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1. INTRODUCERE 

Scopul prezentei raport este sistematizarea abordării pentru evaluarea riscului și gestionarea 
riscurilor în raionul transfrontalier (RTF) Bulgaria – România, cuprinzând în mod specific comuna 
Silistra și județul Călărași , ca premisa pentru analiza planurilor județene și municipale de 
protecție în cazul unor calamități și o analiză următoare a pregătirii de reacție în cazul unor 
situații de urgență. Analiza riscului și gestionarea riscului de inundații și de incendii forestiere 
pentru raionul-pilot se va concentra asupra analizei amenințării de inundații și incendii pe baza 
informației statistice și istorice colectată, informația de spație și rapoarte de dimensiunea, 
frecvența, concentrația geografică, sezonierea și premisa pentru apariția calamităților. Se vor 
identifica cele mai riscante zone, se va raporta gestionarea riscului și disponibilitatea și măsuri 
adoptate de prevenție pentru protecția populației în ceea ce privește calamitățile și avariile, 
care ei ai putea cauza.  Analiza măsurilor de prevenire ale calamităților naturale și cele 
provocate de omul este un element obligatoriu pentru gestionarea sistemelor ecologice și 
tecnogene printr-o abordare organizată, care include două etape principale și interconectate 
de protecție a populației în timpul calamității: evaluarea amenințărilor, riscului și măsurilor 
disponibile de prevenire, incluzând și informarea și avertizarea populației înăinte de 
evenimentul de criză să aiba loc; și gestionarea în timpul crizei cu analiza disponibilitaea 
administrativă și materiala, corespunzând evaluării riscului pentru anumitul municipiul și 
județ, măsuri de comunicare și avertizare, dorința organizațiilor administrative și voluntare, 
precum și evaluarea capacității populației afectate de a acționa și de a face fața unui 
eveniment de criză.  

Problema principală a prezentului, prim raport este analiza riscului și nivelul de gestionare a 
riscului, stabilirea și comparația nivelurilor de risc în municipiile individuale de prevenirea 
calamităților, când este posibil, și adoptarea de măsuri pentru reducerea consecințelor lor, 
când calamitățile sunt inevitabile.  În consecință (în principiu în ramura raportului care 
conține ”Analiza planurilor de municipi și de județ de protecție de calamități pentru raionul-
pilot (comuna Silistra – județul Călărași)”), comparația nivelurilor de risc complexe cu măsurili 
disponibile de prevenire între municipiile (prin intermediul analizei planurilor de județ și de 
municipiu de prevenire și protecție a populației de calamități) va permite comparația și 
prioritizarea municipiile cu potențial de risc ridicat, precum și evaluarea adecvării plaurilor de 
acțiuni comune în raionul transfrontalier. De asemenea, se vor analiza și modurile de punere 
la dispoziție a informației pentru riscurile potențiale în municipiile ale societății și ale 
organizațiilor instituționale și ale organizațiilor voluntare neguvernamentale, precum și ale 
formelor de pregătire pentru reacția în timpul unei calamități.  

Există multe motive pentru care prevenirea calamităților trebuie să-și găsească locul. Cel mai 
evident motiv este ca calamitățile nu se conformează granițelor naționale și pot avea o 
dimensiune transfrontalieră. Calamitățile pot avea efect negativ asupra politicii în raionul 
transfrontalier, care sunt efectuate de autoritățile locale și regionale, precum cele din 
industrie, agricultură și infrastructură. Consecințele economice ale calamității pot avea efect 
negativ asupra creșterea economică a regiunii.  

http://www.interregrobg.eu/
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Mai precis, Proiectul ”ROBG-332” Voluntariat comun pentru o viață mai sigură” JVSF după 
Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V – A România-Bulgaria 2014-2020”, în 
comparație cu executarea căruia sunt elaborate prezentul raport și rapoartele următoare și 
recomandări se va strădui să reducă consecințele calamităților în cadrul raionului 
transfrontalier prin: 

• înțelegerea unei politici bazate pe cunoștințe pentru prevenirea calamităților în 
raionul transfrontalier (RTF); 

• crearea unor legături între anumiți participanți și politici în toate fazele ciclului 
de gestionare a calamităților; 

• îmbunătățirea eficacității metodelor existente de gestionare a riscului și 
instrumente în ceea ce privește prevenirea calamității. 

Premisa pentru elaborarea unei politici eficace de prevenire a calamității este cunoașterea 
bună a calamității.  

Caracteristica regiunii de cooperare transfrontaliere   

Regiunea aleasă a programei cuprinde regiunile la nivel administrativ NUTS III sau regiunile la 
nivel administrativ NUTS III și LAU 1, care se află în zona de frontieră România-Bulgaria. 

În Bulgaria: Comuna Silistra (municipiu Alfatar, Glavnița, Dulovo, Kaynadzhza, Silistra, Sitovo, 
Tutracan) 

 

În România: Conform datelor din 30 
decembrie 2000, teritoriul României este 
organizat, sub aspect administrativ în 3 orașe și 2 municipi, 50 comune și 160 sate. Capitala 
județului este Călărași (Fundulea, Dragos Voda, Lehliu-gara, Nicolae Balcescu, Dragalina, 
Stefan Cel Mare, Perisoru, Sarulesti, Fundeni, Valcelele, Vlad Tepes, Lupsanu, Gurbanesti, 
Valea Argovei, Plataresti, Sohatu, Stefan Voda, Independenta, Frasinet, Borcea, Frumusani, 
Alexandru Odobescu, Nana, Vasilati, Ulmu, Jegalia, Ceacu, Unirea, Luica, Modelu, Soldanu, 

http://www.interregrobg.eu/
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Curcani, Budesti, Dichiseni, Dorobantu, Roseti, Gradistea, Manastirea, Ciocanesti, Calarasi, 
Mitreni, Chiselet Radovanu, Ulmeni, Spantov, Cascioarele, Oltenita, Chirnogi).  

 

 

 

Zona 

transfrontalieră între Bulgaria și România cuprinde o 
zonă de 7939, 1 km 2  cu populație  de peste 403 483 
de locuitori. Suprafața aleasă în Bulgaria prezintă 2.6 % (2851,1 km2) din teritorul comun al 
țării, adică suprafața aleasă în România este 5.088 km2 sau 2.13 % din  teritorul comun al 
României. 

Regiunea transfrontalieră între Bulgaria și România a acestui proiect se află la Europa de Sud-
Est, în partea de nord-est la Peninsula Balcanică. Structrura geografică a regiunii include 
câmpii, dealuri și Delta Dunării. Suprafața acestei regiuni este 7934.3 km2

. 

Comuna Silistra se află la partea de sud-est a Câmpii Dunării cu un relief câmpesc. Clima este 
temperat-continentală și cade în subregiunea climatică dunăreană. Județul Călărași este 
amplasat în regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia (South - Muntenia). Ca și altele regiuni de 
dezvoltare și aici regiunea nu are puteri administrative. Funcțila principală a acestei regiuni 
este coordinarea proiectelor de dezvoltare și supravegherea resurselor de UE. Regiunea 
Călărași se află în regiunea istorică Muntenia, cu ședere Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud –Muntenia în Călărași. Întregul teritoriul al județului Călărași se află în partea de nord a 
câmpii Bărăgan și este intersecat de râuri mici cu văi adânci. Pe părțile sale sudice și estice se 
află Valea Dunării, care este împărțită în partea estică în câteva râmuri, formând insule. Pe 
partea vestică, râurile Argeș și Dâmbovița, care formează o vale largă înainte să se verse în 
Dunărea.  

În zona de cooperare transfrontalieră de nord-est se intersectează de Dunărea și partea 
cea mai nordestică a Câmpii Dunării din Bulgaria. Județul cade în zona climatică temperat-
continentală. Regimul vânturilor e cu direcție predominantă nord-est, nord-vest, însoțită în 
timpul iernii de zăpadă și polei. Cantitatea de precipitații -(450-550mm) este sub nivelul mediu 
(650mm) pentru Bulgaria. Clima județului în partea deluroasă și de câmpie este temperat-caldă 
și uscată, dar în partea inferioară – fierbinte și uscată.  

Rezervele de apă disponibile ale zonei de cooperate transforntaliere includ râurile și apele 
subterane și mai ales râul Dunărea. În afară de Dunărea în comuna Silistra nu există râuri 

http://www.interregrobg.eu/
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plutitoare. Există doar un baraj – Barajul Antimovo, municpiul Tutracan, ca și niște lacuri 
eutrofe neplutitoare. Lacul Srebărna de pe fluviul Dunărea este cu cel mai mare sens din 
această regiune. În multe locuri există izvoare carstice, ale căror regimuri de apă se 
caracterizează prin ezitări. 

Zona de cooperare transfrontalieră nu este deosebit de bogată la resurse naturale. Teritoriul 
județului Silistra nu este bogat la materii prime minerale. Pe părțile inferioare ale văilor uscate 
se descoperă secțiuni de rocă pentru materiale de construcții – calcar.  

Depozitele de zăcăminte pentru randamentul calcarului decorativ, care se folosește pentru 
căptușeală sunt disponibile în aceste regiuni: sat. Irinik (mun. Sitovo), sat. Podles (mun. 
Glavnița), sat. Zlatoklas (mun. Dulovo). La satul Kolbar sunt descoperite zăcăminte de caolin 
cu puterea stratului  aproximativ  de 18m (în general de operare). La Delata Dunării sunt 
descopierite zăcăminte de materiale inerte (pietriș și nisip).  

1.1.  Demografie 

Populația regiunii de cooperare transfrontalieră e 430 5558 de locuitori. Structura populației 
între unitățile principale este diferită. Comuna Silistra se află în partea de sud-est a țării și la 
frontieră cu Republica România. Ea are suprăfață de 2846 km2 , care reprezintă 2.57 % din 
teritorul Bulgariei. Populația regiunii este 119 474 de locuitori la o densitate medie de 41.96 
de locuitori km2. În această comună sunt incluse 118 de localități, unite în 7 municipii .1  

 

 
1 НСИ, оценка-карти на горските пожари 

http://www.interregrobg.eu/
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Populația județului Călărași este 311084 de locuitori, cu cel mai mare oraș Călărași cu populație 
de 76147 (la 2008), urmat de  Oltenia cu 27561 de locuitori. Potențialul demografic al regiunii 
de cooperare transfrontaliere este diferit pentru amândouă țări, dar tendința este de scăderea 
numărului de populație. În ultimi ani populația din patrea bulgarească a regiunii de cooperare 
se îmbătrănește după tendința națională. Din cauza astă potențialul uman pentru dezvoltarea 
economică, mai des în reguinile de oraș în partea Bulgariei scade. În România sunt  observate 
probleme similare.  

Populație - județul Călărași 

 Total Bărbați Femei 

Numărul total al populației 
județului Călărași 

311 
084 

152 
699 

158 
385 

Numărul total al populație 
de oraș (orășeană) 

124 
638 

59 943 64 
695 

Călărași 76 147 36 587 39 560 

Oltenița 27 561 13 152 14 409 

Budești 7 617 3 739 3 878 

Fundulea 6 692 3 255 3 437 

Lehliu-Gară 6 621 3 210 3 411 

Numărul total al populației 
în zonele rurale 

186 
446 

92 756 93 
690 

1.2. Profil economic 

În partea Bulgariei privind ocuparea forței de muncă în principalele sectoarele economice, 
principalele activități sunt agricultura și silvicultura, prelucarea produselor alimentare, 
prelucrarea lemnului și construcția de mașini. Economia în județul Călărași este dominată de 
agricultură, dar metalurgia este cea mai importantă industria din județ.  

Structura aspectului industrial variază de la o parte la altă. În România există o concentrare 
mai mare a activităților industriale în Călărași sau în principalele zone urbane. Privind 
activitățile industriale în Bulgaria, întreprinderile mari sunt doar 4 în orașul Silistra.  

În comuna Silistra funcționează 3801 întreprinderi din sectorul nefinanciar sau 1% din cele din 
țară. Persoanele angajate, care sunt 35438, sunt alocate la municipii cu cea mai mare pondere  

http://www.interregrobg.eu/
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în Silistra – 53.1 %, Dulovo – 20.0%, Tutracan – 12.4 %, Glavnița – 6.8%, Sitovo – 3.4%, Kaynardzha 
și Alfatar – 2.2 %. 

Activitatea economică din zonă nu este ridicată. Nivelul de antreprenoriat e 32 (companii la 
1000 de oameni) și este semnificativ mai mic decât media țării. Predomină numărul de 
microîntreprinderi (91.5%), în care sunt angajate 39 % de persoane, cu o creștere a numărului 
acestora în ultimii ani. Toate celelalte categorii de afaceri sunt reduse.   

În partea Bulgariei a regiunii de cooperare, sectorul industrial e compus din subsectorele: 
construcția de mașini agricole, industria electronică, industria alimentară, prelucrarea 
lemnului, producția de alimente și băuturi, etc.  

 

 

În partea României subsectorele industriale sunt compuse din metalurgia, industria alimentară 
și textile. Producția industrială este variată și se bazează pe activități tradiționale - păsări de 
reproducție, animale, industrializarea laptelui și a cărnii; piscicultura; furaje combinate; 
producția de hârtie; fabricarea materialelor de construcție și altele: industria textilă, 
prelucrarea lemnului, metalurgia, producția și depozitarea gazelor naturale, transportul și 
depozitarea produselor petroliere și a produselor petroliere, producția de sticlă și fibră de 
sticlă, producția de biomotorină. Principalele produse industriale sunt: carne și produse din 
carne, îmbrăcăminte, lapte și produse lactate, oțel, țiței, beton prefabricat, mobilier, hârtie, 
sticlă, furaje mixte, zahăr. 

http://www.interregrobg.eu/
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Producția industrială  pentru  perioadă 2011-2016 г. (anul trecut=100-) 

 

În 2017 în județul Călărași au fost înregistrate 4896 de firme, clasificate după numărul 
angajaților, după cum urmează 

• 0-9 angajatori 4293  de firme 

• 10-49 de angajatori 512 

• 50-249 de angajatori 77 

• 250+ de angajatori 14 

 

Clasificarea după activitatea economică: 

• Industria 462 

• Construcții 405 

• Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a 
motocicletelor 2020 

• Transport si depozitare 351 

http://www.interregrobg.eu/
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• Hoteluri si restarurante 162 

• Informații și comunicații 113 

• Intermedieri financiare și asigurări 

• Tranzacții imobiliare 68 

• Activități profesionale, științifice și tehnice 331 

• Activități de servicii administrative și servicii de suport 120 

• Educația 29 

• Sănătate și asistență socială 72 

• Activități de spectacole, culturale și recreative 29 

• Alte activități de servicii 72 

• Alte (care nu sunt incluse mai sus) 587 

 

Situația principalilor indicatori socio-economici ai județului Călărași în luna aprilie 2019: 

• Scăderea producției industriale în luna martie 2019 cu 4.9%  față de luna precedentă și 
cu 25.4 %  comparativ cu producția industriala în luna aprilie 2018. 

• Creșterea salariu mediu nonimal net cu 0.5 % față luna precedată și resprectiv cu 12.5 
comparativ cu luna aprilie 2018 

• Scăderea șomajului la sfârșitul lunii aprilie 2019 cu 0.3 % față luna precedată și 
resprectiv 0.6 % comparativ cu luna aprilie 2018. 

• Scăderea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire 
turistică, cu 1.2 % față de luna precedată și creșterea cu 5.5 % comparativ cu luna aprilie 
2018. 

• Menținerea la același nivel de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale cu 42 fată de luna precedată, și creșterea cu 6 comparativ cu luna aprilie 
2018.  

•  Creșterea numărului născuților-vii, al deceselor generale și al deceselor sub un an 
şi scăderea numărului căsătoriilor şi al divorţurilor fața luna precedată. 
 

Majoritatea întreprinderilor în regiunea cooperativă sunt reprezentate de întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-URI) și o mică parte din întreprinderile mari. În zona cooperativă în ultimi ani 
inițiativa particulară este foarte dinamică în sectorul de IMM-URI. Cauza principală este 
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promovarea concurenței libere și a posibilităților de angajare. Astăzi multe dintre locuri de 
muncă noi, sunt în sectorul de IMM-URI. În Bulgaria partea întreprinderilor mici și mijlocii este 
peste 99 %. În general, IMM-URI din zona de cooperare sunt stabile, dar puține dintre ele 
exportă în străinătate. 

Sectorul serviciilor deține cea mai mare pondere relativă și reprezintă tendință ascendentă 
în structura economiei în domeniul cooperării. Agricultura se dezvoltă în mod tradițional în 
regiunea de cooperare. În Bulgaria zonele agricole și forestiere sunt 58.57 % și 33.19% din 
teritoriul țării. Principale culturii agricole sunt grâu, livezi, fructe și legume, strugure etc. 
Zootehnia este prezentată de multe specii de animale. Agricultura se confruntă cu o serie de 
constrângeri – proprietate împrăștiată, zonele de stropit (irigale), scăderea numărului 
investițiilor și tehnologiilor noi, deficiențe în sectorul de industria alimentară etc. 

Din partea României ponderea zonelor agricole și forestiere e cea mai mare comparativ cu 
teritoriul comun al județului. Dimensiunea fondului forestier în județul Călărași este 22000 ha. 
Deși că putem spune că crește, rata de creștere a economiei este încă însuficientă pentru 
depășirea decalajului semnificativ în cooperarea transfrontalieră Bulgaria și România față de 
media UE. Adică sunt necesare intervenții adecvate, pentru a îmbunătăți potențialul economic 
al regiunii de cooperare. 

1.3. Mediul înconjurător   

• Aer: Calitățiile aerului în regiunea respectivă sunt destul de bune. Cauzele poluarii 
aerului sunt emisii de gaze nocive rezultate din arderea cărbunilor, emisii de la mașinile. 
În ultimi ani indiciul de poluare aerului scade și pentru țăriile în regiunea de cooperare 
transfrontalieră. 

• Apă: Conform datelor adunate, starea ecologică a zonelor cu apă este destul de bună. 
Cauza poluarii apei în această regiune este lipsa sistemului de canazlizare a locălităților. 
Apele subterane în niște regiuni sunt poluate cu nitrați și fosfați. În România principalele 
orgаnele gazdă de deșeuri apă sunt lacurile și râurile. Pentru că regiunea de cooperare 
este traversată de râul Dunărea, gestionarea comună a apelor și riscul de inundanții 
oferă posibilități excelente pentru colaborarea între Bulgaria și România.  

• Soluri: Starea solurilor în regiunea de cooperare transfrontalieră este adecvată. În ultimi 
ani se consideră că în această regiune a avut loc eroziunea. Eroziunea solurilor are loc 
mai des în zonele de costă și ale mărilor (zonă litorală) și zonele împădurite. Utilizarea 
limitată a pesticidelor , “verde” agricultura și controlul poluarii aerului și a apei a 
condus de o tendință de îmbunătățire mediului ecologic. Scăderea eroziunii în regiunea 
de cooperare poate fi domeniu pentru dezvoltare.  

• Diversitate biologică: -  Marea abundență a florei și a faunei și diversitatea localităților 
de așezare și a ecosistemului poate fi ușor afectată de activitățile economice de haos. 
Zonele protejate create și alte planuri de schiță noi sunt importante de protecția 
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bogăției regiunii. În această regiune în partea Bulgariei se află Rezervația Naturală 
Srebărna.  

1.4. Imagine generală a riscurilor pentru inundații și incendii forestiere în regiunea de 
cooperare transfrontalieră (RDCT) 

Cercetările naționale și regionale (nivelul NUTS II, III)  despre riscurile de indundații 
și incendii formează o idee de risc scăzut până la moderat ca acesta din urmă crește în 
Delta Dunării.  

 

Cele mai frecvete catastrofe naturalе înregistrate pe teritoriul României sunt inundațiile. 
Evaluarea riscului de inundații analizată în Directiva privind inundațiile (Comisia Europeana)2, 
a lua în considerare numărului oamenilor afectate, ca și activitățiile economice în zona 
afectată. Instalațiile după IPPC (a se vedea anexa I la Directiva 96/61 / CE pentru prevenirea 
și controlul poluarii), care poate produce poluarea în caz de inundație. În perioada 1960-2010 
au avut loc aproximativ 400 de inundații importante, dintre care 39 sunt considerate inundații 
semnificative istorice, pe bază unor criterii hidrologice, care iau în considerare efectele 
negative ale inundațiilor. Astfel s-au indentificat 36 evenimente istorice semnificative pentru 
râurile interioare și 3 pentru Dunărea și 375 zone cu risc potențial de inundare pe râurile 
interioare – 24, pe râul Dunărea. În această perioadă au fost înregistrate 237 victime (6.6 
victime de evenimente medii).   

 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0060  
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Inundațiile au o influență tot mai mare asupră populației și infrastructurii – în anii 2005 și 2006 
pagubele materiale au însumat două miliarde de euro, 1.5 milioane de locuitori afectate (93 
de morți). Ele provoacă daune cauzate la nivel de infrastructură3 

 

 

 

Conform datelor istorice pentru incendii și privind preciolul și riscul de incendii forestriere, 
comuna Silistra cade sub nivelul mediu, înregistrat la nivel național. Fondul forestier al 
comunei cuprinde o suprafață de 63 276 ha sau 1.51% din fondul forestier național. Terenurile 

 
3 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г. 
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destinate împădurii reprezintă 59 348 ha cu silvicultură relativ redusă – 20.85%. Fondul forestier 
include: arborii – 0.80 %, copacii – 92.99% și terenuri neîmpădurite  - 6.21%. Privind pericolul și 
riscul de incendii forestiere terenurile de clasa I reprezintă 8.3% din teritoriul forestier 
național.  

În 2006-2015 în comuna Silistra au fost înregistrate 48 de incendii, care au afectat o suprafață 
totală de peste 472.8 ha. Mărimea medie anuală a incendiilor este 9.25 ha – 1.63 ori sub media 
țării. Procentul mediu anual al teritorii forestiere arse (afectate) este 0.07% sau 3 ori sub media 
țării. Incendiile forestriere sunt: la nivel de bază înalte – 1, 17%  și subterane – 98.83%. În 2007-
2012 au avut loc cele mai mari incendii, când dimensiunea teritoriului defectat depășește 4, 
7, sau 1.8 ori peste nivelul mediu al țării.  

Studiul evaluărilor și cercetărilor anterioare, arată că  

•  În teritoriul forestrier al comunei în fiecare an au avut loc 0.08 de incendii pe suprafață 
de 1000 ha 

• În zonele forestiere în fiecare 1000 ha sunt arse (afectate) câte 0.75 ha4 

În România zonele forestiere de obicei se află în zonele abrupte și inaccesibile, în contextul 
unor condiții mai nefavorabile ale solurilor. Incendiile foresitere au loc mai ales în perioada 
caldă, în special în pădurile din Regiunea deluroasă subcarpatică. Privind timpul și localitățile 
ale incendiilor putem spune că cele mai multe incendii sunt înregistrate în primavară (51%), 
vară 25 %, toamnă (18%) și iarnă (6%).  

Frecvența incendiilor în diferite anotimpuri se referă la perioadele calde ale anului, ca și la 
practicele agricole pentru arderea deșeurilor agro-zootehnice și curățarea pământului. 
Dimensiunea fondului forestrier al județului Călăraș este 22 0000 ha.  

Principalele cauze ale incendiilor sunt activitățile umane. Incendiile au loc mai des în zonele 
deluroase în timpul primaverii și toamnei, când sunt efectuate arderile deșeurilor agro-
zootehnice. În vara din cauza activităților umane în zonele joase și montane este înregistrată 
arderea miriștilor și a vegetației uscată, care este cauza principală pentru incendii forestiere 
în această perioadă. 

Pe teritoriul României posibilitatea și frecvența a incendiilor forestiere s-a dublat la 341 de 
evenimente pe an în ultimul deceniu, comparativ cu valoarea medie istorică in 1956 -2005 la 
175.  

 
4 Любенов, К., 2016, Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията 

на страната 
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Schimbările climatice pot cauza creșterea 
numărului al incendiilor forestiere. 
Dimensiunea teritoriului afectat s-a 
dublat cu 25% de la 5.2 la 6.5 ha în 
aceeași perioadă. Tendințile pentru 
creșterea frecvenței a incendiilor arată 
că schimbările climatice sunt cauza 
principală care determină riscul crescut 
de incendii5. Probabilitatea de 
efectuarea a incendiilor forestiere pe 
teritoriul României este prezentată mai 
jos.  

 

2. ABORDARE DE MODEL  

Abordarea de analiză a riscului legată de scară sau vulnеrаbilitatea, frecvența, raionarea 
georgafică, precondițiile de apariția a calamităților la raionul transfrontalier este completată 
de analiză și de gestionarea prevenirii și informării a societății.  

Proiectul cere și prezentarea unei hărți de amenințarea și riscului de inundații și de incendii 
forestiere. Colectarea de informație spațială și hărți se dovedește foarte inexactă și 
insuficientă ca informație, dar cu informație care se poate referi spațial către municipiile in 
raioanele transfrontaliere (RTF). În acest scop datele sunt rezumate și prin intermediul metodei 
RkFMEA sunt întocmite astfel de hărți, ca riscul să fie normalizat conform coeficientul de 
dependență în funcție de vârstă.  

Modelul de colectare a datelor, evaluarea riscului în raionul transfrontalier în conformitate cu 
Proiectul de reprezentarea hărților și concluziile privind deciziile de gestionare include 
următoarele elemente de bază: 

 

 
5 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г.  
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2.1. Crearea unei arhive informaționale a calamităților în raionul transfrontalier 

Datele care sunt disponibile în momențul de față în ceea ce privește calamităților sunt limitate 
și sunt greu de comparat – se folosesc criterii diferite, ca de ex. Numărul victimelor, măsura 
prejudiciilor, numărul evenimentelor, care au loc într-o anumită perioada de timp. Datele 
pentru consecințele fizice și economice ale calamităților sunt, în cel mai bun caz, indicative. 
Prezentul proiect permite și colectarea de bază de date, care în viitor va funcționa în 
susținerea prevenirii riscurilor. Datele sunt colectate la nivel de municipii, rezumate în forma 
de tabel, cu indicarea sursei și perioadei. După aceea datele sunt rezumate conform 
clasificarea amenințărilor menționată mai jos. Cea mai serioasă este lipsa de informație 
concretă despre starea măsurilor existente de prevenire, precum și a unor planuri concrete de 
prevenire. Mai pe scurt, sursele de date sunt următoarele: date publice accesibile de județ și 
de municipii de planuri de dezvoltare și planuri de protecție de calamități, date de Institutul 
Național de Statistică (INS), de Direcția Generală Siguranța Pompieră și Protecția Populației 
(DGSPPP), de Ministerul Mediului și Apelor (MMA) și de BD, de Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență (IGSU) – România, sectorul neguvernamental și altele.  

2.2. Metodologia de evaluare și analiza a riscului  

Cu metoda RkFMEA și datelor colectate se efectuează cartografiere a amenințărilor și a riscului 
cu scopul de a identifica regiunile care sunt susceptibile de riscuri concrete. Ea oferă și 
extragerea unei informații folositoare pentru public și este un instrument important pentru 
organele de planificare.  

2.3. Tipuri de risc  

Sunt mai multe feluri și tipuri de risc, precum și multe și diverse definiții de risc, în funcție de 
sferă vieții la care se referă. Aici și mai încolo, subiectul analizei va fi riscul de sănătatea 
umană, cauzat de amenințări naturale și tecnogene. Riscurile materiale vor fi avute în 
vedere, dar problema principală a analizei este protecția populației în timpul unei calamități 
sau avarii.  

Limba engleză oferă doua cuvinte de risc cu aproape același sens – hazard și risk, dar de obicei, 
ambele se traduc în bulgară, ca risc. Primul poartă mai mult contextul de posibilitatea de 
pericol, amenințare sau calamitate, în timp ce al doilea este mai mult în contextul de 
dimensiunea prejudiciilor sau cea a beneficiilor.  

În practica internațională cele două termine au același sens, iar când el diferă, de obicei, 
primul are legătura cu probabilitatea pericolului, iar cel de al-doilea cu probabilitatea 
dimensiunii prejudiciilor sau beneficiilor. 
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Definiția de Risc, în contextul raportului actual este: Risc este probabilitatea de a interveni o 
calamitate în urma unui eveniment natural de criză sau un eveniment tecnogen nefavorabil, 
care ar cauza un impact serios asupra viața și sănătatea umană, precum și prejudicii materiale 
și ecologice într-o zona anume.   

2.4. Metodologia de gestionare a riscurilor  

Pentru înțelegerea și studierea fiecărei situații de risc, ea trece pri tre etape importante: 

• Analiza riscului: la analiza riscului sunt luate în considerare consecințe negative 
potențiale, care pot aparea ca rezultat a realizării pericolelor care iminent poartă 
fiecare sistem. În acest caz și în contextul siguranței, consecința negativă poate fi 
înrăutățirea sănătatea unui om sau mai multora, incident sau avarie a sistemului tehnic 
sau a dispozitivului, poluarea sau distrugerea sistemului ecologic, moartea unui grup de 
oameni sau creșterea ratei de mortalitate a populației, prejudicii materiale de pericole 
realizate sau cheltuieli crescute de siguranță.  

• Evaluarea riscului: evaluarea riscului duce la dimensionarea lui. La aceasta etapă se 
caută răspunsul întrebărilor de baze: Care este probabilitatea realizării pericolului? și 
Care va fi gravitatea, în cazul realizării pericolului? 

• Gestionarea riscului: gestionarea riscului constă în crearea unor condiții de luare de 
măsuri în menținerea lui la nivel ”Atât de Jos, Cât e Practic Rezonabil” (AJCPR) și într-
o formă, în care el poate există în mediul, la un nivel, care este acceptabil de 
organismelor care trăiesc acolo. 
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2.5. ESPON clasificare și gravități a amenințării 

Datele statistice pentru evenimentele de criză trecute și de repartizarea gravității acestor 
amenințări la evaluarea integrată a amenințărilor și riscul sunt colectate în mod diferit de 
către administrații diferite. Dar există directivă europeană și practica, care în cazul respectiv 
dă posibilitatea comparației, în aceleași condiții a amenințărilor și a riscului în RTF. 

ESPON HAZARD WEIGHTS for Europe %  

Amenințări naturale Gravitate %  
Avalanșe   2.30 
Secetă       7.50 
Cutremure 11.10 
Temperaturi extreme 3.60 
Inundații    15.60 
Incendii forestiere 11.40 
Alunecări de teren 6.20 
Ridicare a nivelului de apă 4.50 
Tsunami    1.40 
Erupții vulcanice 2.80 
Furtuni de zapadă 7.50 
Total naturale 73.90 
Amenințări tehnologice  
De aer – zboruri de aeronave       2.10 
Amenințări de avarii mari8.40 
Centrale atomice 7.80 
Produse petroliere - transport,  
depozitare, prelucrare 7.80 
Total amenințări tehnologice 26.10 
Total          100.00  
 

2.6. Amenințări – subiectul studierii evenimentelor trecute 

Pe baza informației disponibile, colectată și structurată în cadrul proiectului, inclusiv 
informația statistică, indicatorii istorice și socialo-economice, informația de calitate, care se 
conține în planurile municipale și județene de dezvoltare, planurile de gestionare a riscului de 
inundații și planurile de protecție de calamități în regiune, sunt extrase amenințările principale 
pentru RTF. Sub forma de tabel și cu corelare între bazele de date separate și sursa, tabelele 
sunt expuse în Anexa 1. Principalele date de amenințări de inundații și incendii forestiere sunt 
verificate cu răspunsurile participanților la interviurilor care au avut loc. Așa amenințările 
naturale și ecologice constatate, ordonate după importanța prejudiciilor de evenimente 
trecute sunt: inundație, incendii forestiere, alunecări de teren, furtuni de iarna, secetă, 
temperaturi extreme, furtuni, cutremur.  
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Amenințările tehnologice, constatate de studia sunt: centrală atomică, poluări radioactive, 
amenințare de avarii mari în fabricile chimice și întreprinderi, și depozite cu materiale toxice, 
amenințare la depozitare, prelucrare și transport de produse petroliere.  

Din punct de vedere al amenințărilor așa constatate, se observă că ele acoperă în mare parte 
clasificarea ESPON și că se vor putea utiliza gravitățile extrase acolo pentru o evaluare comună 
a riscului. De asemenea, amenințările constatate răspund clasificatoarelor INS, ceea ce 
permite utilizarea datelor statistice disponibile în municipiile. 

După analiza amenințărilor evenimentelor trecute, în scopul prezentului proiect se va utiliza 
clasificarea internațională conform ESPON, pentru aceste amenințări care sunt caracteristice 
pentru municipiul respectiv. 

2.7. Subiect de analiză și evaluare a riscului 

Riscul trebuie să fie localizat în conformitate cu raionul impactului și evaluarea amenințării și 
acolo să se constate vulnerabilitatea, posibilitatea și măsurile disponibile de prevenire.  

Subiect de analiză și monitorizarea sunt amenințările și riscului penrtu sănătatea umană, care 
îi privesc pe municipiile, vitale pentru funcționarea raioanelor economice sau pot cauza 
prejudicii materiale și umane în dimensiuni considerabile. Nu se consideră și nu se tratează 
risc care privește doar un subiect sau individ, pentru că este practic, tehnic și financiar 
imposibil și nejustificat. 

Problemele, expuse în prezentul proiect necesită datele să fie transmise către municipiile și să 
se colecteze și evalueze la nivel de municipiul. Zona, care va fi subiecul de evaluare a 
amenințărilor, vulnerabilităților, prejudiciilor și a riscului va fi teritoriul municipiului.  

2.8. Evaluarea prejudiciiulor și limite 

Practica internațională și cerințe conform EM-DAT pentru raportarea în caz de eveniment de 
criză sunt pentru următoarele prejudicii ce au loc în timpul unei calamități naturale, cel puțin 
unuia dintre criteriile trebuind să fie indeplinit: 

• 10 sau mai multe persoane raportate decedate 

• 100 de persoane raportate ca fiind ranite sau afectate 

• Anunț de stare de calamitate  

• Solicitare de asistența internațională 
 

Metodologia de determinare a riscului de inundații pentru un raion de inundare, adoptată de 
Ministerul Mediului și Apelor și conformă cu cerințele Directivei pentru inundații dă următoarele 
criterii: 
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Nr.  Criterii după categorii  Măsura    

 Nivel  Scăzut Mediu Ridicat 

Sănătatea umană     

1  Cetățeni afectați  Număr 300  1 500  3 000 

2  Elemente afectate de infrastructura critică sau 
clădiri cu importanța pentru societate afectate 
(spitale, școli, etc) 

Număr 1  3  6 

3  Izvoare și stații de pompare pentru alimentări 
cu apă  

Număr  4  18  38 

Activitate agricolă     

1 Valoare economică rezumată a daunelor  Lev 700 х. 3 000 
х. 

7 000 
х. 

 

Pentru prezentul proiect se va folosi limita de 100, total direct și indirect, cetățeni afectați 
pentru un municipiu anume, ca consecințe de un eveniment eventual după una dintre 
amenințările constatate aici. Aceasta clasificare de raportare este doar pentru evenimente de 
criză care au avut loc. Pentru scopurile gestionării riscului, este necesear un criteriu de 
evaluare prealabilă sau prognoză pentru prejudiciile eventuale când are loc un eveniment de 
criză anume pentru amenințările constatate.  

După o examinare amănunțită și analiză a criteriilor posibile este ales criteriul financiar de 
prejudicii. El se stabilește ca o corelație procentuală de daune estimate pentru o calamitate 
anume și unitate teritorială, către PIB pentru aceasta unitate teritorială când limită minimă 
este adoptată ca fiind 5%, intervalul mediu este între 5% și 10% și pentru limita maximă se ia 
mai mult de 10%. Totuși, criteriul principal pentru 100 de persoane ca potențial afectați sau o 
instalație afectată cu importanță pentru 100 de persoane se va respecta la nivelul administrativ 
LAU1, care este municipiul pentru Bulgaria.  

Daunele materiale sunt doar indicator de posibilitatea populației municipiului de a se descurca 
cu consecințele și prejudiciile unui eveniment de criza eventual sau unei calamități. Folosind 
acestui indicator comparativ este posibilă comparația riscului de sănătatea umană în condiții 
similare cu celelalte municipii în cadrul proiectului.  

Celălalt factor, care determină posibilitatea populației unui municipiu de a se descurca cu 
consecințele și daunele unui eveniment de criză este comparația dintre populația care nu este 
aptă de muncă către populația care este aptă, din acest municipiu.  
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Când sunt mai puțin cei care sunt angajați, sunt și mulți copii și oameni în vârstă, ei se vor 
descurca mai greu în cazul unei calamității. Aceasta se măsoară cu coeficientul dependenței 
de vârstă, care arată numărul persoanelor din populație în vârstele ”dependente” (populația 
sub 15 și peste 65 și mai mulți ani impliniți) la 100 de persoane din populația în 
vârstele ”independente” (între 15 și 65 de ani). La factorul până la 45% municipiul este foarte 
activ, comparativ mai slab între 46% și 55% și foarte slad peste 55% la acest coeficient. Pentru 
comparație, acest coeficient în Bulgaria pentru  anul 2015 este 52.4% sau la fiecare persoane 
în vârstele dependente (sub 15 și peste 65 de ani) vin mai puțin de două persoane în vârsta 
activă. De comparat, în anul 2005 acest coeficient a fost 44.5%. 

Prejudiciile materiale și umane vor fi aduce în aceste dimensiuni financiare și riscul pentru 
sănătatea va fi normalizat cu ajutorul lor, astel încât va există un risc măsurabil pentru toate 
municipiile din proiect, indiferent de bogația lor și de caractericul demografic. Pentru baza de 
date la prima etapă se folosesc evaluări financiare de la calamitățile care au avut loc cu 
evaluarea expertă a specialiștilor din municipiul pentru valorile estimate de daune eventuale.  

2.9. Metode de gestionare a riscului  

Analiza efectuate de rezultatele internaționale obținute și aplicații ăn sfera activității 
preventive și gestionare a riscului, arată că prevenirea și aducerea prevenirii și gestionării 
riscului la nivel de municipiu, împreună cu susținerea instituțională și dezvoltare la un 
asemenea nivel sunt priorități de realizarea unei eficiențe și executare și dezvoltare durabilă.  

2.10. Gestionarea globală a riscului la macro nivel  

Abordările standarde de gestionare a riscului sau mai precis spus pentru monitorizarea riscului, 
sunt bazate pe statistica evenimentelor de criză și calamități trecute. Ele se concentrează 
asupră gestionarea politicilor globale și regionale și au ca scop raportarea și planificarea 
măsurilor de contracțiune la nivel internațional, național și regional precum și urmărirea 
schimbărilor globale ale climei și eficienței măsurilor globale adoptate. Pe bază acestei studii 
statistice și respectiv geoinformaționale sisteme multistrat extrase se face planificarea 
măsurilor la nivel național și regional sau la nivel macro de gestionare.  

Măsurile individuale și politici la nivel local – municipiu sau primăria , rămân prioritate pentru 
definire și rezolvare la acel nivel local, dar nici resursle, nici planificarea măsurilor, nici efectul 
acestei măsuri se raportează de către sistemele de monitorizare și gestionare, până nu se 
manifestă ca indicatoare statistice cel puțin la nivel NUTS3.  
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Gestionarea riscului după aceasta metoda este la nivel macro de tipul ”top down”, dar necesită 
o planificare foarte serioasă și asigurarea de resurse și un sistem administrativ puternic și 
funcționabil, că să poată răspunde necesităților de măsuri eficace la nivel de municipiu și cel 
mai mult la nivel de municipiu să se realizeze planuri concrete de protecție în timpul unei 
calamități. Dar aceasta metoda nu permite raportarea reală a eficacității măsurilor de scădere 
a riscului, precum și asistarea analizei riscului la nivel de primărie și municipiu, nici nu permite 
gestionarea resurselor de reducerea a riscului, legată direct de riscul respectiv și pentru 
concretizarea planurilor de protecție.  

Mai jos sunt prezentate două exemple de sisteme geoinformaționale pentru monitorizarea 
riscului. Primul este după proiect cu o finanțare imensă și sub egibă băncii naționale. Cel de-
al doilea este după ESPON al Uniunii Europene.  

Risc global natural în funcție de daune 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/


   
 

 

 

www.interregrobg.eu 
Proiect “Аctivități de voluntari comune pentru o viață mai sigură”, e-MS code: ROBG-332  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 

26 

Harta integrată a amenințărilor 

Cealaltă abordare de gestionare a 

riscului e la nivel micro din jos în sus. 

Acesta înseamnă analiza riscului, 

stabilirea zonelor de risc și eventualele 

daune și planificarea măsurilor și 

resurselor pentru realizarea lor la 

nivelul cel mai scăzut – primărie și 

municipiu. Acesta răspunde politicii de 

decentralizare a autorității locale și cel 

mai mult cerinței și practica conducerii 

locale, primare și municipale de a fi 

responsabilă pentru adoptarea de 

măsuri preventive și ele sunt factori 

principale la evaluarea daunelor și 

adoptarea măsurilor după evenimente 

de criză și avarii ce au avut loc cu 

pregătirea unor planuri concrete de 

protecție în caz de calamitate. La nivel 

municipal se adună și rezumă toată 

informația despre evenimente de criză 

și măsuri preventive de toate instituțiile și organizațiile, care au relevanță către 

evenimente de criză sau sunt proprietarii unei instalații și utilaje care pot provoca 

eveniment de criză sau calamitate, sau la anumite evenimen naturale negative, sau la 

întreținere și gestionare defectuoasă. Aceasta este și nivelul, care este responsabil 

pentru monitorizarea fizică vizuală a factorilor de risc și nivelul principal de planificare 

a măsurilor și resurselor de prevenire, precum și pentru realizarea lor. 

Suprafața interestectată sau unirea monitorizării și gestionării riscului la ambele metode 

apare nivel de regiune sau nivel NUTS3. Sistemele geoinformaționale și baze de date, 

construite la baza gestionării preventive și de resurse a riscului, permit și urmărirea 

dinamicii schimbării riscului, în funcție de măsurile preventive adoptate, în plan pe 

termen scurt și în plan pe termen lung, precum și de a se gestiona efecient resursele de 

realizare a măsurilor preventive la nivel de municipiu și regiune. 
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2.11. Gestionarea preventivă și de resurse a riscului 

În mare riscul reprezintă probabilitatea de a interveni întămplător un eveniment, într-un 
anumit loc cu consecințe definite. Evenimentele întămplătoare nu pot fi gestionate, dar pot fi 
gestionate cu acțiuni, legate de mărirea sau reducurea consecințelor evenimentului intervenit 
întămplător. Planurile municipale de protecție în timpul unei calamitați necesită analiza de 
risc la nivel de municipiu și planificare de măsuri preventive, precum și plan de acțiune în cazul 
intervenirii unui eveniment de criză. Analiza riscului arată care sunt amenințările principale și 
societății vulnerabile în cazul unui eveniment de criză și e premisa principală pentru un plan 
concret și eficace de protecție. Planificarea și executarea măsurilor preventive sunt parte din 
planurile de protecție. Iar aceasta este și o gestionare a riscului.  

Sub gestionarea riscului se înțelege gestionarea acțiunilor omului care duce la reducere sau 
mărire a dimensiunii daunelor și victimelor omenești, care ar fi fost cauzate de calamitați 
naturale și la gestionarea unei acțiuni care duc la schimbarea probabilității de a avea loc o 
calamitate, în rezultat unui eveniment de criză natural, în cazul în care este posibil. Aceasta 
este o gestionare a măsurilor preventive.  

Gestionarea măsurilor preventive este o abordare standard la gestionarea unui proces, dar și 
necesită control asupră executarea activităților de reducere a riscului și monitorizarea și 
verificarea schimbării atinse următe de o analiza nouă, planificare și executare. 

3. FMEA ȘI RKFMEA 

3.1. FMEA 

Alegerea unui model și tehnologie de gestionare a riscului, necesita gestionarea la cel mai 
scăzut nivel de gestionare și colectare de date – nivel municipiu și construirea a unei structure 
ierarhice după aceea a bazelor de date și prezentarea datelor într-un format potrivit de 
vizualizare și gestionare pe baza de GIS. Pentru prezentarea la GIS și pentru a putea fi 
comparate datele și rapoartele de amenințările și riscului trebuie să aibă o expresie digitală. 
Metoda de evaluare a riscului cu extragerea riscului într-o forma digitală este FMEA. Metoda 
inginerică FMEA înseamnă Failure Mode Effect Analysis. La aceasta metoda se evaluează 
vulnebarilitatea de defect sau eșec a sistemului și ce poate provoca pentru întregul sistem, 
probabilitatea să se întample și măsurile de control și monitorizare. Cei trei factori sunt 
respectiv R, P și N și se egalează cu cifre întregi de la 1 la 10. La metoda originală FMEA este 
inclus factorul ”N”, care definește nivelul eficacității funcției de control, care este luată de 
verificare sau de găsire a unui motiv eventual de avarie sau defect. Modificând acest factor ca 
factor de eficacitate a măsurii luate sau acțiuni, sau asemenea ce urmează a fi adoptate, 
pentru reducerea riscului de un eveniment de criză concret, dă posibilitatea deja pentru o 
evaluarea complexă a riscului, incluzând deja și măsurile adoptate, probabilitatea și 
vulneralibitatea unui eveniment de criză. Aceasta este unul dintre principiile principale incluse 
în sistemul RkFMEA. 
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3.2. RkFMEA și factorii lui L și D 

Sistemul de analiză a riscului și gestionarea prevenirii trebuie să ofere o metoda unică de 
analiză și evaluare a riscului și să ofere valoare factorilor.  

Inerente pentru sistemul sunt aplicațiile WEB bazate și abordările către rețelele regionale. 
Aceste principii de sistem de bază și considerente sunt incluse ca principii și aplicații în RkFMEA 
(Kanev, 2010) ca metode și instrument de analiză și evaluare a riscului și administrării măsurilor 
preventive (Kanev, 2010). 

RkFMEA este un sistem de gestionare și se bazează nu pe abordarea domininantă ”din sus în 
jos” (top down), ci pe abordarea ”din jos în sus” (bottom-up) pentru colectarea de date, 
analiza și evaluarea riscului, pentru planificarea și gestionarea măsurilor de prevenire. Sistemul 
se bazează pe metoda FMEA, și se folosesc selecții standardizate de factori cantitative cu valori 
de la 1 la 10.  

RkFMEA adaugă doi factori importanți pentru evaluarea și analiza riscului și pentru gestionarea 
– acesta al controlului existent sau măsura de prevenire cu eficacitatea lor și pentru propuse 
măsuri de protecție viitoare și efectul lor. Sistemul adaugă și posibilitatea unei evaluări 
economice și planificare și bugetare al măsurilor viitoare de prevenire și gestionare ale 
resurselor. În acronimul R reprezintă gestionarea resurselor.  

RkFMEA acordă o dimensionare cantitativă a riscului, care permite compararea riscului, inclusiv 
și efectul prezentei și existente măsuri preventive sau acțiune (RPN – Risk Priority Number) și 
în completare el dă factorul de risc complex (RPNF), reprezentând riscul cu urgență și investiția 
necesară pentru prevenirea și gestionarea resurselor. În prezentul proiect nu se definește 
factorul de risc complex F, dar sistemul oferă posibilitate de descriere a măsurilor noi propuse 
de prevenire și la o următoare actualizare a dateloz, dacă aceste sau această măsura nouă este 
realizată, să fie reflectată la factorul N. În completare către RkFMEA sunt adăugate alți doi 
factori de o evaluare complexă a riscului, luând în considerare solvabilitatea municipiului și 
starea lui demografica – factorilor L și D. Ei tot sunt cu valori de la 1 la 10, când adoptă cele 
mai scăzute valori de la 1 la 3 în cazul în care daunele materiale de un eveniment eventual 
sunt sub 4% din PIB al municipiului, 4 -6 pentru valori între 4% și 10%, 8-10 pentru daune peste 
10% din PIB și 10 pentru daune la 30% și peste 30% din PIB. Factorul demografic D este pentru 
coeficientul dependenței vârstei, când valoare sa e de la 1 la 3 la coeficient sub 45%, 4-6 pentru 
valori de la 45% la 55% și 7-10 pentru valori peste 55%. 

Tuturor factorilor în RkFMEA sunt repartizați la trei nivele – scăzut, bun sau neglijabil colorat 
în verde, mediu, acceptabil, care necesită atenție – colorat în galben; și ridicat, periculor, 
inacceptabil cerând atenție urgentă – colorat în roșu. Factorul complex RPNLD dă evaluarea 
riscului, integrată cu abilitatea populației de a se descurca. 
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Gestionarea cere și feedback-ul sau controlul executării. RkFMEA conține factorul timp și baza 
de date construită pe informația colectată permite să se urmărească și să arate schimbarea 
riscului sau cel mai important factor de gestionare – tendința riscului și efectul măsurilor 
adoptate.  

RkFMEA permite să se evalueze și vulnerabilite și daune și politici, chiar și atunci, când ele nu 
sunt exact definite. În acest caz cunosțința expertă sau evaluarea locului, date de evenimente 
istorice trecute sau cunosțințe disponibile sunt factorii care dau posibilitatea evaluării riscului 
și măsurile și acțiunile. RkFMEA este un model dinamic, flexibil și cultivat de gestionare 
preventivă și gestionarea resurselor.  

3.3. Colectarea datelor cu RkFMEA 

Metoda de colectare și prelucrare a datelor și tehnologia de evaluare a riscului, descrierea 
prevenirii și calculării riscului integrat și risc normalizat cu factor pentru descurcare din 
populația este arătat cu calcule detaliate și evaluare a riscului cu tabelele atașate pentru 
fiecare municipiu și pentru cele două județe integrat pentru toate amenințările (Anexa 1). 
Factorii RPN se aleg conform evaluarea expertă a evenimentelor trecute conform datele 
colectate arătate în Anexa 1 și se referă caătre valorile respective cu ajutorul unor tabele 
indicatoare. Important este să se aleagă gama potrivită – verde, galben sau roșu și de la ea 
după discreție, cifra concretă pentru factorul. 

Evaluarea daunelor din nou se bazează pe opinia expertă – experiența trecută de la evenimente 
similare, studii, strategii și elaborații pentru un municipiu concret sau amenințare. Valorile 
sunt orientative în cadrul unei probabilități. Nu este necesară valoarea exactă, ci o evaluare 
aproximativă. Pentru cetățenii  afectați acesta înseamnă afectați direct și indirect, ca de 
exemplu, pentru unu direct afectat sunt aproximativ cel puțin încă trei indirect afectați.  Se 
referă la cei direct afectați din inundația, indirect afectați rudele, ajutorii, lor, locuri de 
adapost, grădinițe închise și școli și spitale și elevii lor și personal și pacienți și rudele lor sunt 
indirect afectați în acest caz.  

Daunele materiale sunt daunele indirecte de reabilitare a proprietății distruse sau stricate, 
infrastructură, daunele directe și indirecte pentru reabilitarea mediului, daunele directe și 
indirecte pentru suspendarea funcționării producției, localuri, instituții și etc. valoarea muncii 
de salvare, curațare, compensații, incapacitate temporară de muncă, livrarea materialelor, 
apă și altele. Din nou, este o evaluare cu totul aproximativă.  

Este foarte importantă informația de avertizare și protecție de consecințele neplăcute în urmă 
amenințărilo, ca evaluare a eficacitatea lor este unul dintre factorii principali de evaluarea a 
riscului. În cazul în care sunt disponibile măsuri eficace și un și tot neplăcut eveniment 
(amenințare) cu același nivel, el va fi cu consecințe neplăcute mult mai puține în comparație 
cu unu fără măsuri preventive. Sau riscul în primul caz va fi mai scăzut.  
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La evaluarea măsurilor preventive trebuie avut în vedere și nivelul întreținerii lor, dacă o 
asemenea întreținere este necesară. O instalație neîntreținută nu poate îndeplini funcțiile sale, 
și în acest caz evaluarea eficacității măsurii trebuie să se ridice cu o unitate sau două în direcția 
negativă. La o următoare completare a datelor, dacă există o măsura de protecție nouă 
îndeplinită, ea va avea un efect pozitiv asupra riscului, la alte asemenea condiții cu perioada 
anterioară.  

3.4. Definirea factorilor complexi ai riscului cu RkFMEA 

RPN dă valoarea riscului sau aceasta este evaluarea digitală a riscului, ăn cazul concret pentru 
riscul sănătății umane.  

Niveluri de risc, pe baza factorului RPN sunt acceptați după cum urmează: 

• Ridicat pentru factor peste 250 Висок за фактор над 250 

• Moderat pentru factor de la 50 până la 250  

• Scăzut sau neglijabil pentru factor sub 50 

Acestor factori sunt alocate și culorile respective, menționate mai sus – roșu, galben și verde. 
Următorii doi factori L și D sunt pentru evaluarea posibilității municipiului de a-și asuma acest 
risc sau mai precis până la ce nivel municipiul cu resursele sale și populație vor fi în stare de a 
se descurca cu acest risc așa stabilit. Evaluarea finală este în concordanță cu nivelul de risc.  

Factorul L pentru raportul pagubelor materiale către PIB-ul municipiului are următoarele valori 
pentru stabilirea indicatorul lui. Factorul D pentru posibilitatea populației, în funcție de vârstă, 
de a se descurca cu o calamitate evenuală are următoarele valori: 

Factorul D GDP L valoare Factorul D Vârsta D valoare 

Loss/GDP%<=1% 1 <30% 1 

2% 2 =30%<40% 2 

=2%<4% 3 =40%<45% 3 

=4%<5% 4 =45%<50% 4 

=5%<6% 5 =50%<53% 5 

=6%<9% 6 =53%<55% 6 

=9%<10% 7 =55%<65% 7 
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=10%<20% 8 =65%<80% 8 

=20%<30% 9 =80%<100% 9 

over 30% 10 =100%>100% 10 

 

Nivelurile de risc complex cu posibilitatea municipiului de a se descurca separat în comparație 
cu daunele materiale și conform cu caracteristica lui demografică sunt RPNL și RPND și sunt 
adopate după cum urmează: 

• Ridicat pentru factor peste 1700 

• Moderat  pentru factor de la 200 la 1700 

• Scăzut sau neglijabil pentru factor sub 200 
 

Nivelurile riscului complex, integrat cu cei doi factori de descurcare a municipiului RPNLD sunt 
după cum urmează:  

• Ridicat pentru factor peste 11900 

• Moderat  pentru factor de la 800 la 11900 

• Scăzut sau neglijabil pentru factor sub 800 

Acestor factori sunt alocate și culorile respective, menționate mai sus – roșu, galben și verde.  
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3.5. RkFMEA date rezumate 

Pe baza tabelele de mai sus se extrage baza de date care servește pentru crearea lui GIS a 
riscului.  Datele rezumate în forma de tabel servesc și la acțiunile de gestionare la nivel de 
municipiu. La GIS ele sunt pentru nivel de municipiu și sus. Sistemul permite și dacă e necesar, 
în viitor din datele rezumate se dă și posibilitatea de comparație cu anii precedenți și următori, 
a.î. se extrag și tendințele de modificare a riscului (RPN, RPNL, RPND, RPNLD). Reducerea 
riscului – factor <1 e în verde, fără modificare – factor=1 și mărire a riscului – factor >1. 

3.6. Calcularea riscului integrat 

Metodologia după care ce calculează riscul integrat, în total urmează metodologia determinată 
pe baza metodei Delfi în proiectul lui ESPON al UE. După aceasta metodologie tipurilor de 
amenințări diferite sunt determinate gravități procentuale diferite, după cărora se multiplică 
factorul de risc și se adună derivatele rezultate. Aceasta metoda este aplicată și aici pentru 
rezumarea datelor riscului, în funcție de o eventuală apariție a amenințărilor într-un 
municipiu. Intergarea se potrivește tuturor factorilor - RPN, RPNL, RPND, RPNLD. 

Tipurile de risc, după care se integrează și gravitatea lor procentuală: 

Factor de risc integrat - gravități 

Gravitate % Eveniment de criză - amenințare 

11.10% Cutremure 

7.50% Secetă 

11.40% Incendiu forestier 

2.30% Altele 

1.40% Tsunami 

15.60% Inundații 

6.00% Alunecări de teren 

4.50% Ridicare a nivelului de apă 

2.80% Erupții vulcanice 

7.50% Furtunii de iarnă - ninsori 

3.60% Temperaturi extreme 
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2.10% De aer – zboruri de aeronave       

8.40% Accidente industriale 

7.80% Radioactivitate 

7.80% Petrol și gaze, avarii, depozitare și transport 

 

Integrarea după aceea până la următorul nivel de județ este doar prin scoaterea aritmetică 
medie a factorului de risc pentru fiecare municipiu. În mod similar se procedează pentru 
integrarea la fiecare nivel ce urmează. Așa sunt primite baze de date multistrate și se extrag 
hărțile pentru gestionare preventivă a riscului.  

3.7. Hărțile pentru gestionarea riscului 

Hărțile pentru gestionarea riscului sunt date după datelor adunate și rezumate cu RkFMEA. 
Hărțile riscului sunt pentru risc complex evaluat la nivel de bază RPN, risc complex evaluat la 
nivel de bază RPNL, RPND. RPNLD.  

În reprezentarea datelor, este urmat din nou principiul de bază a celor trei colori desemnate. 
Cele trei culori sunt – roșu pentru indicatori ridicate și zonele cu risc potențial ridicat, galben 
pentru nivelul de risc mediu spre mic sau nivelul constant și verde pentru zonele cu risc mic. 
Pentru analiza riscului în acest proiect este recomandat să fie folosite hărțile pe bază RPN și 
RPNLD, pentru că ele conțin multă informație, dacă nu sunt disponibile datele geografice  
pentru daunele, nivelul de risc trebuie să fie analizat după datele demografice sau să fie 
folosite hărțile pe bază RPND. 

4. HĂRȚILE RISCULUI 

Datele adunate pentru comuna Silistra sunt detaliate și planurile de prevență a populației la 
nivel administrativ (județean) sunt actuale și permit completarea detaliata a tabelelor pentru 
evaluarea riscului la nivel RPN și RPND. Datele geografice pentru daunele materiale în fiecare 
județ sunt destul nesuficiente și factorul L este greu de evaualt (calculat). 

Pentru județul Călărași datele sunt încă mai însuficiente, indiferent de analiza completa a 
riscului pentru România cu proiectul RO- RISC, care este mare la dimensiune și cu direcție 
științifică foarte strictă și nu permite comparația adecvată a situației în zona transfrontalieră. 
Lipsesc datele pentru planuri de prevența a populației la nivel local (județean). Sursa principală 
de date comparabile  cu privire amenințări și riscuri sunt rezumate în raportul britanic la acest 
proiect - „National Risk Assessment – RO RISK”. Măsurile de prevență, în special acestea cu 
caracter tehnic recomandate pentru prevenția de inundații sunt complet descrise în raportul, 
dar  pentru regiunea de cooperare transfrontalieră sunt analizate date doar pentru un 
municipiu. Mai multe sunt datele pentru perevență de inundații în județul Călărași și niște 
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municipii în Delta Dunării, și pentru starea și prezența digurilor. În general pentru municipii 
neclare factorul N este luat pentru neutral 5, care are sensul măsurii de protecție, care se 
consideră că este capacitatea administrativă disponibilă și sistema pentru avertizare și 
dezvăluire. Pentru municipii în România este folosit coeficientul pentru dependența de vârstă 
pe baza datelor statistice pentru comunitățile locale din 1 iulie 2017, pentru vârstele 
dependente sunt luate locuitorii în vârstă 0-14 ani, împreună cu cei în vârstă de 60 de ani și 
mai bâtrăni. Deosebirea mică cu datele statistice pentru municipii în comuna Silistra n-au 
influență asupră imaginii comune pentru riscul normal și compararea lui pentru zona 
transfrontalieră. 

Municipii în comuna Silistra sunt :

Alfatar 
Glavnița 
Dulovo 

Kainardzha 
Silistra 
Sitovo 

Tutracan 

 

Municipii în județul Călărași sunt: 

1 Belciugatele 
2 Ileana 
3 Lehliu 
4 Tamadau Mare 
5 Dor Marunt 
6 Fundulea 
7 Dragos Voda 
8 Lehliu-gara 
9 Nicolae Balcescu 
10 Dragalina 
11 Stefan Cel Mare 
12 Perisoru 
13 Sarulesti 
14 Fundeni 
15 Valcelele 
16 Vlad Tepes 
17 Lupsanu 
18 Gurbanesti 

19 Valea Argovei 
20 Plataresti 
21 Sohatu 
22 Stefan Voda 
23 Independenta 
24 Frasinet 
25 Borcea 
26 Frumusani 
27Alexandru 
Odobescu 
28 Nana 
29 Vasilati 
30 Ulmu 
31 Jegalia 
32 Ceacu 
33 Unirea 
34 Luica 
35 Modelu 

36 Soldanu 
37 Curcani 
38 Budesti 
39 Dichiseni 
40 Dorobantu 
41 Roseti 
42 Gradistea 
43 Manastirea 
44 Ciocanesti 
45 Calarasi 
46 Mitreni 
47 Chiselet 
48 Radovanu 
49 Ulmeni 
50 Spantov 
51 Cascioarele 
52 Oltenita 
53 Chirnogi 
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4.1. Hărțile cu zone risc de inundații și incendii forestiere 

4.1.1. Harta cu zone risc de inundații 

Municipii colorate cu roșu sunt zonele cu risc potențial semnificativ la inundații, cu 
galben sunt zonele cu risc moderat (ridicat), cu verde sunt zonele cu risc mediu spre 
mic.  
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Municipii colorate cu roșu sunt zonele cu risc potențial semnificativ la incendii forestiere, 
în galben sunt zonele cu risc moderat (ridicat), și cele la verde sunt zonele cu risc minimal 
spre mic.  
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4.2. Hărțile municipiilor cu risc potențial la inundații 

4.2.1. Hărți doar pentru nivelul de risc RPN 

 

 

 

Diferențele dintre niveluri de risc și de amenințare la Călărași se datorează reflectării 
factorului de prevenire – prezența digurilor și întreținerea lor. În Delta Dunării și Arad sunt 
construite diguri și baraje, dar unele dintre ele nu sunt întreținute și nivelul riscului 
potențial semnificativ la inundații este mare spre foarte mare. 
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4.2.2. Hărțile municipiilor cu risc moderat sau mic după demografia RPND 

 

 

 

 

 

Populația județului Călărași este cu risc moderat spre mare la inundații, indiferent de riscul 
mic spre minimal pentru unele municipi, evaluat fără să ia în considerare importanța 
factorului demografic al municipiului respectiv.  
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4.3. Hărțile municipiilor cu risc potențial la incendii forestriere 

4.3.1. Hărți doar la nivelul de risc  RPN 
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4.3.2. Hărțile municipiilor cu risc normal spre mic la incendii forestriere după demografia 
RPND 
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4.4. Hărțile municipiilor cu risc integrat la inundații și incendii forestiere  

 Integrarea este doar pentru riscurile la incendii și inundații, așa cum este luată în 
considerare valoarea medie a RPN și RPND pentru fiecare municipiu.  

4.4.1. Hărți doar la nivelul de risc RPN 
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4.4.2. Harta municipiilor cu risc mediu spre mic (normal) după demografia RPND 

  

 

 

 

Toatele municipii sunt cu risc mediu spre mic, dar cel mai mare este indicatorul pentru 
Oltenița, urmat de Manastirea. Cel mai scăzut este indicatorulul penru Ștefan cel Mare și 
Perisoru.  
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4.5.  Hărțile municipiilor cu risc integrat la toate amenințările 

Integrarea se face după posibilitățile și frecvența fiecărui risc și clasificarea ESPON. O parte 
semnificativă a acestor amenințări nu este disponibilă pentru municipii respective și valorile 
riscului lor sunt mediu spre mic. Respectiv riscul integrat pentru toate amenințările este cu 
valoare mica pentru municipiile respective. 

4.5.1. Hărți doar la nivelul de risc RNP 
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4.6.  Comparația municipiilor cu risc 
potențial la inundații și incedii 
forestiere moderat spre mic (normal) 
după demografia RPND 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hărțile pentru riscul integrat pentru toate 
amenințările și risc normal după demografia 
RPND sunt aceleași ca pentru nivelul de risc 
RPN. Există diferențe deosebite între 
nivelurile de risc integrat pentru fiecare 
dintre municipi diferite. În tabelul sunt date 
indicatorii integrați pentru RPN și RPND. Deși 
nivelurile de risc sunt comparabile la nivelul 
de risc normal municipiu Alfatar și Silistra se 
vede că au un nivel de risc normal mai 
ridicat. În România municipiu Oltenița și 
Manastirea au un nivel de risc normal mai 
ridicat după demografia municipiului.  

Aici sunt reprezentate și hărțile pentru riscul 
de sănătate umană (riscul de populație)  la 
diferite calimitați pentru municipii 
respective, dar mare importanță au hărțile 
de inundații și incendii forestiere. Acestea 
sunt două timpuri – evaluarea riscului 
împreună cu efectul prevenției, dacă este 
posibil și are nevoie – RPN și riscul normal  
care se referă la coeficientul de vârstă – 
RPND. Ultimul risc normal arată măsura în 
care populația este capabilă să absoarbe și să 
se descurce cu calimitatele. Asta înseamnă 
că riscul este mai mare acolo unde e mai 
ridicat procentul al populației bătrâne.  

RPN RPND

52 Oltenita 122 854

43 Manastirea 103 824

47 Chiselet 100 803

53 Chirnogi 96 765

18 Gurbanesti 81 726

24 Frasinet 81 726

29 Vasilati 81 725

30 Ulmu 81 725

40 Dorobantu 80 724

50 Spantov 102 716

51 Cascioarele 85 678

42 Gradistea 83 665

44 Ciocanesti 83 665

38 Budesti 82 657

3 Lehliu 73 655

16 Vlad Tepes 73 655

21 Sohatu 73 655

46 Mitreni 81 648

28 Nana 72 648

49 Ulmeni 92 646

19 Valea Argovei 81 646

2 Ileana 80 638

31 Jegalia 79 634

1 Belciugatele 78 626

13 Sarulesti 78 626

48 Radovanu 69 624

45 Calarasi 104 622

8 Lehliu-gara 89 622

4 Tamadau Mare 87 612

17 Lupsanu 76 607

25 Borcea 87 606

9 Nicolae Balcescu 75 603

10 Dragalina 84 590

14 Fundeni 73 582

15 Valcelele 73 582

20 Plataresti 73 582

26 Frumusani 73 582

27 Alexandru Odobescu 73 582

39 Dichiseni 83 582

6 Fundulea 82 577

32 Ceacu 72 575

34 Luica 71 567

23 Independenta 70 561

33 Unirea 79 555

36 Soldanu 69 555

35 Modelu 79 550

41 Roseti 79 550

5 Dor Marunt 66 528

7 Dragos Voda 75 527

37 Curcani 75 524

12 Perisoru 82 489

22 Stefan Voda 68 478

11 Stefan Cel Mare 74 447

Община

Calarasi област

Всички заплахи

RPN RPND 

Municipiu 
Comuna Silistra 
Alfatar 113 1 021 
Glavniță 96 771 
Dulovo 55 442 
Kajnardzha 92 738 
Silistra 102 812 
Sitovo 82 737 
Tutracan 90 718 

Toate amenințările 
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Evaluarea riscului este recomandat să se facă după acest indicator – RPND, pentru că dă o 
informație obectivă în corelație cu populația unui municipiu sau posibilitățile de descurcare cu 
riscul ridicat.  

5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

5.1. Concluzii 

În regiunea de cooperare transfrontalieră sunt observate diferite la dimensiune și frecvența 
riscuri de inundații, incendii forestiere, cutremure, alunecări de teren, temperaturi extreme 
și secetă.  În Bulgaria sunt mai frecvente calimitatele de incendii forestiere și inundații, ca și 
pentru județul Călărași există riscul pentru locuitori de inundații și secetă. Cele mai amenințate 
și cu posibilitate cea mai scăzută sunt municipiu Alfatar și Silistra în partea Bulgariei. În partea 
României cele mai amenințate sunt județele Oltenița și Manastirea. În partea județului Călărași 
este important și riscul mai ridicat de avarii industriale în comparație cu județiul Silistra. 

Analiza datelor statistice și a informațiilor calitative arată că există o tendință de creștere a 
calamităților inundaționale din cauza ploilor abundente, dar, pe de altă parte, în ultimul 
deceniu există o tendință de scădere a victimelor și așa cum se vede din datele scăderea 
daunelor. 

Planurile existente de protecție împortivă dezastrelor sunt aprobate, dar în ele lipsește analiza 
completă a riscului potențial. Măsurile luate pentru scăderea riscului și controlul pentru 
completarea lor sunt existente pentru partea Bulgariei din regiunea de cooperare 
transfrontalieră, dar pentru județul Călărași lipsește un plan complet pentru prevenirea nici la 
nivel județ, nici la nivel municipiu. În plus, deși că planul românesc este cu prescripție 
deosebită, în el sunt semnate măsurile pentru prevenirea de inundații. În partea Bulgariei a 
regiunii de cooperare transfrontalieră municipiu Alfatar este cel mai conștient de riscuri și este 
singur municipiu care arată prezența unei organizații de voluntari (analiza suplimentară a 
arătat că organizațiile voluntare sunt prezente și în alte municipalități), organizațiile acestea, 
care se ocupă cu siguranța la indendiu sunt disponibile în toatele județele ale partea României 
din regiunea de cooperare transfrontalieră (Planurile la nivel municipiu și județ pentru 
siguranța împortiva dezastrelor pentru comuna Silistra și județul Călărași vor fi obiect principal 
unor analize suplementare în cadrul proiectului. 

5.2. Râspăndirea informații pentru riscurile ecologice și tehnologice în regiunea de 
cooperare transfrontalieră 

Conștientizarea autorităților locale și regionale a populației și a părților interesate nu este încă 
la un nivel suficient ridicat pentru a răspunde la comportamentul responsabil pentru reacție 
adecvată  împortivă dezastrelor și avariilor, pentru a gestiona situația și pentru a preveni alte 
accidente și să scade numărul victimelor și daunelor materiale. Una dintre cele mai importante 
măsuri pe care pot să ia pentru prevenirea daunelor materiale și  a consecințelor negative este 
conștientizarea populației și a autorităților despre nivelurile de risc potențial și localitățile cu 
risc mai ridicat, ca și pentru activitățile populației în aceste ocazii.  
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5.3. Recomandări  

• Analiza completă a riscului la nivel local, municipal și planificarea măsurilor de 
prevență, ca și pentru activitățile în situații de urgentă.  

• Analiza capacității a comunității locale pentru a înțelege amenințările și riscuri și 
posibilitatea (capacitatea) acestora să se descurce cu aceste amenințări.   

• Transfer periodic de informații despre măsurile luate pentru prevenirea riscurilor și 
amenințărilor. Asta trebuie să se facă o dată pe an, ceea ce va mobiliza toți participanții 
să-și actualizeze datele și măsurile cel puțin o dată pe an.  

• Distribuirea experienței pozitive pentru măsurile de informare și prevenire între 
autoritățile, organizațiile publice și voluntare.  

• Efectuarea de evenimente comunte privind evacuarea de exemplu în inundații și 
mobilizare pentru stingerea și limitarea răspândirii incendiilor forestiere.  

• Pregătirea videoclipuri bilingve pentru distribuirea informației între instituțiile, 
autoritățiile locale și cele din sectorul neguvernamental și organizațiile voluntiere 
pentru posibilitățile de acțiune în cazul de un eveniment urgent.  

• Efectuarea simulări comune pentru evacuare și salvare în inundații, incendii și 
cutremure. 
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6. ANEXA 1: METODOLOGIE ȘI COLEGERI DE EVALUARE A RISCURILOR  

Introducere de date șablon 

coloan
ă 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 15 16 

Date 
Municipa

litate 

Tipul 
de 

amenin
țare 

majoră 

Tipul 
de 

amenin
țare 

Unde și ce se 
poate face 

Vulnerabi
litate 

R 

Evalua
rea: 

număr
ul de 

afecta
te 

Evaluar
e: 

posibile 
daune 

Probabil
itate (P) 

de 
apariție 

măsuri 
preventiv

e 
disponibil

e 

Evaluar
ea 

efectul
ui de 

preveni
re (N) 

RPN 
Facto
rul L 

Facto
rul D 

RPNL 
Abilitatea 

de a 
gestiona 
daune de 

risc * 

RPND 
Abilitatea 

de a 
gestiona 

risc * 
factor 

demografi
c 

factor de 
risc 

RPNLD 
complex 
pentru a 
face față 

prevenire 
propuse 
pentru 
viitor 

Valoarea 
Exemplu 
de măsuri 
viitoare 

Tipul 
de 

date / 
modul 

de 
comple

tare 

Nume 
meniu / 
cod de 

selectare 

Natural
e sau 

tehnolo
gice 

Alegere
a 

meniul
ui 

meniul 
de 

selecta
re 

Text liber / 
descriere 

Index de 
la 1 la 

10; 
meniu la 
alegere 

număr 

O 
estimar

e 
aproxim
ativă în 

euro 

Index 
de la 1 
la 10; 
meniu 

la 
alegere 

Text liber 
/ 

descriere 

Index 
de la 1 
la 10; 
meniu 

la 
alegere 

calcul
at 

auto
mat 

calcul
at 

auto
mat 

calcul
at 

auto
mat 

calculat 
automat 

calculat 
automat 

calculat 
automat 

Informații 
text liber 

O 
estimare 

aproximati
vă în euro 

                   

Exempl
u 

Tsarevo 
/ BGS13 

natural 
inundaț

ii 

Scurgerea în 
cursul 

inferior și 
gura de 
Veleka, 
drumuri, 

poduri, plaja 
camping și 
copleșit, 
turiștii 

copleșit fără 
acces de 
vehicule 

ușoare peste 
pod. 

6 1000 2000000 7 

Informații
le de la 
trecerea 
oameni și 
precipitaț

ii 
Prognoza 
sinoptic 

9 378 3 8 1134 3024 9072 

Sistemul 
de 

monitoriza
re a 

nivelului 
amonte 

100 000 
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Indicatoare de nivel municipal, Silistra 

Amenințare si severitatea% 
  

municipalitate Rezidenții Dependent Activ Factorul de dependență de vârstă planul de protecție voluntarii 

regiunea Silistra 111 957 46 753 65 204 72% 8 - 
 

Alfatar 2704 1278 1426 90% 9 2015, măsuri concrete disponibile Disponibil 

Glavinica 10 243 4346 5897 74% 8 Disponibil, 2012 Disponibil 

Dulovo 27 643 10 974 16 669 66% 8 Disponibil, 2012 N / A 

Kainardja 5115 2140 2975 72% 8 2017, măsuri administrative în principal disponibile  Disponibil 

Silistra 47 130 19 613 27 517 71% 8 Disponibil, 2017 N / A 

Sitovo 5110 2268 2842 80% 9 Disponibil, 2017 Disponibil 

Tutrakan 14 012 6134 7878 78% 8 Disponibil, 2014 N / A 

Inundații 

Su
rsă 

Descriere s
c
o
r 
R 

Sursa P Proba
bilitat
ea P 

N 
sur
sa 

Descriere Ra
tin
g-
N 

Ra
tin
g-
RP 

Dau
nel
e 
(su
rsa) 

Daunele, inclusiv 
suma estimată în 
euro 

Municipalitatea 
totală 

plan
ul 
de 
înse
mnă
ri 

R
P
N 

gre
uta
te 
RPN 

R
P
N
D 

gre
uta
te 
RPN
D 

OP
ZP
B 

Inundațiile din precipitații, Alphatar, 
îmbunătățirea după instalare digurile 

8 OPZPB; 
referință NSI 

7 OP
ZP
B 

Levee în Alfatar 4 56 OP
ZPB 

7 persoane au murit; 
case inundate și 
partere 

  
2
2
4 

34.
944 

20
16 

314
.49
6 

OP
ZP
B 

Inundațiile din precipitațiile, revărsare Dunărea 
de baraje, multe rezervoare cu potențial de 
deversare 

7 OPZPB; porno 
de referință 
NSI 

7 OP
ZP
B 

pe malul Dunării, de curățare, 
de inspecție 

4 49 NSI 1300000 Case cu parter și 
de-a lungul 
Dunării 

 
1
9
6 

30.
576 

15
68 

244
.60
8 

OP
ZP
B 

Inundațiile din ploaie  3 OPZPB; porno 
de referință 
NSI 

3 OP
ZP
B 

Nu specifică excepția cazului 
în care divulgarea 

4 9 OP
ZPB 

Nu este 
  

3
6 

5.6
16 

28
8 

44.
928 
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OP
ZP
B 

Inundațiile din ploaie  7 OPZPB; porno 
de referință 
NSI 

7 OP
ZP
B 

Nu specifică excepția cazului 
în care divulgarea 

5 49 OP
ZPB 

210000 Case cu parter 
 

2
4
5 

38.
22 

19
60 

305
.76 

OP
ZP
B 

Inundațiile din ploaie, râu și baraje 7 OPZPB; porno 
de referință 
NSI 

7 OP
ZP
B 

Nu specifică decât dacă 
digurile de control al divulgării 
și curățare 

5 49 OP
ZPB 

500 
  

2
4
5 

38.
22 

19
60 

305
.76 

OP
ZP
B 

Inundațiile de ploaie și de râu  7 OPZPB; porno 
de referință 
NSI 

6 OP
ZP
B 

Nu specifică decât dacă 
digurile de control al divulgării 
și curățare 

4 42 OP
ZPB 

   
1
6
8 

26.
208 

15
12 

235
.87
2 

OP
ZP
B 

Inundațiile de ploaie și de râu  7 OPZPB; porno 
de referință 
NSI 

6 OP
ZP
B 

Nu specifică decât dacă 
digurile de control al divulgării 
și curățare 

5 42 OP
ZPB 

   
2
1
0 

32.
76 

16
80 

262
.08 

Incendii forestiere 

Surs
ă 

Descriere sc
or 
R 

Sursa P Probabilit
atea P 

N 
surs
a 

Descriere Rating
-N 

Ratin
g-RP 

Daun
ele 
(sursa
) 

Daune
le, 
inclusi
v 
suma 
estim
ată în 
euro 

Sursă municip
iu 
Suprafa
ța 
împădu
rită 

planul de însemnări RP
N 

greut
ate 
RPN 

RP
ND 

greut
ate 
RPND 

                  

OPZ
PB 

Multe zonă de 
pădure 

6 Incendii 
NSI 

5 
 

Nu există nici un departament de 
incendiu în municipiu 

7 30 
  

248 
564 

104 837 Slab pentru incendii 
forestiere 

21
0 

23.94 189
0 

215.4
6 

OPZ
PB 

Zona de pădure 
1/3 

5 Incendii 
NSI 

5 OPZ
PB 

Include măsuri specifice; site-ul Heli; 
surse de apă 

5 25 
  

507 
126 

166 154 Slab pentru incendii 
forestiere 

12
5 

14.25 100
0 

114 

OPZ
PB 

zona 1/4 de 
pădure 

4 OPZPB 
NSI 

5 OPZ
PB 

N / A 5 20 
  

570 
037 

140000 Nu există aproape 
nimic 

10
0 

11.4 800 91.2 

OPZ
PB 

Zona de pădure 
1/5 

4 OPZPB 
NSI 

5 OPZ
PB 

N / A 5 20 
  

314 
950 

64150 de bază 
administrativă 

10
0 

11.4 800 91.2 

OPZ
PB 

Zona 1/7 de 
pădure 

3 OPZPB 
NSI 

5 OPZ
PB 

N / A 5 15 
  

515 
891 

68273 de bază 
administrativă 

75 8,55 600 68.4 

OPZ
PB 

zona de 1/8 de 
pădure 

3 OPZPB 
NSI 

5 OPZ
PB 

N / A 5 15 
  

2710
00 

34047 de bază 
administrativă 

75 8,55 675 76.95 

OPZ
PB 

Zona 1/6 de 
pădure 

4 OPZPB 
NSI 

5 OPZ
PB 

N / A 5 20 
  

4400
00 

74000 de bază 
administrativă 

10
0 

11.4 800 91.2 
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RPN RPND 
 

RPN RPND 
 

RP
N 

RPND 

toate amenințările 
 

inundațiile și incendiile 
forestiere Numai, clasificarea 
ESPON 

 
Media pentru inundații și firese 
forestiere 

        

113 1021 
 

59 530 
 

21
7 

1953 

96 771 
 

45 359 
 

16
1 

1284 

55 442 
 

17 136 
 

68 544 

92 738 
 

50 397 
 

17
3 

1380 

102 812 
 

47 374 
 

16
0 

1280 

82 737 
 

35 313 
 

12
2 

1094 

90 718 
 

44 353 
 

15
5 

1 240 
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