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Managementul riscurilor pentru
infrastructurile de mari dimensiuni dîn
zona transfrontalieră RomâniaBulgariei, Codul proiectului
15.3.1.017, E-MS RO-BG 23
Obiectivul principal: reducerea
riscurilor calculate generate de
Infrastructurile de scară largă (LSI)
publice și private prin creșterea nivelului
de acceptare social-economică a LSI
existente și viitoare în zona
transfrontalieră RO-BG.
Obiectivele speciﬁce vizează:
-îmbunătățirea capacității de comunicare
a LSI-urilor cu alte LSI-uri, cu
Administrațiile Publice, cu ONG-urile, cu
mass-media.
-formarea/instruirea managerilor actuali
ai LSI
-crearea unui sistem de instruire pentru
manageri LSI.
Ce înseamnă LSI
Barajele și centralele electrice, podurile,
unitățile nucleare, fabricile chimice,
unitățile militare, stațiile de tratare a
deșeurilor sunt LSI-uri care au generat
surse uriașe de pericol antropic care sunt
incluse în cele din urmă în planurile de
gestionare a situațiilor de urgență

Rezultatele proiectului
100.000 de cetățeni care accesează
informații despre LSI și riscurile
generate
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Activitățile proiectului
Activități de informare și comunicare -Evenimente (conferința de început și
conferința ﬁnală), tipărirea de materiale
promoționale , Website, Producția de video
ﬁlm
Activități de pregătire ale proiectului
- Inventarul LSI-lor publice și private
- Evaluarea vulnerabilităților generate de LSI,
a riscurilor și a riscurilor calculate

Activități principale de implementare a
proiectului
- Instruirea pentru LSI și mediul lor de
funcționare
- Comunicarea publică legată de LSI
Îmbunătățirea capacităților de planiﬁcare a
dezvoltării cooperării LSI
- Proceduri de comunicare LSI, planuri de
comunicare
- Zile de informare/ INFO DAY organizate de
LSI selectate
- Proiectarea și implementarea instrumentelor
de comunicare de înaltă tehnologie pentru LSI
selectate și securitatea informaticăCrearea unui sistem de instruire pentru
managerii LSI
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Grupuri țintă. Cui ne adresăm?
1. Persoanele implicate în managementul LSI Proiectul va aborda nevoile managementului LSI
de a comunica aspecte sensibile legate de
responsabilitățile lor.
2. Organizațiile societății civile - ONG-urile vor
înțelege mai bine activitatea LSI și vor putea să se
adreseze în mod adecvat grupurilor țintă pe o
problemă foarte sensibilă.

3. Reprezentanții administrației locale - Aceștia
descoperă cine să interacționeze cu conducerea
LSI și va stabili o procedură de difuzare a
informațiilor către publicul larg.
4. Învățământul superior și cercetarea - 10
Instituțiile educaționale și de cercetare - Aceste
entități vor beneﬁcia de procedurile generate de
proiect pentru a-și îmbunătăți activitatea de
comunicare.

www.robg-riskmanagement.eu

