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Viitorul Programului, discutat împreună cu partenerii naționali
Evenimentele climatice recente din întreaga lume demonstrează, din nou, că dezastrele naturale nu sunt limitate de
frontiere. Doar în anul 2017, în Europa peste 200 de persoane și-au pierdut viața în urma dezastrelor naturale, iar peste un
milion de hectare de pădure au fost distruse. Pentru a aborda aceste probleme, Uniunea Europeană a lansat, în 2010,
Programul PPRD East (Programul pentru prevenirea, pregătirea și reacția la dezastrele naturale și provocate de om), ajuns
acum în cea de-a doua fază (2014-2018). În Republica Moldova, prin intermediul PPRD East 2 au fost obținute multe rezultate
semnificative, pornind de la cooperarea interministerială îmbunătățită: progresul privind reformele în domeniul gestionării
riscurilor de dezastru nu este doar responsabilitatea Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale al Ministerului Afacerilor
Interne, ci și a multor instituții și administrații implicate în prevenirea și reacția la toate tipurile de dezastre.
În timpul EU MOLDEX 2017, primul exercițiu regional la scară largă de protecție civilă (cu peste 600 participanți), organizat de
către PPRD East 2 în Republica Moldova în luna septembrie curent, echipele de salvare din Republica Moldova au demonstrat o
capacitate excelentă de colaborare în cadrul operațiunilor majore internaționale de urgență. „Moldova este mândră că este
capabilă să coorganizeze și să găzduiască cu succes acest exercițiu, destul de exigent”, a declarat Ghenadie Barbu, șef al
Direcției generale coordonare, planificare și operații a SPCSE și membru al Comitetului de coordonare al PPRD East 2. „Este un
pas important spre apropierea Republicii Moldova de Mecanismul de Protecție Civilă al UE”. Anume din perspectiva
importantului obiectiv de apropiere a Republicii Moldova de mecanismul de protecție civilă al UE, PPRD East 2 a convocat, la 29
noiembrie 2017, cea de-a IV-a ședință a Grupului Consultativ Național, care a reunit reprezentanți ai tuturor instituțiilor și
organizațiilor participante la reformele în domeniul protecției civile din Republica Moldova. La mai puțin de un an până la
finalizarea acestei faze a PPRD East, a fost esențial ca toate părțile implicate să convină asupra modului în care Programul
poate continua să susțină Republica Moldova, în perioada 2017-2018, în îndeplinirea agendei de reforme privind gestionarea
riscurilor, armonizarea cu Directiva UE privind inundațiile, elaborarea documentelor strategice și juridice privind creșterea
gradului de conștientizare cu privire la dezastre, voluntariatul în domeniul protecției civile și sprijinul oferit de țara-gazdă,
precum și în elaborarea unei metodologii naționale privind evaluarea riscurilor de dezastre și a unui sistem de date despre
pierderile cauzate de dezastre, ce ar reflecta abordarea și bunele practici în acest domeniu ale UE.
Informație de context
Programul pentru prevenirea, pregătirea și reacția la dezastrele naturale și provocate de om în țările Parteneriatului Estic
(PPRD East 2), finanțat de UE, contribuie la pacea, stabilitatea, securitatea și prosperitatea statelor PaE. Acesta are obiectivul
de a proteja mediul, populația, patrimoniul cultural, resursele și infrastructura din regiune prin consolidarea rezistenței,
pregătirii și reacției țărilor la catastrofele provocate de om și dezastrele naturale.
Programul PPRD East 2 facilitează consolidarea capacităților naționale de protecție civilă în Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Moldova și Ucraina, având drept obiectiv consolidarea cooperării regionale între statele partenere și apropierea
graduală de mecanismul de protecție civilă al UE. Programul are o durată de 4 ani (2014-2018), cu un buget de 5,5 milioane
EUR.
Pentru informații suplimentare: http://pprdeast2.eu/en/
PPRD East 2 în Republica Moldova: http://pprdeast2.eu/en/strany-partnery/moldova/
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Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene.
„Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de țări și din popoarele acestor țări. Este un
parteneriat politic și economic unic bazat pe valorile respectării demnității umane,
libertății, egalității, statului de drept și drepturilor omului. De peste 50 ani am creat o zonă
de pace, democrație, stabilitate și prosperitate pe continentul nostru, menținând în același
timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. UE dorește să împărtășească
valorile și realizările sale cu țările și popoarele vecine, precum și cu cele mai îndepărtate.”

