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13 octombrie - Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale  

Rovana Plumb: „Ne luptăm să găsim finanţare pentru cât mai multe lucrări de protejare a 

comunităţilor în faţa dezastrelor naturale” 

 

 

Data de 13 octombrie marchează, în calendarul ONU, “Ziua Internaţională pentru 

Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”. Obiectivul “Zilei Internaţionale pentru Reducerea 

Riscului Dezastrelor Naturale” este acela de sensibilizare a comunităţilor sociale şi financiare în 

ceea ce priveşte rolul şi locul acestora în reducerea riscului la dezastre, prin utilizarea 

instrumentelor financiare pentru atenuarea vulnerabilităţii populaţiei predispusă la dezastre. 

 

”Performanţa instituţiilor este decisivă, atunci când comunităţile sunt lovite de dezastre 

naturale. România s-a confruntat, din păcate, cu foarte multe astfel de situaţii în ultimii ani. 

Mecanismele de reacţie, la nivel guvernamental şi local, trebuie să devină tot mai eficiente. Dar, în 

acelaşi timp, noi ne propunem să concentrăm mult mai multe eforturi către acţiunile de prevenire şi 

limitare a efectelor acestor dezastre. Ne luptăm să găsim finanţare pentru cât mai multe lucrări 

(precum perdele forestiere, canale de irigaţie, împăduriri ale terenurilor degradate) pentru o mai 

bună protejare a comunităţilor de efectele inundaţiilor, viscolelor, secetei, alunecărilor de teren.  

În acelaşi timp, nu ignorăm nici elaborarea unor programe concrete de instruire și participare 

directă a populației la prevenirea și înlăturarea efectelor distructive ale acestora”, a afirmat 

ministrul Mediului și Pădurilor, Rovana Plumb. 

Încadrarea acestor programe în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

va ține seama de principiile, direcțiile și criteriile avute în vedere în concepția europeană de 

prevenire a riscurilor pentru populație, obiective social-economice și, nu în ultimul rând, pentru 

asigurarea unui mediu sănătos. 
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În anul 1989, Adunarea Generală a O.N.U. a desemnat a doua zi de miercuri din luna 

octombrie ca fiind "Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale", iar în anul 

2001 a decis să menţină respectarea acesteia ca un “vehicul” de promovare a culturii globale cu 

privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, inclusiv prevenirea şi pregătirea populaţiei 

împotriva dezastrelor.  Conform Rezoluţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) nr. 56/195 din 

21.10.2001 şi nr. 64/200 din 21.12.2009,  s-a decis ca, în fiecare an, la data de 13 octombrie, să fie 

marcată “Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”.  

 

Strategia Internaţională de Reducere a Dezastrelor, organism responsabil cu reducerea 

riscului dezastrelor la nivel internaţional, arată că deciziile şi acţiunile întreprinse de oameni au un 

rol important pentru prevenirea şi reducerea  dezastrelor naturale. Gradul de vulnerabilitate în faţa  

unei catastrofe naturale, poate fi redus prin cultivarea unei culturi proactive a prevenirii şi pregătirii 

împotriva dezastrelor. 

 

Convieţuirea cu natura înseamnă să conştientizăm schimbările climatice, gradul de protecţie, 

respectiv: cât de mare este riscul acceptat de societate, precum şi necesitatea ca toţi cei care ar putea 

avea de suferit să cunoască măsurile generale şi să-şi ia  propriile precauţii. Astfel, participarea 

publicului la luarea deciziilor asigură legătura între autorităţi şi public.  

Studiile efectuate la nivel mondial arată că numărul oamenilor care vor avea de suferit de pe 

urma dezastrelor naturale va creşte până în 2015 cu 50%. România se află printre statele care 

prezintă un risc foarte ridicat de producere a unor dezastre naturale, într-un clasament al O.N.U. din 

anul 2010. 

             

        

 

 

 


