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COMUNICAT DE PRESĂ 

Ministerului Mediului şi Pădurilor a organizat seminarul intitulat “Implicarea Partilor 

Interesate in Managementul Riscului la Inundatii” 

 

Ministerului Mediului şi Pădurilor a organizat, In perioada 17-18 aprilie 2012, la Palatul Parlamentului 

seminarul intitulat “Implicarea Partilor Interesate in Managementul Riscului la Inundatii”, eveniment 

derulat în cadrul proiectului european Danube FLOODRISK. Evenimentul a fost urmat de intalnirea 

Grupului de lucru al UE privind inundatiile.  

Scopul ambelor evenimente a fost punerea în aplicare a Directivei 2007/60/CE privind inundatiile, şi 

schimbul de informaţii cu privire la implicarea efectivă şi eficientă, precum şi comunicarea cu părţile 

interesate, in vederea realizarii unor beneficii cat mai mari pentru autoritatile locale de mediu, 

comunitate şi a biodiversitate.  

La eveniment au participat Dan Carlan - Director general al Autoritatii pentru Inundatii si 

Managementul Apelor in cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Iuliu Bara - Director general, 

Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, 

Maria Brattemark si Mark Adamson - Direcț ia Generală Mediu a Comisiei Europene, Philip Weller, 

secretar executiv al Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea. Au mai fost prezenti 

200 de reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale, specialişti din domeniile specifice, societatea 

civilă, companii de profil, din Europa. 

Temele abordate în cadrul întâlnirii au fost următoarele: 

-  Implicarea părţilor interesate, inclusiv a comunităţilor locale 

- Modalitati de a asigura un limbaj comun / terminologie în prezentarea planurilor de management al 

inundatiilor 

- O mai bună prezentare a caracteristicilor naturale şi proceselor de intelegere a părţilor interesate şi 

comunităţilor şi respectarea managementului riscului de inundaţii 

-  Identificarea impreuna cu comunităţile locale a unor soluţii durabile, integrand caracteristici 

generale stabilite la nivel de bazin. 

-  Elaborarea unui plan de măsuri adaptabil la schimbări, inclusiv la schimbările climatice, care va fi 

dezbatut cu  comunităţile şi cu părţile interesate pentru a obţine un consens. 

Rezultatele de cercetare reprezentative şi ale proiectelor de gestionare a inundaţiilor vor fi prezentate, 

precum şi rezultatele proiectului Danube Floodrisk, ca un pilot de implementare a Strategiei Dunării. 

 

Despre Proiectul danube Floodrisk si importanta acestuia in cadrul seminarului 

Proiectul european DANUBE Floodrisk a fost lansat ca sa asigure suport in implementarea Directivei 

Inundatii in regiunea Dunarii. Proiectul este in stransa legatatura cu grupul de lucrul al expertiilor in 

inundatii ai Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea”, oferind solutii pentru 
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integrarea metodelor si implicarea partilor interesate la nivel de bazin transnational asa cum este 

Dunarea. 

Proiectul DANUBE Floodrisk este focalizat pe cele mai eficace măsuri de reducere a riscului, pe 

cartografierea zonelor expuse riscului, şi spre reducerea riscului printr-o planificare teritorială 

adecvată. 

Reducerea riscului în bazinele marilor fluvii internaţionale poate fi realizată doar printr-o abordare 

transnaţională, interdiscplinară şi orientată spre grupurile de interese, într-un cadru oferit de un proiect 

comun, transnaţional. Practica a arătat că demararea acestui gen de cooperare este extrem de dificilă, 

datorită unor motive practice, politice şi financiare.  

În cadrul proiectului, alături de România (în calitate de Lead Partner), participă, ca parteneri, 19 

instituţii din alte 7 state europene (Austria, Italia, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia şi Bulgaria), în 

strânsă cooperare cu ICPDR (Comisia pentru Protecţia Fluviului Dunărea) – principalul beneficiar pe 

termen lung al proiectului.  

În afară de instituţii, în cadrul proiectului DANUBE FLOODRISK activează oameni de ştiinţă, ONG-

uri şi alţi parteneri care lucrează împreună pentru dezvoltarea unor metodologii de realizarea a hărţilor 

de risc la inundaţii pentru zonele vulnerabile situate de-a lungul Dunării. Toate aceste eforturi sunt 

concretizate prin propuneri de măsuri privind atenuarea inundaţiilor, adaptarea planurilor spaţiale de 

dezvoltare, tehnici de evaluare pentru dezvoltare economică în zonele inundabile, precum şi creşterea 

gradului de conştientizare a agenţilor economici, a populaţiei şi a autorităţilor locale privind riscul de 

inundaţii. 

 

Mai multe detalii sunt prezentate pe site-ul proiectului: www.danube-floodrisk.eu 
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