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INVITAȚIE 
Strategia de reducere a riscului de dezastre pentru România: 

Consultare cu reprezentanți ai sectorului privat 
 
 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Banca Mondială au semnat, 
pe 30 iunie 2020, un acord de servicii de asistență tehnică rambursabile privind prima 
„Strategie de reducere a riscului de dezastre pentru România”.  
 
În perioada septembrie - octombrie 2021 vor fi organizate o serie de consultări cu actori 
cheie din diverse domenii, desfășurate în format virtual, cu scopul de a sprijini 
elaborarea strategiei prin identificarea provocărilor și nevoilor existente. Implicarea 
dumneavoastră va contribui la consolidarea unor mecanisme de dialog menite să 
integreze așteptările și nevoile actorilor publici, privați și non-guvernamentali, în 
construirea unui set de măsuri de reducere a riscului de dezastre în România. 
 
În acest context, dorim să vă invităm marți, 28 septembrie 2021, ora 15:00, la 
întâlnirea de consultare privind „Strategia de reducere a riscului de dezastre pentru 
România” dedicată actorilor din sectorul privat, ce va avea ca temă principală 
planificarea continuității afacerii în caz de dezastru. Evenimentul se va desfășura 
prin intermediul platformei Webex. 
 
Cu speranța că vă puteți alătura acestui eveniment, vă rugăm să confirmați prezența 
dumneavoastră până vineri, 24 septembrie 2021, printr-un email la 
ofrant@worldbank.org, la telefon (0726 712 223), sau completând formularul de 
înscrieri aici: https://forms.gle/qJdtdKWFYtrmuNMCA.  
 
Vă mulțumim, iar pentru mai multe informații vă rămânem la dispoziție. 
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AGENDĂ PRELIMINARĂ 

Strategia de reducere a riscului de dezastre pentru România: 
Consultare cu reprezentanți ai sectorului privat 

 

 

 
Consultare cu reprezentanți ai sectorului privat 

28 septembrie 2021 

15:00-15:15 Introducere: Strategia de reducere a riscului de dezastre pentru 

România 

De ce o Strategie de reducere a riscului de dezastre pentru România?  

Contribuția Băncii Mondiale la procesul de elaborare a Strategiei 

Banca Mondială 

15:15-15:30  Propuneri Strategie de reducere a riscului de dezastre pentru România 

Prezentarea principalelor constatări și propuneri elaborate cu privire la 

activitatea sectorului privat, cu accent asupra planificării continuității 

afacerii 

Banca Mondială 

15:30-16:50  Discuție moderată 

Discuție pentru înțelegerea provocărilor și nevoilor privind planificarea 

continuității afacerii și integrarea perspectivei sectorului privat în cadrul 

Strategiei de reducere a riscului de dezastre pentru România 

16:50-17:00  Concluzii și implicare ulterioară 

 


