Proiectul DENATEH
În România, proiectul CEEX nr. 303/2006, "Reducerea vulnerabilităţii şi combaterea consecinţelor dezastrelor naturale şi tehnologice, în
sprijinul comunităţilor locale" - DENATEH are ca primă componentă implementarea programului APELL în România, APELL-RO. Scopul
declarat al acestui program este de a introduce conceptul APELL în România şi a forma baza specifică fiecărei direcţii de acţiune, astfel
încât problemele de mediu să fie controlate şi diminuate cu o eficacitate sporită. Activităţile cuprinse în acest proiect susţin accentuarea
rolului comunităţilor locale şi a tuturor părţilor interesate pe plan local în intervenţia de urgenţă, sprijinind astfel una dintre cele mai
importante responsabilităţi naţionale - reducerea riscurilor dezastrelor naturale şi a accidentelor industriale majore. Consorţiul format
pentru îndeplinirea obiectivelor acestui proiect cuprinde Universitatea "Babeş-Bolyai Cluj-Napoca", Institutul de Geografie al Academiei
Române, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca, Asociaţia CRAIM, Universitatea Politehnică Bucureşti.
Au fost identificate aplicaţii ale Programului APELL la utilizatorii finali din două areale de interes din România: primul areal este din zona
Râmnicu-Vâlcea, incluzând şi Ocnele Mari (jud. Vâlcea), şi al doilea areal din zona Maramureş - Baia Mare.
În prima fază a acestui proiect s-a realizat o descriere generală a programului APELL, împreună cu obiectivele generale, ghidul, partenerii,
modul de aplicare, precum şi o comparaţie între metodologia APELL şi legislaţia românească actuală. În următoarea etapă a fost definită
şi dezvoltată platforma tehnică de implementare APELL-RO, compusă dintr-o componentă virtuală şi una fizică, care va asigura accesul
în timp real la toate informaţiile şi datele legate de riscurile identificate, planurile de urgenţă stabilite pentru fiecare amplasament,
resursele accesibile în situaţii de urgenţă - tehnico-materiale, comunicaţionale, umane, financiare etc., protocoalele de intervenţie stabilite
între actorii implicaţi în APELL.
Prototipul APELL, creat în cadrul proiectului DENATEH, reprezintă de fapt punerea în practică a ghidurilor şi broşurilor APELL, de planificare
integrată a răspunsului la urgenţe. Conţinutul standardizat al procesului APELL pentru riscurile şi direcţiile de intervenţie identificate pe
cele 2 areale considerate a fost analizat, iar categoriile de participanţi în fiecare prototip au fost stabilite.
Proiectul are ca scop final completarea planurilor de urgenţă existente, elaborate conform legislaţiei române în vigoare, cu principiile şi
conceptele APELL. Principalele puncte ale planurilor de urgenţă pe care aplicarea procesului APELL le completează se referă la implicarea
comunităţii locale şi pregătirea şi instruirea comunităţilor. Completările astfel aduse vor îmbunătăţi planurile de urgenţă, pe care le vor
eficientiza. Răspunsul, în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, va fi mai rapid, iar revenirea la starea de normalitate se va face mai
repede şi mai uşor.
Pe parcursul derulării acestui proiect, au fost desfăşurate diverse activităţi de diseminare, cum ar fi participarea sau organizarea de
conferinţe, seminarii, cursuri de instruire, publicarea de articole legate de tema APELL în reviste naţionale sau internaţionale, prezentarea
rezultatelor obţinute în cadrul unor manifestări ştiinţifice recunoscute, naţionale sau internaţionale

