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CONFERINTE ISTORICE {1} 

• 18-22 ianuarie 2005, la Kobe, Hyogo, Japonia -
Conferinta mondiala privind reducerea dezastrelor,  

•  Cadrul de actiune 2005-2015: Dezvoltarea capacitatii 
de rezistenta a natiunilor si comunitatilor in fata 
dezastrelor, cunoscut drept „Cadrul de Actiune 
Hyogo”.  :  Cadrul de actiune Hyogo (HFA) este primul 
A. plan care explica, descrie si detaliaza ce trebuie facut 
in toate sectoarele si de catre toti actorii pentru a reduce 
pierderile cauzate de dezastre. 

     B. acesta a fost dezvoltat si convenit cu numerosi 
parteneri de care era nevoie pentru a reduce riscul de 
dezastre - 



CONFERINTE ISTORICE  {2} 

• 13-18 martie 2016 Sendai ,Japonia (ONU) 

• Conferinţa internaţională pentru reducerea riscului de 

dezastre   

• Adoptarea a două documente : 

    a. unul cu caracter strategic, Cadrul de Acţiune post 

Hyogo, care va orienta activitatea de reducere a 

riscurilor de dezastre pe următorii 15 ani  

    b. Declaraţia de la Sendai, cu valoare politică de 

angajare a statelor membre ONU în susţinerea eforturilor 

de reducere a riscului de dezastre, la nivel internaţional 

şi naţional. 



ROMANIA – legislatie [1] 

• Platforma naţională sprijină 
implementarea în România a obiectivelor 
Strategiei internaţionale de reducere a 
dezastrelor stabilite la nivelul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, precum şi a politicilor şi 
programelor pe această linie elaborate la 
nivelul Uniunii Europene, NATO şi al 
celorlalte organisme şi organizaţii 
internaţionale sau regionale la care 
România este parte.   



ROMANIA – legislatie [2] 

• Romania ca stat membru ONU, inca din anul 1955, avea obligatia 
de a adopta o serie de acte normative care sa conduca la 
implemntarea Cadrului de actiune 2005-2015: Dezvoltarea 
capacitatii de rezistenta a natiunilor si comunitatilor in fata 
dezastrelor.precum si a celor 2 acte adoptate la Sendai. 

 

• Din aceasta cauza la data de 19 octombrie 2016, Guvernul 
Romaniei emite  Hotarare nr 768 prin care reglementeaza 
organizarea, functionarea, componenta, conducerea si atributiile  
Platformei Nationale. 

 

• Potrivit acestui act normative activitatea Platformei Naţionale este 
condusă de preşedintele Comitetului Naţional. 

 

• Presedintele Comitetului National (potrivit OUG 21/2004 art 8¹) este 
viceprim- ministrul pentru securitate naţională. 



ROMANIA – LEGISLATIE [3] 

• HG 768/2016 
       Platforma naţională este formată din 

        -  Comitetul naţional pentru situaţii speciale de 
urgenţă, denumit în continuare Comitet naţional,    

        -  Grupurile de suport tehnico-ştiinţific  

        -  Reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, asociaţiilor profesionale, sindicatelor, 
instituţiilor de învăţământ superior şi institutelor de 
cercetare, instituţiilor culturale, ale cultelor şi 
asociaţiilor religioase recunoscute potrivit legii şi ai 
mass-mediei. 



Analiza 

• Platforma Nationala nu este operationala la acest 
moment din mai multe motive, din care enumeram: 

• 1.La art. 6 din HG 768/2016 este prevazut Grupul de 
lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional, 
denumit în continuare GLERN, pentru care trebuia 
emis un Ordin de ministru privind Regulamentul de 
organizare si functionare al acestuia care trebuia 
aprobat in termen de 90 de zile de la data intrarii in 
vigoare a HG 768/2016. 

• moment  nu exista un act notmativ de infiintare si 
organizare pentru grupurile de support stiintific 
prevazute atat in HG 768/2016 cat si in OUG 21/2004. 



FALEZA DUNARII Galati 
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CONCLUZIE 

• FENOMENELE CU RISC MAJOR POT FI 

ABORDATE NUMAI IN CADRUL COMPLEX 

HOLISTIC  

• PREVENTIA SI INTERVENTIA PRIVESC 

SANATATEA OAMENILOR , ANIMALELOR SI 

MEDIULUI 

• CAPACITATEA DE RASPUNS LA DEZASTRE 

A COMUNITATILOR ESTE LEGATA DE 

NIVELUL DE EDUCATIE 


