
ACCELERAREA REDUCERII RISCURILOR ÎN ROMÂNIA, 
PRIN INVESTIŢII ȘI POLITICI ORIENTATE CĂTRE VIITOR 
Dezvoltarea rezilienţei fizice și financiare, pentru a consolida viitorul României

În contextul unor vulnerabilităţi mari la risc seismic 
și condiţii meteo extreme, guvernul și cetăţenii 
români își conturează un viitor mai bun.

REZULTATE ÎN REZISTENŢĂ

O ZONĂ CU RISCURI ȘI 
OPORTUNITĂŢI ÎN CREȘTERE
Cunoscută pentru sectorul tehnologic vibrant și pentru economia 
în creștere, România este și unul dintre statele Uniunii Europene 
cele mai vulnerabile la cutremure. Peste 75% din populaţie 
trăiește în zone care ar putea fi lovite în orice moment de un 
cutremur, iar în ultimii 100 de ani peste 100.000 de persoane au 
fost afectate de 13 cutremure separate. În plus, 45% din serviciile 
critice de transport, energie, apă și comunicare, precum și 70-
80% din produsul intern brut al ţării (PIB) sunt localizate în zone 
cu risc seismic ridicat. Ca exemplu, un singur cutremur, cel din 
1977, a cauzat pagube de peste 2 miliarde USD, lăsând 35.000 de 
familii fără locuinţă. Iar densificarea urbană din zone precum 
Bucureștiul, al treilea centru ca densitate a populaţiei din Uniunea 
Europeană, nu face decât să exacerbeze un astfel de impact.

Și schimbările climatice au crescut semnificativ în ultimele 
decenii riscurile de fenomene meteo extreme, generând mai 
multe alunecări de teren, incendii de vegetaţie, secete, inundaţii 
și evenimente meteo extreme. De exemplu, inundaţiile majore din 
2010 au generat pagube economice echivalente cu 0,06% din PIB. 
Astăzi, peste un milion de români, răspândiţi în 900 de comunităţi, 

locuiesc în zone cu risc ridicat de inundaţii. 

REZUMAT

Ţara România

Riscuri cutremure, inundaţii, secetă, alunecări de teren, incendii de 
vegetaţie și fenomene meteorologice extreme 

Zonele acoperite de angajament Promovarea rezilienţei la 
schimbările climatice, întărirea protecţiei financiare, știinţă și 
tehnologie pentru gestionarea riscurilor de dezastre, dezvoltarea 
rezilienţei la nivel de comunitate, facilitarea unei redresări solide

FOLOSIREA INOVAŢIEI PENTRU A 
CREȘTE GRADUL DE PREGĂTIRE
Pentru a face faţă acestor riscuri în creștere, în ultimii ani 
România a accelerat investiţiile și a realizat reforme de politici 
în domeniul gestionării riscurilor de dezastre (DRM). În 2018, 
în colaborare cu Banca Mondială (BM) și cu Global Facility for 
Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), România a contractat 
un Împrumut pentru politici de dezvoltare pe DRM (DPL-
Development Policy Loan) cu o opţiune de tragere amânată în 
cazul producerii unei catastrofe (CAT DDO), în valoare de 493 
milioane USD. Împrumutul motivează existenţa unor instituţii de 
DRM mai puternice punând în același timp la dispoziţie imediat 
fonduri de urgenţă în cazul unei ameninţări de dezastru iminent 
sau după ce România a fost afectată de un dezastru, pentru 
a asigura o redresare rapidă, fără a afecta și alte priorităţi de 
dezvoltare.

Pentru a îmbunătăţi și mai mult capacitatea de răspuns în 
situaţii de urgenţă, BM sprijină Guvernul cu o serie de proiecte 
de investiţii ( în total 180 milioane USD), pentru a moderniza 
infrastructura de urgenţă și pentru a le crea miilor de persoane de 
primă intervenţie unităţi rezistente, eficiente energetic, favorabile 
ambelor sexe și persoanelor cu dizabilităţi, care întrunesc 
cerinţele moderne de răspuns.
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“Banca Mondială a jucat un rol crucial în asigurarea dezvoltării 
primei aplicații de gestionare a resurselor externe de la 

Departamentul pentru Situații de Urgență din România și, de 
asemenea, a stabilit premisele necesare pentru colaborarea pe 

termen lung între Code for Romania și Guvernul român.”

- Olivia Vereha, co-fondator / Director de operațiuni, Code for Romania

În plus, BM  lucrează împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice din România pentru a elabora un cadru 
strategic de renovare și îmbunătăţire a siguranţei seismice și a 
eficienţei energetice a clădirilor. Acesta include un diagnostic 
detaliat al provocărilor care în trecut au împiedicat reducerea 
riscului seismic, precum și o foaie de parcurs pentru depășirea 
acestora. Ulterior, în urma unui amplu proces consultativ, se 
vor elabora o nouă strategie naţională pentru reducerea riscului 
seismic și un nou plan de investiţii. De asemenea, BM a încheiat 
și un parteneriat cu Bucureștiul, în vederea identificării pașilor 
necesari pentru rezilienţa seismică la nivelul municipiului.

România începe să se concentreze din ce în ce mai mult și 
pe implicarea cetăţenilor și pe abilitarea societăţii civile și a 
organizaţiilor de voluntari. Ministerul Afacerilor Interne sprijină 
dezvoltarea unei ample reţele a voluntarilor și societăţii civile, 
pentru a spori eforturile de răspuns la dezastre. BM și GFDRR 
sprijină această nouă colaborare, dezvoltând parteneriate 
și folosind inovaţii, ca de exemplu o aplicaţie care va ajuta 
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă să direcţioneze resursele 
și voluntarii puși la dispoziţie de societatea civilă în cazul unui 
cutremur sau a altui dezastru major. Instrumentul este dezvoltat 
de Code for Romania, o comunitate civică IT locală, sprijinită de 
GFDRR.

LECŢII ÎNVĂŢATE
Proiectele pilot de cartografiere pot scoate 
la lumină riscurile din anterioarele coduri de 
construcţie

Din cauza faptului că, istoric vorbind, codificarea construcțiilor 
a fost deficitară, multe clădiri din România sunt vulnerabile la 
cutremure, așa cum s-a văzut și în cutremurul catastrofal din 1977, 
când au fost distruse peste 150.000 de apartamente și peste 1500 
de persoane și-au pierdut viaţa în mai puţin de un minut. Însă 
eforturile de cartografiere timpurie realizate de Make Better, de 
exemplu, au permis identificarea a peste 8000 de persoane care 
locuiesc în clădiri cu bulină roșie sau în Clasa 1 de risc seismic, care 
prezintă un risc major de prăbușire în caz de cutremur.

Parteneriatele de la nivel global, regional, naţional 
și local pot crește rezilienţa.

România se poate lăuda cu unul din portofoliile de DRM cu 
cea mai rapidă creștere și cu cea mai mare diversitate, datorită 
parteneriatelor robuste cu BM și GFDRR, a Uniunii Europene, 
Guvernului, organizaţiilor din societatea civilă, instituţiilor de 
cercetare, mediului academic și sectorului privat. Prin combinaţia 
de abordări privind rezilienţa și pe orizontală și pe verticală se 
asigură că populaţia este bine informată cu privire la riscurile 
locale, în timp ce planurile naţionale de pregătire pot să folosească 
mai bine resursele și expertiza internaţională, pentru a accelera 
investiţiile în rezilienţă. 

INFRASTRUCTURA 
DE URGENŢĂ 
MODERNIZATĂ

CADRE DE 
POLITICI BAZATE 
PE RISC

REZILIENŢA 
FINANCIARĂ 
CONSOLIDATĂ

Cu sprijinul GFDRR, 
Guvernul român a obţinut 
o finanţare condiţionată de 
493 milioane USD (CAT DDO) 

de la BM, pentru finanţarea de urgenţă a răspunsului și 
redresării în cazul unor dezastre majore.

Accesul la instrumentul CAT 
DDO a fost condiţionat de 
realizarea de către Guvern 
a unor reforme cheie de 

politică, iar rezultatele acestora vor fi urmărite timp 
de 3 ani. BM și GFDRR au sprijinit și o platformă DRM, 
pentru a promova colaborarea între Guvern și societatea 
civilă, și colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice și cu Primăria Municipiului 
București pentru optimizarea reformelor legislative și de 
reglementare, pentru a crește gradul de conștientizare a 
populaţiei cu privire la riscurile de dezastre și pentru a 
debloca și alte investiţii pentru reducerea riscurilor.

Cu sprijinul GDFRR, BM 
mai oferă 180 milioane USD 
pentru a reduce riscurile în 
peste 67 de unităţi critice 

pentru răspuns la urgenţă, astfel asigurându-se că peste 
3000 de persoane din prima linie de răspuns se pot baza 
în orice moment pe unităţi sigure și modernizate.

673
milioane USD
asiguraţi pentru investiţii și 

finanţare condiţionată


