta intrebare este foarte importanta in logica studiului, concluziile si 

recomandarile extrase din raspunsurile celor intervievati regasindu-se in sectiunea 

specifica a acestui document. 

 

INTRBAREA NUMARUL 15: 

Ati participat vreodata la traininguri legate de pregatirea/raspunsul in caz de 

dezastru sau urgenta?  

 

Ultima intrebare a chestionarului s-a focusat pe participarea respondentilor la un 

anume tip de training, cel legat de pregatirea/raspunsul in caz de dezastru.  

In Romania, 61 de persoane au participat la un astfel de program specific de 

formare iar 61 dintre acestia nu au participat niciodata astfel de training. 8 

persoane nu stiu sau nu doresc sa raspunda la intrebare 

In Bulgaria, the responses are almost similar: 79 persons participated in such 

specific training programme, and 47 of them have never participated in such 

training.  4 persons do not know or do not want to answer to the question. 
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Pentru ca studiul sa fie cat mai conectat la realitatea din tara noastra, prcesul de 

culegere de informatii a constat si in organizarea a 42 de interviuri la care au 

participat persoane din unitatile de voluntari, specialisti in servicii sociale si alti  

experti relevanti – persoane care au responsabilitati in cazul unui dezastru. 

In ciuda faptului ca acest tip de instrument este mai greu da aplicat, iar timpul de 

analiza al datelor este mult mai mare decat in cazul chestionarului, echipa de 

lucru a considerat foarte utila aplicarea acestui instrument deoarece interviul se 

bazeaza pe fapte, situatii si date calitative. 

Interviul semistructurat a constat in aplicarea unui set de 7 intrebari inchise si 

deschise, asemanatoare celor din chestionarul individual. 

 

INTREBAREA NUMARUL 1: 

Dumneavoastra/ comunitatea dumneavoastra locala a fost vreodata afectata de o 

calamitate sau situatie de urgenta? Daca raspunsul dumneavoastra este DA, va 

rugam descrieti ce s-a intamplat. 

 

Din cei 42 de respondenti, 30 au fost afectati de un dezastru, restul de 12 

persoane declarand ca nu au fost afectate.  
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Aceasta proportie este asemenatoare cu cea regasita si in cadrul chestionarelor, 

deoarece persoanele participante la studiu provin din zona de sud a judetului Dolj, 

ce a fost afectata de evenimente in ultimul deceniu. 

 

In cadrul descrierilor, cei 30 participanti la interviu ce au raspuns afirmativ la 

intrebare, au amintit de inundatiile din anul 2006, cand fluviul Dunarea a inundate 

o mare parte a sudului judetului Dolj si partea de nord a Bulgariei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“familia mea a fost una dintre zecile afectate de inundatiile de acum 10 ani… 

lasand la o parte tragedia personala, am inteles cat de importanta este munca in 

echipa si mentinerea calmului”; 

 

“in momentul in care am vazut cat de rapid creste nivelul apei, am stiut ca ceea 

ce urmeaza sa se intample va fi foarte grav. In 15 minute ne-am strans cu totii la 

Primarie, pentru a pune planul de evacuare in aplicare” 

 

“a fost o incercare pentru toate persoanele implicate; lucrurile ar fi fost mult mai 

grave daca nu exista o comunicare buna intre institutii”. 
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INTREBAREA NUMARUL 2: 

Care sunt cunostintele dumneavoastra despre modul de a reactiona in situatia 

unei calamitati sau a unei urgente? 

 

Raspunsurile date de catre respondent sunt variate, insa din majoritatatea se 

extrag o serie de similiudini, centrate pe nevoie permanenta de invatare si 

experimentare. 

 

“depinde foarte mult de dezastrul de care discutam; la cutremur discutam de 

anumite masuri, la inundatii de altele… Important este sa iti cunosti propriul rol 

in cadrul echipei de voluntari’ 
 

“este foarte important ca persoana careface parte dintr-o structura speclizata de 

interventie in caz de urgentasa cunoasca, inainte de toate, regulile de comportare 

si masuri de protectie pe tipurile de risc;” 

 

“invatarea permamenta este deosebit de importanta, mai ales in domeniul 

interventiei in caz de calamitate sau dezastru; cunostintele de prim ajutor sunt 

de asemenea esentiale”; 
 

“Consider ca este foarte important sa se organizeze campanii media care sa 

ajunga la cat mai multi omanei, in special in zonelepredispuse la dezastre. 

 

 

INTREBAREA NUMARUL 3: 

Ati participat vreodata la un curs in legatura cu situatiile de urgenta/prim ajutor? 

Daca raspunsul este Da, va rugam specificati ce cursuri.  

 

Rolul acestei intrebari a fost acela de a  intelege cantitativ nevoia de formare a 

respondentilor, legata de situatiile de urgenta/prim  

ajutor. Cea mai mare parte dintre cei intervievati au participat la cursuri 

specializate – in special persoanele din unitatile de voluntari, insa o parte 

semnificativa nu au participat. 
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“fiind cadru didactic, am participat la un curs de prim ajutor, derulat de catre 

Crucea Rosie – acum ceva ani; consider ca foarte utile aceste cursuri, participarea 

fiind una deplin de importanta;” 

“in cadrul primariei, am participat – cred ca la Prefectura, la cateva sesiuni de 

formare legate de acest domeniu (prevenirea si interventia in caz de dezastru 

n.a)”; 

Am participat la o sesiune de formare in urma cu aproximativ 4 – 5 ani, legata de 

cutremurlele de pamant si masuri de protectie. De atunci am mai participat la 

sesiuni de informare” 

 

INTREBAREA NUMARUL 4: 

Ce va ajuta sa fiti mai bine pregatit? 

 

Aceasta intrebare deschisa a avut rolul de a intelege nevoile persoanelor 

participante la stiudiu, pentru a fi mai bine pregatiti in eventualitatea unui 

dezastru. Majoritatea raspunsurilor au admis nevoia de formare si participare la 

exercitii de simulare. De asemenea, trei persoane au amintit de importanta unor 

schimburi de experienta practice cu vecinii de la sud de Dunare, din Bulgaria, 

tinad cont de particularitatea de baza a zonei in care avut loc studiul, anume zona 

trans-frontaliera.  
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Avand experienta inundatiilor din anul 2006, mai multe persoane au confirmat 

faptul ca o buna comunicare intre reprezentantii comunitatilor din Bulgaria si 

Romania, din zona de granita afectata 

 

 

INTREBAREA NUMARUL 5: 

In eventualitatea unei calamitati, institutia unde lucrati are un rol activ? 

In cadrul acestei intrebari, 12 persoane considera ca institutia in care lucreaza are 

rol activ in ceea ce priveste interventia in cazul unui dezastru, iar 10 considera ca 

institutia nu are un rol activ, insa poate fi implicata in caz de nevoie. 

 

În Bulgaria, de la 20 de participanți la interviuri, 13 consideră că instituția în care 

lucrează are un rol activ în ceea ce privește intervenția în cazul unui dezastru, iar 

7 persoane consideră că instituția nu are un rol activ. 

 

 

 

 

 

 

 

INTREBAREA NUMARUL 6: 

Luind in considerare faptul ca lucrati  in  tipul institutiei ,ce rol credeti ca puteti 

avea in situatia unui dezastru? 

 

Intrebarea deschisa numarul 6 a pus accentul pe implicarea personala, pe care 

fiecare o are sau o poate avea, in cazul unui dezastru. Persoanele intervievate, ce 
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fac parte din unitatile de voluntari si-au exprimat mai clar rolul, acest lucru 

denota un grad de organizare si responsabilizare mai mare, in randul respectivelor 

structuri. In cee ace proveste persoanele care activeaza in servicii sociale, acestea 

si-au aratat disponibilitatea de implicare, unele dintre ele, avand aceasta 

experienta in cadrul evenimentelor din 2006.  

INTREBAREA NUMARUL 7: 

Ce va va ajuta sa fiti mai bine pregatiti? 

 

Chiar daca aceasta intrebare este de tip deschis, raspunsurile respondentilor au 

fost asemanatoare, in majoritatea cazurilor raspunsurile s-au axat pe formare 

continua in acest domeniu si pe activitati practice care sa ofere experiente de 

invatare noi. 

IMPLEMENTAREA FOCUS GRUPULUI 

 

Prin definitie, rolul grupurilor focus este sa colecteze este sa colecteze informatii 

noi, daca, dupa aplicarea altor instrumente, este necesara fundamntarea 

elementelor cecetarii.  

Echipa de cercetare a decis ca este importanta organizarea unui focus grup, care 

sa furnizeze informatii noi legate de domeniul studiului. 

Respondentii au fost 10 persoane din randul autoritatilor locale, experti 

responsabili de prevenirea dezastrelor, membrii ai unitatilor de voluntari si 

reprezentanti ai organizatiilor locale ale societatii civile. 

 

INTREBAREA NUMARUL 1: 

Situatia actuala in judetul Dolj, in ce priveste protectia civila si managementul 

riscului; 

Stiti care este situatia actuala in comunitatea dumneavoastra, cu privire la 

protectia civila si managementul riscului? 

 

La eveniment au luat parte membrii din cadrul a 10  comunitati din judetul Dolj; la 

aceasta intrebare cele mai intalnite raspunsuri au fost legate de lipsa resurselor 
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materiale necesare necesare in cazul unor interventii ale echipelor de voluntari; 

din analiza raspunsurilor date, cele mai detaliate au apartinut – asa cum era de 

asteptat, membrilor echipelor de voluntari.  

Este important de mentionat ca majoritatea participantilor aveau informatii legate 

de realitatea din propria comunitatea, nu si din cele vecine. 

 

INTREBAREA NUMARUL 2: 

Indentificarea si prioritizarea/ clasificarea principalelor nevoi ale comunitatii, in 

ce priveste protectia civila si managementul riscului; 

Dupa parerea dumneavoastra care dntre aceste nevoi sunt cele mai importante? 

Va rugam nominalizati 3 asemenea nevoi prioritare. 

 

Raspunsurile la aceasta intrebare au fost variante, in functie de realitatea fiecarei 

ccomunitati. Cele mai intalnite raspunsuri au fost: “cursuri de prim ajutor”, 

“cursuri de pregatire paractica”, “schimburi de experienta”.  

 

INTREBAREA NUMARUL 3 

Indentificarea si prioritizarea/ clasificarea principalelor nevoi ale comunitatii, in 

ce priveste protectia civila si managementul riscului; 

Dupa parerea dumneavoastra, comunitatea locala- autoritatile, institutiile 

publice sau private etc., au sufciente resurse materiale pentru a raspunde 

dezastrelor si situatiilor de urgenta? (Ex. Ajutoare medicale, sisteme de 

semnalizare in masa, extinctoare de foc, veste pentru salvarea vietii, barci 

gonflabile, etc.). 

 

Raspunsurile la aceasta intrebare s-au regasit si in intrebarea numarul 1, asta din 

nevoia participantilor de a transmite aceasta frustrare legata de lipsa resurselor 

materiale, sau existenta unor echipamente uzate moral. Raspunsul unanim la 

aceasta intrebare este ca resursele material sunt insuficiente pentru a raspunde in 

mod coerent la o situatie de urgenta. 
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INTREBAREA NUMARUL 4: 

Identificarea si prioritizarea/ clasificarea principalelor nevoi ale comunitatii, in 

ce priveste protectia civila si managementul riscului; 

In comunitatea dumneavoastra au fost organzate sesiuni de formare ce au 

legatura cu calamitatile sau situatiile de urgenta? Credeti ca ar trebui introduse 

actiuni de formare in cazul unor dezastre si accidente, la nivelul comunitatii 

dumneavoastra? 

 

Cea mai mare parte a persoanelor, au participat, de-a lungul timpului, la 

actiuni/cursuri de formare, cu legatura cu calamitatile si situatiile de urgenta. 

Insa, problema accesului si participarii la astfel de cursuri este una reala. Intrebati 

daca doresc sa participle in mod voluntar la programele de instruire oferite in 

cadrul proiectului, toti respondentii prezenti la focus grup au raspuns afirmativ. 

 

CONCLUZII SI RECOMANDARI 

 

Luna in considerare cele doua mari componente ale studiului – analitic si empiric, 

putem dezvolta urmatoarele concluzii: 

- In ceea ce priveste legislatia nationala privind situatiile de urgenta, aceasta 

exista, este permanent updatata, insa – din feedback-ul participantilor de 

studiul empiric, este mult prea stufoasa si greu de gestionat (la finalul 

acestui document echipa de studiu a elaborate si un compendium cu 

principalele legi si acte normative – n.a); 

- Exista un Sistem National de Management al Situatiilor de Urgenta foarte 

bine pus la punct, din punct de vedere administrativ, cu responsabilitati 

clare, distribuite tuturor partilor implicate; 

- Inspectoratul general pentru situatii de urgenta intreprinde, inclusiv la 

nivelul structurilor teritoriale, campanii coerenete de preventie, informare 

si constientizare a cetatenilor; de asememnea pe platforma web a acestei 

institutii (http://www.igsu.ro/ ), exista foarte multe materiale informative 

ce pot fi folosite de catre persoanele sau entitatile interesate. 

http://www.igsu.ro/
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- Există o formațiune voluntară foarte bine dezvoltată în districtele Vidin și 

Montana, care poate fi implicată în evenimente de dezastru;  

 

Legat de rezultatele studiului, se pot elabora urmatoarele concluzii: 

1. la nivelul autoritatilor exista planuri locale de preventie sau interventie, 

care prevad clar responsabilitatile structurilor locale; aceste 

documente/strategii de interventie, sunt cunoscute de catre membrii 

structurilor de voluntari; 

2.  insa, o parte a personelor interviate cunosc care sunt institutiile cu rol de 

preventie sau interventie insa nu au o imagine foarte clara a 

responsabilitatilor acestora; 

3. In zona in care s-a realizat studiul cel mai mare risc de producere a unor 

evenimente dezastruase – conform rezultatelor studiului, il reprezinta 

seceta; insa, din experienta ultimului deceniu, singurul dezastru care a avut 

loc aici a fost legat de inundatii.  Dat fiind aceste evenimente din trecutul 

recent, participantii la studiu au aratat o cunoastere cuprinzatoare a 

acestui tip de dezastru, atat in ceea ce priveste preventia cat si interventia 

propriu-zisa.  

4. La nivelul unitatilor de voluntari exista echipament in dotare,  in special in 

ceea ce priveste interventia in caz de incendiu si inundatii; insa, de cele 

mai multe ori echipamentul este invechit si uzat moral; 

5. educatia este vectorul central atat in eforturile de preventie cat si in cazul 

producerii unui eveniment dezastruos;   

6. exista o mare disponibilitate a membrilor autoritatilor locale si a 

comunitatii pentru participarea la sesiuni de formare, exercitii practice si 

schimburi de experienta; 

7. membrii autoritatilor locale, cu responsabilitati in preventive/interventie, 

considera necesara participarea la un program de formare continua; 

RECOMANDARI: 
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1. Furnizarea de servicii de instruire, pentru membrii autoritatilor locale si 

principalii actori comunitari: cursuri de prim ajutor, de interventie, de 

management al riscurilor, schimburi de experienta, etc; 

2. Atragerea altor entitati interesate (gen ONG-uri, grupuri de initiativa) in 

procesul de preventie, instruire si management al voluntarilor; implicarea 

cat mai multor membrii ai comunitatii atenueaza impactul in caz de 

dezastru; 

3. Reinorirea sau dezvoltarea bazei de echipamente comunitare de 

interventie, prin obtinerea unor finantari nermabursabile;  pentru accesarea 

fondurilor un parteneriat public-privat constituie una dintre cele mai bune 

variante de lucru; 

4. Dezvoltarea unei platforme web care sa contina informatii specifice legate 

de comunitatile invecinate, in ceea ce proveste preventia sau interventia in 

caz de dezastru 

 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

GHIDUL CETATEANULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA 

Autor: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Serviciul de informare 

preventiva, statistica, analiza riscuri 

 

“Important nu este ca tu sa prevezi viitorul, ci ca tu sa fii pregatit pentru 

confruntarea cu el – Pericle, 500 I.H” – acesta este motto-ul ce deschide Ghidul 

Cetateanului pentru Situatii de Urgenta, unul dintre cele mai complete material 

editate in tara noastra, pe aceasta tema. 

Scopul realizarii acestei brosuri o este acela de a constientiza cetatenii cu privire 

la riscurile din zona in care traiesc si de a informa asupra masurilor de prevenire si 

comportamentului pe care acestia sa-l aiba in diferite situatii de urgenta. 

Ghidul are un numar  de 35 de pagini, continutul sau abordand, intr-un mod foarte 

deschis si popular, principalele evenimente ce pot pune in pericol viata si bunurile 
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cetatentilor: incendiul, furtuna, inundatia, cutremurul, alunecarea de teren, 

sezonul rece (temperaturile scazute), canicula (temperature ridicate), accidental 

tehnologic, accidental in care sunt implicate substante periculoase, accidental 

nuclear si urgenta radiologica, munitia neexplodata, epidemiile si epizootiile. De 

asemenea, materialul mai adduce precizari legate de rucsacul pentru situatii de 

urgenta, cum se anunta la 112 o urgenta, evacuarea si o sectiune de informatii 

utile. 

Materialul doate fi descarcat de la adresa: 

http://www.igsu.ro/documente/informare_preventiva/ghid_cetatean_SU.pdf 

 

 

 

 

 

CAMPANIA DE VOLUNTARIAT „SALVATOR DIN PASIUNE” 

INITIATOR: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta prin Inspectoratele 

Judetene pentru Situatii de Urgenta. 

Proiectul “Salvator din pasiune” s-a derulat in perioada 10.05 – 17.06.2016, sub 

forma unei campanii de atragere de voluntari, ca 

expresie a implicarii, solidaritatii si responsabilitatii 

civice, materializata in prijinul acordat comunitatii pe 

timpul situatiilor de urgenta, dar si pentru prevenirea 

loc.  

Proiectul a fost structurt in trei etape: 

- Perioada de recrutare si inscrieri; 

- Perioada de analiza a dosarului; 

- Perioada destinata incheierii contractelor de 

voluntariat; 
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In functie de abilitatile proprii, voluntarii au fost ierarhizati in 4 clase de 

competente: 

a) VOLUNTAR I – clasa de competenta cla care se pot inscribe voluntarii cu 

varsta de peste 16 ani si carora li se asigura participarea la cursurile de prim ajutor 

de baza si care nu pot lua parte la activitati ce pot pune in pericol viata acestora. 

După împlinirea a 240 de ore de voluntariat şi absolvirea cursurilor stabilite, 

voluntarul poate participa la intervenţii, după caz, în cadrul echipajelor de prim 

ajutor calificat; 

b) VOLUNTAR II -  este clasa de competenta minima cu care se vor incadra 

voluntarii cu varsta de peste 18 ani, care vor fi pregatiti in vederea participarii la 

interventii in totalitatea acţiunilor pe care acestea le implica, in functie de 

nevoile operative si pregatirea acestora. Voluntarilor ce dispun de aceasta clasa de 

competenta, dupa efectuarea unui numar de 240 de ore de voluntariat, li se va 

asigura participarea la cursurile de prim ajutor calificat, descarcerare si operatiuni 

de salvare; 

c) VOLUNTAR III este clasa de competenta care se acorda voluntarilor care 

dispun de contract de voluntariat de cel puţin doi ani, echivalentul a 480 de ore de 

voluntariat si au absolvit cursurile de prim ajutor de baza. Voluntarilor ce dispun 

de aceasta clasa de competenta li se va asigura participarea la cursurile de prim 

ajutor calificat cu competente extinse; 

d) VOLUNTAR IV este clasa de competenta care se acorda voluntarilor ce 

dispun de contract de voluntariat de cel puţin 3 ani, echivalentul a 720 de ore de 

voluntariat si au absolvit cursul de prim ajutor calificat, cu competente extinse; 

Proiectul a fost implementat in toate Inspectoratele Judetene de Situatii de 

Urgenta din tara si s-a bucurat de un real succes. In acest moment nu se cunoaste 

numarul exact de persoanece s-au inscris ca voluntari, in cadrul acestui proiect. 

 

CRUCEA ROŞIE ÎN BULGARIA CA RESURSĂ ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

Crucea Roşie în Bulgaria (CRB) lucrează pentru a creşte gradul de pregătire al 

populaţiei pentru a răspunde în caz de dezastre şi împreună cu apărarea civilă să 

pregătească formările de primul ajutor. Crucea Roşie asistă acasă şi în străinătate 
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victimele conflictelor armate şi ale dezastrelor naturale./ Articolul 4 par. 3 par. 4 

din Legea privind Crucea Roşie în Bulgaria /. 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Crucea Roşie întreprinde demersuri pentru a 

creşte capacitatea organizaţiei şi pentru a îmbunătăţi coordonarea în situaţii de 

dezastre, accidente şi catastrofe (crize). 

CRB este inclusă în Planul Naţional pentru protecţia populaţiei ; 

 

Organizaţia asistă statul în munca de umanizare în protejarea şi îmbunătăţirea 

sănătăţii populaţiei în caz de dezastre, accidente şi catastrofe. Crucea Roşie 

acordă asistenţă umanitară în dezastrele naturale, dezastrele de natură 

tehnologică, accidente, catastrofe/crize. 

 

Activitatea de “Management al Dezastrului” include organizarea şi managementul 

resurselor şi responsabilităţilor pentru a se ocupa de toate aspectele urgenţelor 

umanitare, în special training, răspuns corespunzător şi recuperare pentru a 

reduce impactul negativ al dezastrului. 

 

Resursele Umane 

Personal full-time al organizaţiei  

 

În cazul unei situaţii de urgenţă/criză personalul Crucii Roşii a implementat planuri 

de intervenţie în caz de dezastre, accidente şi catastrofe (DAC), care sunt 

pregătite la nivel naţional şi regional. Planurile sunt coordonate cu instituţiile 

guvernamentale care lucrează într-o criză/dezastru actualizat anual, dacă este 

necesar. 

 

Pentru a organiza operaţiunile de salvare şi pentru a ajuta populaţia săracă sunt 

create: 

1. Sedii operaţionale naţionale (SON) cu echipe de intervenţie (Munca echipei 

naţionale de salvare la DAC – NRTWDAK şi Echipele Naţionale de Intervenţie 

în caz de intervenţii (ENI) 
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2. Sediile Operaţionale Regionale (SOR) cu echipe de intervenţie 

 

Sediile naţionale şi regionale operaţionale sunt organisme permanente în sistemul 

Crucii Roşii în Bulgaria, în cazul DAC. Sunt parte integrală din planurile de acţiune 

ale DAC. 

 

Munca echipelor de voluntariat la DAC (VTWDAK) 

 

Munca echipelor de voluntariat în caz de dezastre, accidente şi catastrofe 

(VTWDAK) sunt formate la secretariatul Consiliului Regional al Crucii Roşii în 

Bulgaria (Consiliul Regional al CRB). 

VTWDAK sprijină munca Crucii Roşii pentru a limita şi pentru a reduce consecinţele 

dezastrelor, accidentelor şi catastrofelor (crizelor). 

 

Echipele de voluntari operează în domeniul dezastrelor cu Crucea Roşie în Bulgaria 

în strictă conformitate cu baza legală pentru a face faţă dezastrelor Republicii 

Bulgaria şi conform principiilor mişcării Crucii Roşii Internaţionale: umanitate, 

imparţialitate, independenţă, neutralitate, voluntariat, unitate, universalitate. 

 

VTWDAK îşi propune în principal să sprijine activităţile Crucii Roşii la DAC şi să 

contribuie la menţinerea vieţii şi sănătăţii oamenilor în cazuri de dezastre, 

accidente şi catastrofe. 

Pentru a atinge obiectivul său principal, VTWDAK îşi îndeplineşte atribuţiile 

înainte, în timpul şi după dezastru. 

 

Membrii echipei Regionale pentru reacţionarea la dezastre 

 

“Zona Europeană” a Federaţiei Internaţionale a Crucii Roşii şi a Semilunii Roşii – 

Budapesta a creat echipa regională pentru a răspunde la dezastre (RTRD). Echipa 

îşi propune să asiste companiile naţionale în regiune pentru evaluarea situaţiei şi 

diverse activităţi specifice ale sectorului în situaţii de dezastru. Echipa constă în 
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oameni formaţi de IFRC/personalul Semiluna Roşie şi voluntarii Societăţilor 

Naţionale din regiune. 

 

CRB a format membrii activi ai RTRD care în fiecare an îşi împrospătează 

cunoştinţele legate de câmpul muncii. O parte din trainingurile specializate s-au 

realizat prin membrii individuali ai echipei care s-au ocupat de: logistică; 

pregătirea rapoartelor şi apelurilor pe teren; purificarea apei şi cursuri ţinute de 

directorul de operaţiuni. 

 

Voluntari organizaţi şi “spontani” 

 

Pe durata dezastrelor sau crizelor există două tipuri de voluntari care iau parte la 

limitarea consecinţelor – echipele de voluntari formaţi care acţionează în caz de 

dezastre şi voluntari spontani. 

 

Etapele de lucru cu echipele voluntare în situaţii de dezastre, accidente şi 

catastrofe/ DAC/ :  

 

Înainte de dezastru, care se traduce în : 

 Recrutarea de voluntari, training,echipare/echipament/mapare, asigurare; 

 Clarificarea rolului şi funcţiilor echipelor voluntare în sistemul muncii al 

Crucii Roşii la DAC, implementarea simulărilor de training. 

 

În timpul dezastrului: 

 Introducerea echipelor voluntare ale Crucii Roşii în intervenţie pentru a 

limita impactul DAC, conform planurilor la nivel regional şi naţional, 

sistemelor indicatoare şi fluxului de informaţii. 

 Sprijinirea activităţilor unităţilor specializate pentru a funcţiona la DAC în 

conformitate cu calificările şi locul în sistem pentru a funcţiona la DAC din 

cadrul CRB. 

După dezastru: 
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 Participarea echipelor voluntare în stadiul de recuperare – acţiuni pe 

termen mediu şi lung pentru a ajuta populaţia. 

Lucrarea cu voluntari spontani pe durata crizei – pe durata unui dezastru, 

voluntarii spontani pot fi : 

1. ei înşişi în dificultate pentru: 

o autoajutorare şi asistenţă reciprocă; 

o asistenţă cu distribuirea mâncării, apei, hainelor şi materialelor pentru asistenţă 

imediată; 

2. Voluntarii din alte regiuni neafectate – sunt disponibili când este nevoie. 

Dacă este necesar, echipele adiţionale de voluntari includ participarea la 

recrutarea de ajutor şi asistenţă pentru populaţiile afectate : 

 Căutări ale echipelor specializate MRS în zonele inundate. Detaşarea 

Serviciului de Salvare constă în salvatori în zonele de munte şi câini salvatori 

pentru a detecta victimele sub dărâmături şi dispărute în DAC. Unitatea a 

fost subordonată managementului “Salvarea pe Munte” – CRB şi este inclusă 

în Planul de organizare pentru a răspunde DAC; 

 Echipele care răspund în caz de inundaţii. Peste tot în ţară există echipe 

naţionale şi regionale de intervenţie în caz de inundaţii. Membrii acestor 

echipe sunt formaţi să lucreze în condiţii de inundaţii şi ape repezi ; 

 Echipe formate din tineri voluntari în cazuri de urgenţă. Peste tot în ţară 

GM din cadrul Crucii Roşii a stabilit echipa de tineri în caz de urgenţă (ETU). 

Sunt incluşi în organizarea Planului de Intervenţie al DAC şi sunt chemaţi în 

caz de nevoie ; 

 Serviciul Refugiaţi şi Migrare. Acţiune de asistare în caz de flux masiv de 

refugiaţi în ţară ; 

 Echipe şi profesioniști care acordă primul ajutor psihologic (PAP) şi asistenţă 

psihosocială (AP). 

 

Crucea Roşie lucrează activ pentru a-şi califica voluntarii şi profesioniştii care să 

acorde asistenţă psihologică (AP). Anual, reprezentanţii CRB participă la întâlniri 

internaţionale şi conferinţe privind asistenţa psihosocială, să împărtăşească 
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experienţele cu colegii din alte companii naţionale incluse în EUNPS (Reţeaua 

Europeană a Crucii Roşii/Semiluna Roşie pentru Asistenţă Psihosocială). 

Resurse materiale - depozit 

CRB are depozite centrale şi 3 interdistricte cu materiale pentru asistenţă 

imediată a victimelor dezastrelor. 

Parteneri 

Pentru realizarea activităţilor lor în managementul dezastrelor de interacţiune a 

CRB, coordonarea şi cooperarea cu organismele guvernamentale şi 

nonguvernamentale şi organizaţiile implicate în conducerea operaţiunilor de 

salvare în caz de dezastre, accidente şi catastrofe cu care a semnat acorduri va da 

exemplu organizaţiei regionale a Crucii Roşii în Bulgaria (CRB) – Vidin raport bazat 

pentru anul 2015. 

 

Activităţi de voluntariat în CRB – Vidin şi resurse de intervenţie în DAC 

 

Numărul voluntarilor Crucii Roşii Vidin pentru anul 2015 este de 225. Organizaţia 

regională are 11 organizaţii comunitare, 54 companii şi un total de 2905 membri. 

Membrii din Crucea Roşie Bulgaria pentru Tineri (BYRC) în districtul Vidin sunt de 

119 de tineri care acoperă 9 cluburi. 

 

Voluntarii organizaţiei regionale a Crucii Roşii – Vidin: 

 

 

vârstă 

Număr Sex Tipul 

CRB BYRC Masculin Feminin Pe termen 

lung 

(peste 30 

zile/ani) 

Pe termen 

scurt 

(până în 30 de 

zile/ani) 

Până la 18 

ani 

- 108 22 86 108 - 

19 – 35 27 11 13 25 25 13 

36 – 65 170 - 55 115 117 53 

over65  28 - 13 15 15 13 
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Activităţile principale ale voluntarilor Crucii Roşii – Vidin includ: 

 Activităţi socio-utilitare: Organizaţia Vidin împreună cu voluntarii săi care se 

ocupă cu munca pe teren şi participă la diverse activităţi sociale pentru a 

ajuta pe cei mai vulnerabili. Aici ne referim la furnizarea unei mese calde, 

mâncare, asistenţă legată de bani, haine, produse de igienă, obiecte 

şcolare, etc. ; 

 Pregătirea şi ajutorul în caz de dezastru. Membrii echipelor voluntare trec 

printr-o serie de traininguri şi rezolvări de probleme. De exemplu, în anul 

2014 printr-un program de cooperare Bulgar-Elveţian echipele voluntare din 

Vidin, Montana, Pernik au primit training privind : “Reducerea Riscului de 

Dezastre”, « Asistenţă de prim ajutor psihosocială şi asistenţă psihosocială 

pe durata dezastrelor, accidentelor şi catastrofelor », “Siguranţă şi mijloace 

terhnice la muncă privind dezastrele, accidentele şi catastrofele” şi “Ajutor 

în caz de Urgenţă”. S-a efectuat un exerciţiu practic: “Efectul VTWDAK – 

Vidin după  un semnal de catastrofă legat de un val mare pe Dunăre şi 

asistenţa victimelor pe insulă”. Există de asemenea un alt training realizat 

din propriile resurse sau la iniţiativa direcţiunii centrale a Crucii Roşii. 

Activităţile principale ale voluntarilor Crucii Roşii – Vidin includ: 

 Training şi pregătirea echipelor pentru concursuri de Prim Ajutor; 

 Educaţie pentru sănătate – focalizarea este pe promovarea 

comportamentului sexual sigur între parteneri ; 

 Activitatea de asistenţă socială a ţintit în primul rând copiii dezavantajaţi. 

Caracteristici rolul voluntarilor: 

 Voluntari care acordă servicii şi activităţi – 260; 

 voluntari manageri – 25; 

 Experţi voluntari – 21; 

 Voluntari administratori – 12; 

 Voluntari colectare de fonduri – 40; 

 Voluntari susţinători – 22. 

Voluntarii care lucrează în programe specifice: 
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 Prânz cald pentru copiii din Municipalitatea Makresh – 3 voluntari; 

 Prânz cald pentru copiii din Vidin – 8 voluntari; 

 Prânz cald pentru cei fără adăpost – 5 voluntari; 

 Bal în scopuri caritabile pentru sprijinirea absolvenţilor orfani – 88 

voluntari ; 

 Sărbători tradiţionale pentru copii – 35 voluntari ; 

 Programul al “Doilea Crăciun » – 55 voluntari ; 

 Programul Bulgar – Elveţian – “pregătit pentru DAC” – 60 voluntari; 

 “Propria Bancă de Mâncare” – 30 voluntari ; 

 Distribuirea mâncării din Banca de Mâncare din Bulgaria – 15 voluntari ; 

 Pachete de mâncare pentru copiii neprivilegiaţi – 20 voluntari ; 

 Campania de Donaţie “Halloween” – 30 voluntari; 

 Programul Parteneri pentru Schimbul Social – 15 voluntari. 

 

Formarea voluntarilor: 

- Baza, numărul trainingurilor – 7 numere de persoane formate – 104; 

 (programe) specializate, număr traininguri – 27, număr de persoane formate - 14 

 

FORMAȚIUNI VOLUNTARE ÎN DISTRICTELE VIDIN ȘI MONTANA  

 

Formațiuni voluntare existente, verificate în iunie 29016  

 

DISTRICTUL VIDIN 

Municipiu Numere 

standard  

Număr 

voluntari 

Denumire FV Număr 

secvență  

Belogradchik  

 

Până la 10 5 ДФ 

"БЕЛОГРАДЧИК" 

ВН - 50 - 01 

 

Bregovo  

 

Până la 10 10 ДФ - община 

Брегово 

ВН - 52 - 01 

Gramada  Până la 20 5 "Доброволно 

формирование 

ВН - 54 - 01 
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 - община 

Грамада" 

Dimovo  

 

Până la 20 

 

8 ДФ "Димово" ВН - 55 - 01 

 

Kula  

 

Până la 10 5 ДФ - община 

Кула 

ВН - 56 - 01 

Novo selo  

 

Până la 20 10 ДФ "Защита 

при бедствия" 

ВН - 58 - 01 

 

Chuprene  

 

Până la 20 10 ДФ "Чупрене" ВН - 60 - 01 

Total:  Până la 110 63 57,3%  

 

Nu s-au creat unități de voluntari in municipiile Vidin, Boynitsa, Makresh 

 

DISTRICTUL MONTANA 

Municipiu Numere 

standard 

Număr 

voluntari  

Denumire FV Număr 

secvență  

Montana  

 

 

Până la 40 35 Доброволно 

формирование 

"ОГОСТА 2013" 

М - 115 - 01 

Valchedram  

 

Până la 10 11 

 

ДФ 

"Специализиран 

отряд за 

действие в 

извънредни 

ситуации - 

СОДИС" 

М - 110 - 01 

Varshec  

 

Până la 10 

 

9 ДФ - община 

Вършец 

М - 111 - 01 

Yakimovo  Până la 15 5 ДФ - община 

Якимово 

М - 117 - 01 
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Total: Până la 75 60 80%  

 

Nu s-au creat unităț de voluntari în municipiile:  Berkovitsa, Boychinovtsi, 

Brusartsi, George Damyanovo, Lom, Medkovets, Chiprovci. 

In timpul studiilor pe teren 7 responsabili de formațiuni de voluntari au fost 

intervievați (districtul Vidin - Belogradchik, Bregovo, Dimovo și Chuprene, 

districtul Montana - Montana, Yakimovo si Varshetz) privind statutul, funcțiile, cele 

mai bune practici și provocările cu care se confruntă formațiunile. 

Din interviuri a reieșit că este dificil de a găsi voluntari, pentru că oamenii nu sunt 

motivați să participe, în ciuda campaniilor de informare permanente pe care 

municipalitatea le organizează adesea. Chiar și într-un oraș mare, cum ar fi 

Montana, din numărul de 35 de voluntari, doar 6 sunt primiți și doar 6 sunt 

"cetățeni" (adică răspund la anunț). In cele mai multe cazuri, voluntarii sunt 

funcționari municipali - din administrația municipală și companiile municipale (mai 

ales cei care lucrează în departamentul de curățenie), dar există și oameni care 

lucrează în alte societăți sau sunt șomeri. Există o rotație a personalului, uneori, 

astfel încât a pus la îndoială existența entității. Motivele sunt legate de 

schimbările în activitatea de bază a voluntarilor sau a reședinței acestora. Toate 

acestea duc la incompletitudinea formațiunilor unde deficitul nu este mare (de 

exemplu, în Montana, sunt 35 de voluntari din 40 statutari), dar și în alte locuri 

există un deficit de până la 50% (Belogradchik). În general, se poate spune că 

educația și ocupația voluntarilor sunt destul de diverse, cu toate că există o 

orientare pragmatică spre profesii care cresc capacitatea de formare pentru a face 

față într-o situație de criză - de ex. șoferi, excavatori, etc. În componența 

formațiunilor există rareori femei, iar vârsta medie a membrilor este de 40 de ani. 

Este recunoscut faptul că ar fi mai bine ca în rândul voluntarilor să existe mai 

mulți tineri și angajați pensionați ai FSPP, dar nu există niciun interes. 

Este interesant de observat că FV în Bregovo au fost înființate în 2008 și au intrat 

în vigoare în 2009 odată cu decizia Consiliului Municipal, astfel fiind prima din 
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Bulgaria. În cele mai multe municipalități în care nu există nicio FV, Consiliul 

municipal a luat decizii care urmează să fie create în cadrul sesiunii municipale, la 

fel ca în unele locuri (de ex. Ruzhintsi, Berkovitza) unde se află în procesul de 

recrutare a voluntarilor. 

Voluntarii sunt cel mai adesea instruiți în primul modul de formare inițială de bază 

privind curriculum-ul aprobat al Academiei de Poliție, și anume "Dobândirea de 

cunoștințe și abilități pentru construirea diferitelor tipuri de furtunuri și tuburi de 

aspirare pentru utilizarea echipamentului individual de protecție pentru 

respectarea cerințelor fundamentale pentru condiții de muncă în siguranță și 

sănătate ", cu un număr total de clase în module de 80 de ore. Cursurile de 

formare sunt conduse de reprezentanții ai RD "FSPP." Dintre cei intervievați, numai 

Bregovo a trecut primul și cel de-al doilea modul al cursului de bază. Pretutindeni 

există problema formării în domeniul primului ajutor, care lipsește cu desăvârșire. 

Formarea în Montana include participarea la un exercițiu internațional în caz de 

dezastre. 

Voluntarii înțeleg funcțiile lor, în principal ca acțiuni în situații de urgență - 

salvarea oamenilor, lupta împotriva incendiilor și a altor dezastre și eliminarea 

consecințelor acestora. Într-o mai mică măsură - funcții de prevenire. 

O mare parte din FV chestionate au experiență. Cel mai adesea, experiența lor 

este implementată în lupta împotriva incendiilor în zona agrară și în zona de 

pădure. De exemplu, în Yakimovo FV este implicată în stingerea 22-25 incendii pe 

sezon de vară, o astfel de situație este în Bregovo și Novo Selo, în timp ce în 

Chuprene și Belogradchik activitatea principală este lupta împotriva incendiilor 

forestiere. În afară de incendii, unele dintre formațiuni au experiență în: 

- Îngheț și refacerea drumurilor în condiții de iarnă (Belogradchik, Chuprene); 

- Căutarea de persoane (Montana, Chuprene); 

- Asistență în caz de incendii în așezări (Chuprene);  

- Îndepărtarea consecințelor tornadei (Varshetz); 

- Drenarea clădirilor în caz de inundații și altele.  
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Există FV care încă nu au experiență (Dimovo), deoarece acestea sunt nou create. 

Unele dintre formațiuni trimit voluntari pentru a ajuta la eliminarea efectelor 

inundațiilor din Mizia în 2014. (Vidin, Belogradchik, Varshets, etc). 

Indiferent de echipament, acesta are de asemenea, o mare varietate. Există FV 

relativ bine echipate - de ex. Bregovo (ținuta completă pentru sezonul de vară și 

de iarnă - drujbele, generatoare, pompe, trimere, tractor, camion, vehicule), 

Yakimovo (vehicule, freze, pompe, mașină de pompieri), Varshetz (două vehicule 

ușoare comerciale, îmbrăcăminte și echipament de siguranță). FV din Chuprene 

are, de asemenea, o mașină de intervenție în caz de incendiu donată de către 

comunitatea germană. Cele mai multe dintre VF, dacă nu dețin vehicule proprii au 

acces la astfel de vehicule aparținând companiilor municipale. Dormațiunile au 

echipamente speciale, dar sunt cei care spun că subvențiile nu sunt suficiente 

pentru a le (Yakimovo) cumpăra. În zonele montane nu sunt suficiente aparate de 

radio, care sunt utile în cazul în care nu există nicio acoperire a operatorilor de 

telefonie mobilă. 

La întrebarea "Există ceva în activitățile privind situațiile de urgență și / sau 

organizarea activității de formare a formațiunii dumneavoastră voluntare, pe care 

le-ați descrie ca fiind "bune practici ", cele mai multe răspunsuri se axează pe 

aptitudinile, calitățile personale, lucrul în echipă și de aici - realizarea sarcinilor 

pentru care este creată formațiunea. Unii au menționat ca bune practici că cei mai 

frecvenți voluntari sunt angajații municipali, ceea ce face ca formațiunea să fie 

operațională și organizată în coordonare cu deciziile conducerii municipalității. 

Ca rezerve și posibilități pentru îmbunătățirea eficienței formațiunilor lor, 

responsabilii se axează: 

- pe repararea echipamentelor și rezolvarea problemelor și a echipamentului 

specializat suplimentar – pompe și troliuri, pulverizatoare de apă, instrumente 

de comunicare, mijloace de iluminare în timpul nopții, etc.;  

- o formare mai frecventă a profesioniștilor din FSPP;  
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- Schimbul de experiență cu alte entități cu mai multă practică.  

 

I. COMPENDIUM  DE ACTE NORMATIVE SPECIFICE SITUATIILOR DE URGENTA 

Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 2004 privind Sistemul National de 

Management al Situatiilor de Urgenta 

“situatia de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin 

amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul 

inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea 

starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, 

alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si 

mijloacelor implicate”. (Art.2, lit. a) 

Hotararea Guvernului nr. 2.288 din 2004 privind repartizarea principalelor 

functii privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta 

“Ministerul Administratiei si Internelor coordoneaza gestionarea situatiilor de 

urgenta la nivel central, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar 

la nivel teritorial, prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al 

municipiului Bucuresti, constituite conform legii”. (Art. 4) 

Legea nr. 481 din 2004 privind protectia civila 

“La actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila 

participa structuri de interventie din cadrul Inspectoratului General pentru 

Situatii de Urgenta, existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza in timp 

scurt, unitati si formatiuni militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, 

Ministerului Apararii Nationale, servicii de urgenta voluntare, formatiuni de Cruce 

Rosie si alte structuri cu atributii in domeniu”. (Art. 60, pct. 2)  

Legea nr. 215 din 2001 privind administratia publica locala 

“Consiliul local are urmatoarele atributii principale: 

…analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a 

teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si 



 

73 
 

financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din 

bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, 

dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase”. (Art. 38, pct. 2, lit k) 

“Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale: 

…ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, 

incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale 

statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile 

publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile 

stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre”. 

(Art. 68, pct. 1, lit. h) 

 

Legea nr. 32 din 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea 

asigurarilor 

“Asigurare - operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul 

mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, 

expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un 

prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama 

celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate”. (Art. 2, pct. 3) 

“Sunt scutite de impozite si taxe: 

a) primele de asigurare si reasigurare, precum si comisioanele aferente acestora; 

b) despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acorda asiguratilor, 

beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel; 

c) transferurile de valori ale plasamentelor si transferurile de portofolii de 

asigurari, intervenite intre asiguratori, din patrimoniul societatii cedente in 

patrimoniul celei cesionare, inclusiv ca urmare a divizarii, fuzionarii, lichidarii 

sau a oricaror forme de reorganizare interna a societatii de asigurare; 

d) contributiile platite de asiguratori si de brokerii de asigurare la uniunile 

profesionale de profil. 
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(2) Primele de asigurare si reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal”. (Art. 43) 

Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele 

masuri pentru realizarea locuintelor 

“Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii 

de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se 

emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - 

teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de 

desfiintare, in conditiile prezentei legi”. (Art. 1, pct. 1) 

Legea apelor nr. 107 din 1996 

“Se interzice amplasarea in zona inundabila a albiei majore de noi obiective 

economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte”. (Art. 49, pct. 1) 

“Constituie contraventii in domeniul apelor urmatoarele fapte, daca nu sunt 

savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate 

infractiuni: 

- amplasarea in albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de 

noi locuinte, fara avizul de amplasament, precum si fara avizul sau autorizatia de 

gospodarire a apelor sau fara respectarea masurilor de protectie impotriva 

inundatiilor”. (Art. 87, pct. 9) 

Legea nr. 137 din 1995 privind protectia mediului 

“Detinatorii, cu orice titlu, ai padurilor, vegetatiei forestiere din afara fondului 

forestier si pajistilor au urmatoarele obligatii: e) sa asigure aplicarea masurilor 

speciale de conservare pentru padurile cu functii deosebite de protectie, situate 

pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare si eroziune, pe 

grohotisuri, stancarii, la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, 

precum si pentru alte asemenea paduri”. (Art. 52, lit. e)  

Legea nr. 138 din 2004 privind imbunatatirile funciare 

“Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele privind exploatarea, 

întretinerea, reparatiile si protectia amenajarilor de îmbunatatiri funciare: 
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Executarea de constructii ori infiintarea de plantatii in zona de protectie din 

cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, fara acordul prealabil al 

Administratiei, organizatiilor sau federatiilor sau, dupa caz, a persoanelor 

juridice sau fizice care exploateaza aceste lucrari; 

Taierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere 

de protectie antierozionala cu incalcarea normelor silvice”. (Art. 82, pct. 1, lit. d 

si e) 

Legea 26 din 1996 privind codul silvic 

“Statul, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, va incuraja 

crearea de perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole, plantarea cu 

specii forestiere a unor terenuri degradate, proprietate privata, neconstituite in 

perimetre de ameliorare, precum si a altor terenuri disponibile, asigurand gratuit, 

la cererea proprietarilor, material de plantat si asistenta tehnica necesara”. (Art. 

94) 

PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 

a. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005; 

b. Hotarârea Guvernului Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului –cadru privind structura organizatorică, atribuț iile funcț ionarea si 

dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaț ii de urgenț ă; 

c. H.G. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin 

pe care leasigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile 

neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

d. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

e. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1259 din 10 aprilie 2006 

pentru aprobarea normelor privind organizarea ș i asigurarea activităț ii de înș tinț 

are, avertizare, prealarmare în situații de protecț ie civilă; 
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f. H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 

administrative teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct 

de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

g. H.G. nr. 501/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru asigurarea mijloacelor de 

protecţie individuală a cetăţenilor. 

h. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1184 din 6 februarie 2006 

pentru aprobarea Normelor de organizare ș i asigurarea activităț ii de evacuare în 

situații de urgență; 

2. PRIVIND RISCURILE NATURALE 

a) H.G. nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin 

pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizaţiile 

neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

b) H.G. nr. 1.854 /2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 

riscului la inundaţii; 

c) Ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului 

şi gospodăririi Apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale ; 

d) Ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al 

ministrului administraţiei şi internelor nr. 1995/1160/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 

riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren 

e) Manualul Prefectului şi Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în 

caz de inundaţii; 

3. PRIVIND RISCURI TEHNOLOGICE 

a) H.G. nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de 

accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 
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b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647 / 2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de 

accidente în care sunt implicate substanţe periculoase; 

c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 

pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind 

activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase ; 

d) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/2003 

privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole 

de producere  a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase 

şi, respectiv, a accidentelor majore produse; 

e) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 251/2005 

pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul 

activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate 

substanţe periculoase ; 

f) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1299/2005 

privind aprobarea procedurii de inspecţie;. 

g) Ordin comun MAPAM/MTCT/MEC nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea 

Procedurii de reglementare si control al transportului deşeurilor pe teritoriul 

României; 

h) Legea nr. 6/1991 Aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul 

transportului deşeurilor periculoase. 

4. PRIVIND RISCURI NUCLEARE 

a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 684/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de 

accident nuclear sau urgenţă radiologică; 
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b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 683/2005 privind aprobarea 

procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei 

urgenţe radiologice. 

c) Ordinul CNCAN nr. 242 pentru aprobarea normelor republicane de Securitate 

nuclear privind planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi 

urgenţe radiologice; 

5. PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR 

a) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 

produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (transpune 

Directiva produselor pentru construcţii 89/106/CEE); 

c) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea 

Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de 

prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

d) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2006 privind aprobarea 

Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

IN BULGARIA 

1. Law on Disaster Protection; 

2. National Programme for Disaster Protection 2014-2018; 

3. Strategy for reduction the risks from disasters; 

4. Development strategy of voluntary formations for disaster protection, fires and 

other emergencies in Republic of Bulgaria; 

4. The Law on Defense and Armed Forces of the Republic of Bulgaria; 

5. Law of Ministry of Interior; 

6. Law on Spatial Planning; 
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7. Forest Law; 

8. Environment protection law; 

9. Water using law; 

10. Rules of Organization and Operation of the Advisory Board to assist Ministers in 

the formation of state policy in the field of disaster protection; 

11. Ordinance for the order of creation and organization of activity of volunteer 

formations to prevent or handle disasters, fires and contingency and elimination of 

consequences of them; 

12. Decree № 8121z-1006 from 24.08.2015 on the procedure for carrying out 

firefighting and rescue activities by the authorities Fire Safety and Protection of 

Population of the Ministry of Interior; 

13. Ordinance on the terms and conditions for functioning of the National Early 

Warning System and disclosure of executive authorities and the population during 

disasters and disclosure in air threat; 

14. Instruction № 915-8121z Terms and conditions for implementation of 

operational flood protection;  

Instruction № 8121z-914 from 01 December 2014 THE TERMS AND CONDITIONS FOR 

MAKING emergency reconstruction WORKS; 

Instruction № 8121z-955 of December 8, 2014 the terms and conditions for carrying 

out operations in search and rescue; 

Instruction № 2 of July 5, 2004 for the preparation and training of children, 

teaching, administrative and support staff in kindergartens for safe behavior in 

disasters, accidents, catastrophes and fires;  

Instruction № 8121z-953 of December 8, 2014 the terms and conditions for carrying 

out chemical, biological and radiation protection during fires, disasters and 

emergencies; 

15. Law for Bulgarian Red Cross; 
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ANEXE 

 

CHESTIONAR 

(Conceput pentru a fi completat de autoritatile locale, institutiile si expertii 

responsabili in prevenirea dezastrelor la fata locului, organizatii locale ale 

societati civile, furnizori de servicii sociale, structuri de voluntari, alti 

experti relevanti(ex. psihologi, asistenti sociali, specialisti medicali, etc.) 

Titlul Proiectului Opozitia Comunitatii in fata unor Evenimente Dezastroase 

(OCED) 15.3.1.002 

Beneficiarul 

Principal 

Asociatia Vasiliada 

Axa Prioritara Nr. 3: O regiune sigura 

Obiectiv specific 3.1: Imbunatattirea managementului comun al riscului in 

regiunea transfrontaliera. 

 

• Din lista de mai jos, care sunt calamitatile/situatiile de urgenta  care ar fi 

probabil sa se intample in zona dumneavoastra? 

 

"este imposibil sa se 

intample" 

1 2 3 4 5 "foarte probabil sa se 

intample” 

 

Alunecare de teren 1 2 3 4 5 

Seceta 1 2 3 4 5 

Incendiu extins 1 2 3 4 5 

Inundatii  1 2 3 4 5 

Eruptii vulcanice 1 2 3 4 5 
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Cutremure 1 2 3 4 5 

Tornada/uragan  1 2 3 4 5 

Tunami 1 2 3 4 5 

Accident radioactiv 1 2 3 4 5 

Accident de infrastructura 1 2 3 4 5 

Pandemie  1 2 3 4 5 

Accident industrial 1 2 3 4 5 

Altele 

__________________________ 

1 2 3 4 5 

 

• Cand credeti ca oricae dintre aceste dezastre/ situatii de urgenta se pot 

intampla?  

 

 

ORICAN

D 

 

ANUL 

VIITO

R 

IN 

CINC

I ANI 

IN 

URMATO

RII 20 DE 

ANI 

NICIODAT

A 

NU 

STI

U 

Alunecare de teren       

Seceta       

Wildfire       

Incendiu extins       

Eruptii vulcanice       

Cutremure       

Tornada/uragan        

Tunami       

Radioactive accident       

Accident radioactiv       
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Pandemie       

Accident industrial       

Altele 

_______________________

___ 

      

 

• Ati fost vreodata afectat de o calamitate sau situatie de urgenta?  

 

Da, am fost afectat;   

Nu, Nu am fost. (mergeti la intrebarea Nr. 5)   

 

• Daca ati fost victima unei calamitati sau situatie de urgenta, va rugam 

descrieti ce vi s-a intamplat in mod exact? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Credeti ca in comunitatea dumneavoastra ar putea avea loc un dezastru 

sau situatie de urgenta?  

 

Da  
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Nu  

 

• Credeti ca autoritatile locale din zona dumneavoastra sunt pregatite sa 

reactioneze in cazul unei situatii de urgenta? 

"nepregatita" 1 2 3 4 5 "inalt pregatita” 

 

Nivelul de pregatire al autoritatii locale si 

reatia acesteia,  in caz de calamitate sau 

situatie de urgenta, in comunitatea 

dumneavoastra 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

• Motivati alegerea dumneavoastra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dupa parerea dumneavoastra, comunitatea locala- autoritati, 

institutii publice sau private, scoli, etc., au suficienta resurse 

materiala pentru a raspunde fata de dezasstre sau situatii de 

urgenta? (Ex. Ajutoare medicale, sisteme de semnalizare in masa, 

stigatoare de incendiu, vesta salvamar, barci gonflabile, etc.) 

 

Da  

Nu  

• Motivati-va alegerea: 
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• In comunitatea dumneavoastra au fost organizate sesiuni de formare 

legate de calamitti si situatii de urgenta;  

Da  

Nu  

 

• Credeti ca ar trebui introdusa formarea pentru a actiona in cazul unor 

dezastre si accidente, la nivelul comunitatii dumneavoastra?  

 

Da  

Nu  

 

• Motivati-va alegerea:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

• Va rugam indicati nivelul dumneavoastra de pregatire pentru a reactiona 

in cazul unui dezastru sau situatie de urgenta 

 

"nepregatit" 1 2 3 4 5 "Pregatire inalta” 

• Va rugam indicati nivelul dumneavoastra de constientizare:  

 

Nivelul person al de pregatire si reactie, in 

cazul unei calamitati sau situatii de 

urgenta. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

“Nu sunt constient” 1 2 3 4 5 “Perfect constient” 

 

Prim ajutor 1 2 3 4 5 

Strategie de preventie a dezastrelor si de 

interventie 

     

Planul National de Protectie Impotriva 

Dezastrelor 

1 2 3 4 5 

Programul National de Protectie Impotriva 

Dezastrelor 2014-2018 

1 2 3 4 5 

Instruirea Ministerului Educatiei pentru 

implementarea unui program de formare  care 

sa priveasca protectia impotriva dezastrelor si 

furnizarea primului ajutor in sistemul de 

educatie publica. 

1 2 3 4 5 

Semnale de avertizare si anunt in cazul unui 

dezastru sau situatie de urgenta. 

1 2 3 4 5 

Mecanisme d e protectie 1 2 3 4 5 

Furnizarea sigurantei si salvarii in caz de urgenta 1 2 3 4 5 
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Legea protectiei impotriva dezastrelor 1 2 3 4 5 

 

• Ati participat vreodata la cursuri de formare ce au legatura cu pregatirea 

pentru actiune/ raspuns fata de dezastre si situatiile de urgenta?  

Da  

Nu   

 

INFORMATIE PERSONALA 

• Gen (bifati alegerea dumneavoastra cu„Х“) 

Barbat  

Femeie  

 

• Caruia dintre urmatoarele domenii ocupationale, apartineti(bifati 

alegerea dumneavoastra cu „Х“) 

autoritati locale  

institutii si experti responsabili in prevenirtea dezastrelor la fata 

locului,  

 

organizatii locale ale societatii civile  

furnizori de servicii sociale  

structuri de voluntari  

Alti experti relevanti(ex.psihologi, asistenti sociali, specialisti 

medicali, etc.) 

 

 

• Care este pozitia dumneavoastra actuala? 

 



 

89 
 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

• De cat timp lucrati in pozitia dumneavoastra actuala? (bifati alegerea 

dumneavoastra cu „Х“) 

Mai putin de un an  

Intre 1 si 5 ani 

 

 

intre 5 si 15 ani 

 

 

Mai mult de 15 ani 

 

 

 

• Carui grup de varsta ii apartineti? (bifati raspunsul dumneavoastra cu 

„Х“) 

18 - 29 ani 

 

 

30 - 40 ani 

 

 

41 – 50 ani 

 

 

Peste 50 ani 

 

 

 

MULTUMIM! 
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FORMULAR DE INTERVIU 

PENTRU UNITATILE DE VOLUNARI 

Conceput pentru a fi aplicat de conducatorii si membrii unitatilor municipale 

de voluntari pentru protectie impotriva dezastrelor 

Titlul Proiectului Opozitia Comunitatii impotriva Evenimentelor 

Dezastroase(OCED) 15.3.1.002 

Beneficiar 

Principal 

Associatia Vasiliada 

Axa Prioritara 3: O regiune sigura 

Obiectivul specific 3.1: Imbunatatirea managementului comun al riscului in  

regiunea transfrontaliera 

 

Interviul semi-structurat va fi condus de un cercetator. Raspunsurile 

intervievatilor vor fi inregistrate in scris  in timpul discutiei, in grila interviului 

semi-structurat.  

Persoana care efectueaza interviul ar trebui sa ia in considerate faptul ca 

persoana intervievata, atat timp cat este atenta la subiectul interviului, 

furnizeaza informatii utile pentru proiect. Foarte des anumite teme discutate vor 

fi spontane.  De asemenea foarte probabil vor fi aduse in discutie noi teme. Desi 

nu este obligatoriu ca persoana ce intervieveaza sa insiste asupra tuturor 

intrebarilor, ele vor trebui parcurse. 

Daca o anumita tematica nu este interesanta pentru persoana intervievata, notati 

in scris acest lucru si treceti mai departe. 

 

• INTRODUCERE – 10 minute; 

 

• Prezentarea persoanei care efectueaza interviul: Nume, rol in interiorul 

cadrului de lucru al proiectului; 

• Prezentarea contextuluiui si a proiectului; 
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• Prezentarea persoanei intervievate; 

• Anii de experienta ca voluntar in protectia inpotriva dezastrelor; 

• Institutia; 

 

 

• INTREBARI – 20 MINUTE: 

 

B.1. Va rugam descrieti pe scurt unitatea de voluntari pe care o reprezentati – 

anul creearii, numarul membrilor, profilul acestora (ex. varsta, sexul, 

ocupatia civila, etc.). 

                 

 

 

B.2 Voluntarii (membrii unitatii) vreo forma de educatie specializata si/sau 

formare practica?  

Daca raspunsul este Da, va rugam descrieti ce tip de educatie/tformare ati primit 

si cand a avut loc. Cine au fost lectorii?  

 

 

 

B.3 Care sunt functiile unitatii de management al riscului la nivel comunitar 

(municipal)? 

Va rugam, fiti concret. 

 

 

 

B.4 Va rugam, descrieti pe scut experienta unitatii in situatii de urgenta din 

ultimii 3 ani. In care actiuni a luat parte? 
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B.5 Aveti o procedura operationala sau organizationala a unitatii 

dumneavoastra de voluntari, pe care o puteti descrie ca fiind “buna 

practica”?  

Daca raspunsul este Da, va rugam descrieti. 

 

 

 

B.6Unitatea dumneavoastra este suficient echipata pentru a fi eficienta in 

situatii de urgenta? 

Va rugam descrieti ce tip de echipament aveti sau/si aveti nevoie(necesitati). 

 

 

 

B.7 Ce va va ajuta sa fiti mai bine pregatit? 

 

Va multumim pentru timpul dumneavoastra! 

FORMULARUL DE INTERVIU PENTRU FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE NR _____ 

DJ_RO 
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FORMULARUL DE INTERVIU 

PENTRU FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE 

 

Conceput pentru a fi aplicat de furnizorii de servicii sociale; 

Titlul Proiectului Opozitia Comunitatii impotriva Evenimentelor Dezastroase 

(OCED) 15.3.1.002 

Beneficiar 

Principal 

Asociatia Vasiliada 

Axa prioritara nr. 3: O regiune sigura 

Obiectiv specific 3.1: Imbunatatirea managementului comun al riscului in  

zona transfrontaliera 

Interviul semi-structurat va fi condus de un cercetator. Raspunsurile 

intervievatilor vor fi inregistrate in scris  in timpul discutiei, in grila interviului 

semi-structurat.  

Persoana care efectueaza interviul ar trebui sa ia in considerate faptul ca 

persoana intervievata, atat timp cat este atenta la subiectul interviului, 

furnizeaza informatii utile pentru proiect. Foarte des anumite teme discutate vor 

fi spontane.  De asemenea foarte probabil vor fi aduse in discutie noi teme. Desi 

nu este obligatoriu ca persoana ce intervieveaza sa insiste asupra tuturor 

intrebarilor, ele vor trebui parcurse. 

Daca o anumita tematica nu este interesanta pentru persoana intervievata, notati 

in scris acest lucru si treceti mai departe. 

 

 

• INTRODUCERE – 10 minute; 

 

• Prezentarea persoanei care efectueaza interviul: Nume, rol in cadrul 

strycturii de lucru a proiectului; 

• Prezentarea contextului intalnirii foarte scurte; 
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• Prezentarea persoanei intervievate; 

• Anii de experienta in serviciile sociale; 

• Institutia; 

 

 

• INTREBARI – 20 MINUTE: 

 

B.1. Dumneavoastra/ comunitatea dumneavoastra locala a fost vreodata 

afectata de o calamitate sau o situatie de urgenta? 

Daca raspunsul dumneavoastra este Da, va rugam descrieti ce s-a intamplat. 

                    

 

 

B.2 Care sunt cunostintele dumneavoastra despre modul de a  reactiona in 

situatia unei calamitati sau a unei urgente?  

Daca raspunsul dumneavoastra este Da, va rugam descrieti. 

 

 

 

 

 

B.3 Ati participat vreodata la un curs in legatura cu situatiile de urgenta/prim 

ajutor? 

Daca raspunsul este Da, va rugam specificati care au fost acele cursuri. 

 

 

 

 

B.4 Ce va va ajuta sa fiti mai bine pregatit? 
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B.5 Cunoasteti care sunt institutiile responsabile in eventualitatea unei 

situatii de urgenta? 

Daca raspunsul este Da, va rugam descrieti. 

 

 

 

 

B.6 In eventualitatea unei calamitati, institutia unde lucrati are un rol activ? 

 

 

 

 

B.7 Luind in considerare faptul ca lucrati  in SERVICIILE SOCIALE, ce rol credeti 

ca puteti avea in situatia unui dezastru? 

 

 

B.8 Veti participa ca voluntar la o formare practica in domeniul primului 

ajutor si a pregatirii de actiune in cazul unui dezastru? 

 

 

 

Va multumim pentru timpul dumneavoastra! 
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FORMULAR DE INTERVIU  

PENTRU ALTI EXPERTI RELEVANTI 

 

Conceput pentru a fi aplicat altor experti relevanti - ex. psihologi, asistenti 

sociali, etc. 

Titlul proiectului Opozitia Comunitatii in fata Evenimentelor Dezastroase 

(OCED) 15.3.1.002 

Beneficiar 

Principal 

Asociatia Vasiliada 

Axa Prioritara nr. 3: O regiune sigura 

Obiectiv Specific 3.1: Imbunatatirea managementului comun al riscurilor in 

reguinea transfrontaliera 

 

Interviul semi-structurat va fi condus de un cercetator. Raspunsurile 

intervievatilor vor fi inregistrate in scris  in timpul discutiei, in grila interviului 

semi-structurat.  

Persoana care efectueaza interviul ar trebui sa ia in considerate faptul ca 

persoana intervievata, atat timp cat este atenta la subiectul interviului, 

furnizeaza informatii utile pentru proiect. Foarte des anumite teme discutate vor 

fi spontane.  De asemenea foarte probabil vor fi aduse in discutie noi teme. Desi 

nu este obligatoriu ca persoana ce intervieveaza sa insiste asupra tuturor 

intrebarilor, ele vor trebui parcurse. 

Daca o anumita tematica nu este interesanta pentru persoana intervievata, notati 

in scris acest lucru si treceti mai departe. 

 

 

• INTRODUCERE – 10 minute; 

 

• Prezentarea persoanei care efectueaza interviul Nume, rol in cadrul 

structurii de lucru a proiectului; 
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• Presentation of the context very short meeting; 

 

• Prezentarea persoanei intervievate; 

• Anii de experienta in munca dumneavoastra; 

• Institutia; 

 

• INTREBARI – 20 MINUTE: 

 

B.1. Dumneavoastra/ comunitatea dumneavoastra locala a fost vreodata 

afectata de o calamitate sau situatie de urgenta? 

Daca raspunsul dumneavoastra este Da, va rugam descrieti ce s-a intamplat. 

                    

 

 

B.2 Care sunt cunostintele dumneavoastra despre modul de a  reactiona in 

situatia unei calamitati sau a unei urgente?  

Daca raspunsul este Da va rugam descrieti. 

 

 

 

 

B.3  Ati participat vreodata la un curs in legatura cu situatiile de 

urgenta/prim ajutor ? 

Daca raspunsul este Da, va rugam specificati ce cursuri. 

 

 

 

B.4 Ce va va ajuta sa fiti mai bine pregatit? 
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B.5 In eventualitatea unei calamitati, institutia unde lucrati are un rol activ? 

 

 

 

B.6 Luind in considerare faptul ca lucrati  in 

___________________________________,ce rol credeti ca puteti avea in 

situatia unui dezastru?  

 

 

 

 

 

B.7 Ce va va ajuta sa fiti mai bine pregatiti? 

 

 

Va multumim pentru timpul dumneavoastra! 
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FORMULAR FOCUS GRUP 

 

 

Conceput pentru a fi aplicat grupului tinta al proiectului: autoitati locale, 

instituti si experti responsabili in prevenirea dezastrelor la fata locului, 

organizatii locale ale societatii civile, furnizor de servicii sociale, structuri de 

voluntari, alti experti relevanti (ex. psihologi, asistenti sociali, specialisti 

medicali, etc.). 

Titlul Proiectului Opozitia Comunitatii impotriva Evenimentelor 

Dezastroase(OCED) 15.3.1.002 

Beneficiar 

Principal 

Asociatia Vasiliada 

Axa Prioritara Nr. 3: O regiune sigura 

Obiectiv Specific 3.1: Imbunatatirea managementului comun al riscului in 

zona transfrontaliera  

 

Scopul grupului focus:  

 

REzumatul grupului focus 

DURATA TEMA DISCUTIEI 

15 minute Introducere: 

• “Bine ati venit!” discurs; 

• Clarificari cu privire la scopul intalnirii, durata acesteia 

si modul de operare; 

• Prezentarea participantilor; 

• Reguli ale intalnirii; 

• Scurta prezentare a proiectului; 

15 minute Situatia actuala in judetul Dolj, in ce privese protectia civila 

si managementul riscului; 

Stiti care este situatia actuala in comunitatea dumneavoastra, 
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cu privire la protectia civila si managemntul riscului? 

15 minute Situatia actuala in judetul Dolj, in ce privese protectia civila 

si managementul riscului; 

Stiti care este situatia actuala in comunitatea dumneavoastra, 

cu privire la protectia civila si managemntul riscului? 

20 minute Indentificarea si prioritizarea/ clasificarea principalelor nevoi 

ale comunitatii, in ce priveste protectia civila si 

managementul riscului; 

Dupa parerea dumneavoastra care dntre aceste nevoi sunt cele 

mai importante? Va rugam nominalizati 3 asemenea nevoi 

prioritare. 

15 minute Indentificarea si prioritizarea/ clasificarea principalelor nevoi 

ale comunitatii, in ce priveste protectia civila si 

managementul riscului; 

Dupa parerea dumneavoastra, comunitatea locala- autoritatile, 

institutiile publice sau private etc., au sufciente resurse 

materiale pentru a raspuynde dezastrelor si situatiilor de 

urgenta? (Ex. Ajutoare medicale, sisteme de semnalizare in 

masa, extingtoare de foc, veste pentru salvarea vietii, barci 

gonflabile, etc.) 

25 minute Indentificarea si prioritizarea/ clasificarea principalelor nevoi 

ale comunitatii, in ce priveste protectia civila si 

managementul riscului; 

In comunitatea dumneavoastra au fost organzate sesiuni de 

formare ce au legatura cu calamitatilesau situatiile de urgenta? 

Credeti ca ar trebui introduse actiuni de formare in cazul unor 

dezastre si accidente, la nivelul comunitatii dumneavoastra? 

 

Va multumim pentru timpul dumneavoastra! 

 

 


