06.05.2016

Stimată asociație de proprietari / Stimați locatari,

La începutul lunii mai 2016 am lansat proiectul Alert*, dedicat conștientizării riscului seismic în
București. În cadrul acestui proiect vom realiza o platformă online (www.seismic-alert.ro) ce
va colecta, în perioada mai – noiembrie 2016, informații și resurse sperăm noi utile celor ce
locuiesc în clădiri catalogate cu risc seismic.
Ne propunem, în primă instanță, să colectăm cu sprijinul dumneavoastră și al voluntarilor,
date privind situația clădirilor catalogate cu risc seismic, tipologia și nevoile celor care
locuiesc în acestea. Știm că programul de consolidare seismică desfășurat de Primăria
Municipului București are mari deficiențe și rezultate foarte slabe până acum. Așadar
considerăm că doar cu o analiză corespunzătoare privind situația acestor clădiri și a
locuitorilor acestora putem solicita primăriei ajustarea acestui program și luarea de măsuri
adecvate, potrivite nevoilor reale ale cetățenilor afectați. Așadar am compus un formular de
colectare de date disponibil spre a fi completat pe pagina proiectului www.seismic-alert.ro.
Subliniem, desigur, că participarea la acest sondaj este strict voluntară și condiționată de
măsura în care vedeți un astfel de demers util.
Pe lângă acest sondaj, urmărim să publicăm pe pagina proiectului resurse, articole și luări de
poziție din partea celor care sunt preocupați de această problemă a orașului: specialiști în
domeniu, cercetători care studiază această temă, sau locatari ai acestor clădiri. Invităm
opiniile dumneavoastră spre a le publica pe această platformă sau sugestii de subiecte sau
întrebări care și-ar putea găsi răspuns în articolele noastre. Persoana de contact: Ioana
Nenciu, coordonator al proiectului Alert, ioana.nenciu@cridl.org.
Vă mulțumim pentru interesul și disponibilitatea de a lucra împreună spre a veni în
întâmpinarea nevoilor și problemelor celor care locuiesc în clădiri catalogate cu risc seismic.
Cu deosebită considerație,
Marina Neagu
Președinte CRIDL și co-inițiator al proiectului Alert

*Proiectul Alert este realizat de Asociația Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală CRIDL având ca partener de conținut MKBT: Make Better și partener finanțator TELEKOM
România Mobile Communications, prin campania de selecție proiecte de răspundere socială
corporatistă TeImplici.ro. Alert este o inițiativă civică, 100% apolitică și non-profit.

