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Exercițiu reacție la dezastre EU MOLDEX 2017 – Partea 1 – Luarea deciziilor
Dezastrele pot să lovească oriunde și în orice timp. Chiar și cele mai pregătite țări pot să se pomenească în fața faptului că
serviciile sale de salvare nu reușesc să rezolve situația și au nevoie de ajutor de la alte țări. Uniunea Europeană a elaborat un
mecanism pentru a facilita o reacție internațională la dezastre. Pe 28-29 martie 2017, mecanismul a fost testat într-un
exercițiu de luare a deciziilor care va avea loc simultan în șase țări ale parteneriatului estic, trei țări membre UE și Centrul de
Coordonare a Reacției la Urgențe a Mecanismului pentru Protecția civilă a UE.
Deseori la știri arată cum la locul dezastrului sosesc echipele internaționale de intervenție. Ceea ce nu arată niciodată
programele de știri este coordonarea intense la nivel internațional, schimbul de informații și procesul de luare a deciziilor în
multe capitale, care are loc în multe capitale înainte de a trimite efectiv echipele. Ca prima parte a exercițiului internațional,
numit EU MOLDEX 2017, acest proces de luare a deciziilor a fost testat într-un exercițiu teoretic, care a avut loc pe 28-29 martie
2017. Pentru a începe exercițiul, a fost expediat un mesaj de alertă referitor la un cutremur puternic care a afectat diferite părți
a Moldovei. Guvernul Moldovei a hotărât că este nevoie de asistență internațională și Centrul de Management a Situațiilor de
Criză a expediat o cerere de asistență către Centrul de Coordonare a Situațiilor de Urgență din Bruxelles. Bruxelles imediat a
luat legătură cu capitalele țărilor participante la exercițiu: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Republica Cehă, Danemarca, Georgia,
România și Ucraina. În fiecare din aceste țări, factorii de decizie au fost chemați la centrele naționale de management a
situațiilor de criză și au acceptat cererea de asistență. Au fost făcute ofertele de asistență, ofertele au fost coordinate cu
Bruxelles, Moldova a hotărât ce oferte să accepte. La fel, țările ofertante și Moldova a discutat despre sprijinul țării gazde .
“Coordonarea internațională poate fi foarte complicată,” a spus Dl Ghenadie Barbu, Șeful Direcției Generale pentru
Coordonare, Planificare și Operațiuni, Serviciul Protecție Civilă și Situații de Urgență a Moldovei, și membrul comitetului de
conducere a PPRD East 2,” dar în cazul unei situații de urgență, deciziile trebuie luate rapid. Acest exercițiu, condus de UE este
o posibilitate excelentă de a vedea cum putem coordona o reacție internațională la un dezastru pe scară largă în Moldova.
Acum deja așteptăm să testăm cooperarea pe teren.”
A doua parte a exercițiului EU MOLDEX 2017 va avea loc în septembrie 2017, când echipe din alte cinci țări ale parteneriatului
estic– Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina vor sprijini Moldova. Ei vor fi ajutați de echipe din trei țări-membre:
Republica Cehă, Danemarca și România.

Informații generale
Fiind finanțat de UE, Programul privind prevenirea, pregătirea și răspuns în caz de dezastre naturale și tehnologice
(PPRD East 2) are ca scop de a contribui la pacea, stabilitatea, securitatea și prosperitatea țărilor din Parteneriatul
Estic. De asemenea are drept scop de a proteja mediul înconjurător, populația, patrimoniul cultural, resursele și
infrastructura din regiune prin consolidarea rezilienței, pregătirii și răspunsului la dezastrele provocate de om și a
dezastrelor naturale din țările respective.
Programul PPRD Est 2 facilitează la nivel național consolidarea capacităților de gestionare a riscului de dezastre în
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, pentru a consolida cooperarea regională între țările
partenere și pentru a aduce țările partenere în mod progresiv mai aproape de Mecanismul de protecție civilă al UE.
Programul va dura 4 ani, având un buget de 5,5 milioane €.
Pentru mai multă informație: Programul PPRD East 2: www.pprdeast2.eu
Exercițiu pe scară largă EU MOLDEX 2017: http://pprdeast2.eu/en/civil-protection/full-scale-exercise-2/
This Programme is funded
by the European Union

