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„ în comun a riscurilor pentru situaţii
de urgenţă în zona transfrontalieră a Dunării“

Monitorizarea

Obiectivele ICMET Craiova în cadrul proiectului:

Activităţile proiectului care sunt responsabilitatea
ICMET Craiova:

Rezultatele proiectului:

- Creşterea nivelului de informare a factorilor de
decizie din România şi Bulgaria implicaţi direct în
elaborarea politicilor de mediu pentru controlul
poluării;

Bulgaria.

Evaluarea situaţiei existente în regiunea
transfrontalieră RO-BG în domeniul monitorizării şi
evaluăriicalităţiiaerului înconjurător (Activitea4.1);
Elaborarea configuraţiei reţelei transfrontaliere
pentru monitorizarea calităţii aerului înconjurător
(Activitatea 4.2);
Realizarea şi încercarea reţelei transfrontaliere
pentru monitorizarea calităţii aerului înconjurător
(Activitatea 4.3);

4.4).

Un studiu care va include inventarul comun al
surselor de poluare, evaluarea reţelelor existente
şi stabilirea necesităţilor comune;
Un proiect tehnic comun al reţelei de
monitorizare a calităţii aerului ;
O reţea comună de monitorizare a calităţii aerului ;
Un website pentru accesarea informaţiilor legate
de monitorizarea calităţii aerului în zona
transfrontalieră;
Două workshopuri despre evaluarea calităţii
aerului.

- Monitorizarea calităţii aerului pentru o protecţie
durabilă a mediului din zona transfrontalieră
Romania-
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Inspectorarul G

a

c CITT - Romania

eneral pentru Situaţii de Urgenţă -
Romania

Directoratul General de Pompieri şi Protecţie Civilă –
Ministerul de Interne- Bulgaria

Garda Naţională de Mediu - Romania

Inspectoratul Regional de Mediu şi Apă -
Bulgari

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări
pentru Electrotehnică - ICMET Craiova - Romania

Ministerul Mediului şi Pădurilor - Romania

Universitatea din Craiova, Centrul de Inovare şi Transfer
Tehnologi

Universitatea St.Cyril şi ST.Methodius din Veliko Tarnovo
- Bulgaria

Veliko Tarnovo
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Acest proiect va contribui la realiza

ele
învecinate .

Dinamica actuală a mediului înconjurător,
tendinţ globalizare şi activităţile efectuate de
om, toate acestea duc la creşterea riscului de dezastre
naturale şi accidente industriale şi, ca urmare, vieţile
noastre, proprietatea şi natura se află sub o ameninţare
continuă. Din păcate, în ultimii ani, dezastrele naturale
şi accidentele au devenit tot mai frecvente în întreaga
lume, determinând daune majore şi având consecinţe
catastrofale asupra populaţiei, infrastructurii,
economiei, moştenirii culturale şi mediului natural.
Acest lucru creează nevoia de a planifica şi coordona
activităţile comune, cu scopul de a depăşi provocările
schimbărilor climatice, a răspunde la consecinţele
dezastrelor şi a le gestiona.

rea
obiectivului strategic global al Programului CBC
Romania-Bulgaria, reunind eforturile instituţiilor
importante responsabile cu prevenirea, managementul,
capacitatea de reacţie şi diminuarea dezastrelor, pentru
a găsi o soluţie comună. Mai mult, activităţile
prezentate în proiect vor ajuta la întărirea capacităţii
de protejare a vieţii şi sănătăţii oamenilor, a
infrastructurii şi moştenirii culturale care există în zona
transfrontalieră. Prin implementarea măsurilor şi a
componentei de investiţii planificate în cadrul
proiectului, ambele ţări vor dezvolta abordări mai
eficiente şi mai bune pentru prevenirea, capacitatea de
reacţie, managementul şi diminuarea consecinţelor
dezastrelor. De asemenea, vor fi promovate şi se vor
îmbunătăţi gradul de conştientizare şi comportarea
responsabilă din punct de vedere ecologic.

urmăreşte să asigure un impact
semnificativ pozitiv, o schimbare sustenabilă şi o
îmbunătăţire durabilă în zonele eligibile (atât în
România cât şi în Bulgaria) şi de asemenea în zon

acestora
De asemenea, proiectul vizează dezvoltarea unui

sistem integrat comun pentru o monitorizare eficientă şi
o diminuare a consecinţelor dezastrelor de-a lungul
zonei de graniţă a Dunării. Am dori să subliniem că
problema prevenirii situaţiilor de urgenţă şi intervenţia
rapidă şi eficientă pentru diminuarea tuturor
consecinţelor dezastrelor reprezintă o prioritate pentru

Proiectul

România şi Bulgaria, dar şi o preocupare majoră a Uniunii
Europene şi a comunităţii internaţionale. În plus,
sustenabilitatea proiectului va fi garantată prin
interoperabilitatea asigurată de echipamentele
achiziţionate, instruirii comune şi procedurilor comune
elaborate pe durata proiectului.

cadrul
vor fi prezentate rezultate

specifice identificate după analizarea reţelei de
monitorizare şi vor fi dezbătute planuri şi măsuri pentru
dezvoltarea reţelei de monitorizare a calităţii aerului în
zona transfrontalieră.

ca de mediu joacă un rol important în
preocupările Uniunii Europene, ea reprezentând unul
dintre cele mai importante aspecte politice la nivel
european. Efectele dăunătoare asupra sănătăţii
oamenilor, vegetaţiei şi ecosistemelor, determinate de
expunerea acestora la poluare, impun o abordare comună
a tuturor ţărilor europene cu privire la evaluarea calităţii
aerului înconjurător.

Evaluarea calităţii aerului în zona transfrontalieră
impune o abordare comună a ambelor ţări, deoarece
poluarea aerului nu este o problemă locală. Una din
ţintele proiectului este informarea continuă şi în timp real
a factorilor de decizie cu privire la calitatea aerului.
Datele vor fi postate pe un web site disponibil în limbile
română, bulgară şi engleză. Evaluarea calităţii aerului se
va face pe baza criteriilor şi metodelor comune pentru
toate statele Uniunii Europene, în vederea creării
premizelor necesare pentru emiterea unor decizii şi
politici coerente şi solide pentru controlul poluării.
Proiectul îşi propune să conecteze infrastructura fizică a
frontierei comune cu serviciile de comunicaţii şi de
monitorizare a calităţii aerului, ca o bază pentru o
colaborare eficientă, în conformitate cu strategia
programului.

Legăturile actuale dintre cele două ţări în ceea ce
priveşte calitatea aerului într-un context transfrontalier
au fost consolidate prin proiectul Phare de cooperare
transfrontalieră (CBC) din 1999 până în 2003, şi se vor
dezvolta în continuare în noul proiect.

Proiectul urmăreşte să asigure un impact pozitiv
semnificativ, o schimbare sustenabilă şi o îmbunătăţire

În workshop-ului

Politi

„Calitatea aerului î
transfrontalier

n zona
ă a Dunării“

durabilă în cadrul zonelor eligibile, atât în Bulgaria cât şi
în România, prin dezvoltarea unui sistem integrat comun
pentru o monitorizare eficientă şi o diminuare a
consecinţelor dezastrelor de-a lungul Dunării şi a zonei de
frontieră, şi prin crearea unei reţele automate pentru
monitorizarea calităţii aerului înconjurător, ceea ce va
permite evaluarea calităţii aerului înconjurător pe baza
unor criterii şi metode comune tuturor ţărilor din UE,
reglementate prin Directiva 2008/50/CE, în vederea
formulării unor decizii şi politici coerente şi solide pentru
controlul poluării.

Proiectul va acoperi întreaga frontieră comună,
adică 630 km, va influenţa pozitiv securitatea şi sănătatea
a 5,1 milioane de locuitori care trăiesc în prezent pe
ambele maluri ale Dunării, şi va proteja biodiversitatea.
Structurile implicate în proiect sunt reprezentant la
nivel naţional, cât şi , şi de fapt
sunt singurele structuri cu responsabilităţi în astfel de
situaţii, proiectul oferind posibilitatea de a lua decizii
comune şi a efectua inspecţii, control, monitorizare şi
proceduri de intervenţie comune.

ive
atât în Bulgaria în România


