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1. Introducere 

Scopul acestui proiect e să clasifice informația privind calamităților și ruscurile de incendii 
forestiere și inundații în regiunea de cooperare transfrontalieră Bulgaria – România și mai ales 
Comuna Silistra și Județul Călărași. Scopul principal al proiectului este să analizeze, clasifice, 
evalueze și să compare: 

• Gestionarea riscurilor în regiunea de cooperare transfrontalieră; 

• Planurile județene și comune pentru prevenirea calamităților în regiunea de cooperare 
între Bulgaria și România; 

• Masurile pentru prevenirea și protecție; 

• Capacitatea pentru prevenirea și reacția adecvată în caz de calamități; 

• Structurele de comunicare și gestionare în caz de calamități; 

• Organizațiile voluntare pentru prevenirea calamităților; 

• Disponibilitatea și capacitatea a poporului în regiunea de cooperare transfrontalieră 
pentru a înțelege riscurile și calamitățile; 

• Posibilitatea poporului afectat pentru acțiune și descurcare în situație de criză. 
 

Cum este posibil informația și analiza sunt prezentate în grafici, ca sisteme geografice 
informaționale la nivel municipiu. Municipiile cu indicatori buni – risc minimal spre mic de 
calimități și prezența datelor și măsurilor prevantive sunt la verde, acestea cu niveluri mediu 
de calamități și riscuri, dar cele care au nevoie de atenție și prevenirea în viitor sunt la galben, 
niveluri ridicate (semnificative) de calimități și riscuri, absența datelor sau prevenirea sunt la 
roșu. Sistemele geografice informaționale sunt preferate și din cauză facilitării în dezvoltarea 
unor programe de cooperare și alte măsuri pentru creșterea capacității în regiunea de 
cooperare transfrontalieră.    

Analiza evaluează riscul – riscul pentru poporulul sau pentru sănătatea umană. Pentru scopul 

acestei comparații la aceleași condiții, privind posibilitatea poporului unui municipiu să se 

descurce cu riscul el este normal. Metodologia de evaluare și prevenire a riscurilor este descrisă 

în detaliu în raportul anterior – „Analiza scării, frecvenței, concentrării geografice, a sezonului 

și a condițiilor preliminare pentru apariția dezastrelor în regiunea transfrontalieră”.  

Cele mai frecvente sunt incendii forestiere. Incendiul ca calamitatea în zonele industriale 

(obiecte și uzine) sunt incluse în partea de catastrofii industriale cu producte de petrolium – 

transport, arimarea și prelucrarea. 

2. Descrierea regiunii de cooperare transfrontalieră Bulgaria - România 

2.1. Poziția geografică a regiunii de cooperare transfrontalieră Bulgaria - România 

 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. 

http://www.interregrobg.eu/
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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, 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. Suprafață aleasă în Bulgaria prezintă 2.6 % (2851,1 km2) din 
teritorul comun al țării, adică suprafață aleasă în România este 5.088 km2 sau 2.13 % din  
teritorul comun al României. 

http://www.interregrobg.eu/
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Regiunea de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România a acestului proiect se află la Europa 

de Sud-Est, în partea de nord-est a Peninsulei Balcanice. Structura georgafică a regiunii înclude 

câmpii, dealuri și Delta Dunării. Suprafața acestei regiuni este 7934.3 km. 

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 
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. 

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).  

3. Informația pentru planurile de gestionarea calamităților  

3.1.  Hărțile municipiilor în regiunea de cooperare transfrontalieră cu datele 
pentru apariția calamităților  

3.1.1. Imagine generală a calamităților de inundații și incendii forestiere în 
regiunea de cooperare transfrontalieră (Bulgaria – România) 

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. 

8 

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) 1 
, 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.   

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 
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 ha3 

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%), 

 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0060  
2 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г. 
3 Любенов, К., 2016, Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на 

страната 

http://www.interregrobg.eu/
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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. 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 incendii4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г.  

http://www.interregrobg.eu/
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3.1.2.  Hărțile municipiilor cu risc ridicat (mare) 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. În partea Bulgariei 
riscurile sunt mai ales din cauza ploilor intensive la Delta Dunării, dar în partea României 
acestea sunt din cauza ploilor intensive și indundațiilor la două râuri mari, care trec la județul 
– râul Argeș și râul Mostișia și mai ales la Delta Dunării.  

 

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/
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3.1.3. Hărțile municipiilor cu risc ridicat (mare) de inundații 

Spre deosebire de calamitatea, hărțile riscului pentru viată umană de inundații raportează 
măsurile prezentate pentru prevenirea, mai ales prezența digilor și suportarea lor. Datele arată 
că acestea sunt normalizate (standartizate) după caracteristică demografică a municipiilor.  

Diferențele dintre niveluri de risc și de amenințare la Călărași se datorează reflectării 
factorului de prevenire – prezența digurilor și întreținerea (suportatea) 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. 

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/
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3.1.4. Hărțile municipiilor cu risc potențial la incendii forestriere 

Comuna Silistra și Județul Călărași sunt cu aceleași caracteristici geografice și climatice, dar 
sunt deosebite la acesta cât sunt împădurite. La Comuna Silistra fondul forestier cuprinde 21,9 
% din teritoriul comunei, la județul Călărași fondul forestier cuprinde doar 4.3 % din teritoriul 
județului. Din comparația aceasta se vede că masivele forestiere la comuna Silistra sunt 
aproape de 642 km2, iar la Călărași ele sunt doar apropate de 218 km2, sau trei ori mai puțin 
de acestea în Silistra. Prezența de mai multe masive forestiere este una dintre cauzele mai 
importante pentru vulnerabilitatea regiunii la incendii forestiere.  

  

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/
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3.1.5. Hărțile municipiilor cu risc ridicat (mare) de incendii forestiere 

Hărțile riscului semnificativ de incendii forestiere, care poate afectă și viață umană raportează 
măsurile pentru prevenirea normale (la nivel normal) după demografia municipiilor. Cel mai 
mare este procentul de pâmăntul acoperit cu masive forestiere în municipiul Alfatar. În 
regiunea aceasta lipsește zona PBZN în orașul Alfatar sau lipsesc măsuri adecvate de prevenire. 

 

 

 

În județul Călărași posibilitatea de seceta este mare. Privind și cel mai mare teritoriul agricol 
în comparație cu comuna Silistra județul are niveluri de risc scăzut de incendii forestriere 
măsurile de prevenirea ale poporului sunt necesare.  
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3.2.  Municipii unde funcționează organizații voluntare.  

Municipiile cu organizații voluntare efective după datele statistice sunt la verde, la galben sunt 
acestea fără organizații efective voluntare, dar la documentele și datele statistice există 
informația de ele și la roșu sunt municipiile fără organizații efective voluntare.  

 

Pentru România harta municipiilor cu organizații efective voluntare este excepțională  
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3.3. Hărțile municipiilor cu planuri de prevenirea calamitățiilor  

 Municipiile cu planuri actualizate pentru prevenirea calamitățiilor sunt la verde, 
acestea cu datele mai generale și dezirabile și cu măsuri nespecifice sunt la galben, acestea 
care sunt actualizate în anul 2012 sunt la roșu. Pentru România datele privind planurile de 
prevenirea incendiilor și inundațiilor sunt numai pentru județul Călărași și datele sunt vechi, 
dar există și datele mai noi în proiectul RO RISK, unde sunt incluse și niște măsuri adecvate de 
prevenirea calamităților.  

 

 

Planurile de prevenirea calamităților în Bulgaria (partea bulgărească a regiunii de cooperare 
transfrontalieră) sunt neefective. vechi și în ele lipsește analiza completă a riscurilor la nivelul 
comună și municipiu. În plus planul românesc pentru prevenirea este cu prescripția deosebită 
și în el sunt semnate și măsurile pentru prevenirea inundațiilor, ca și starea digurilor.  
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4. Măsuri pentru prevenirea și reducerea pagubelor de incendii forestiere și inundații 

4.1.  Măsuri de prevenire și măsuri de protecție a populației în timpul unei 
calamități 

Măsurile pentru prevenirea și reducerea pagubelor ale evenimentelor de criză se pot împărți 
inițial în doua tipuri principale: 

1. Măsuri pentru prevenirea și reducerea pagubelor, luate înainte de evenimentul de criză 
sa aibă loc – măsuri de prevenire pe baza analizei riscului; și  

2. Măsuri pentru reducerea pagubelor și pierderii după ce evenimentul de criză are loc – 
măsuri de gestionare ale evenimentelor de criză.  

În ambele cazuri măsurile existente pot fi de natura tehnică prin instalații și echipamente, 
comunicative și informative și administrative. Aspectul financiar al măsurilor nu este subiect 
prezentului raport, dar indiferent de tipul măsurii, ea trebuie să fie eficace.  

Măsurile tehnice de primul tip includ digurile de-a lungul râurilor, aratarea benzilor de 
siguranță de incendiu, prezența sistemelor de monitorizare a nivelurilor apei și a anomaliilor 
de temperatură în jurul zonelor forestiere. Măsurile de prevenire tehnică de tip 2 sunt 
destinate în principal prezenței echipamentelor de reacție la criză, adăposturilor fizice, 
instalațiilor hidrotehnice specializate, rezervoarelor și instalațiilor de pompare pentru 
stingere.  

Sistemele de comunicare și informații includ măsuri pentru pregătirea populației și a 
administrației pentru înțelegerea și cunoașterea amenințărilor și riscului, precum și pentru 
avertizare și notificare timpurie în caz de criză, pentru îndrumare și asistență în operațiunile 
de salvare. Măsurile administrative sunt de mare importanță, ca factor cheie pentru o 
planificare adecvată și în timp util. În primul tip, ele sunt deosebit de importante pentru 
amenajarea și urbanizarea spațială, cum ar fi interzicerea sau îndepărtarea structurilor și 
obstacolelor ilegale de-a lungul bazinelor și pescărușilor periculoase, interzicerea anumitor 
tipuri de activități agricole în zonele periculoase până la zonele forestiere, interzicerea 
activităților turistice specifice în lunile periculoase și altele. Pentru cel de-al doilea tip, 
acestea sunt în principal în legătura cu organizarea și coordonarea activităților de gestionare 
a crizelor, organizarea și structura echipelor de salvare, instruirea personalului specializat și 
organizațiile de voluntariat, pregătirea și desfășurarea sesiunilor de instruire etc. 

Cea mai importantă dintre toate măsurile este monitorizarea periodică a punerii în aplicare și 
menținerea lor. Regularitatea impune ca măsurile tehnice să fie revizuite și actualizate cel 
puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care legea sau regulamentul impun un termen mai 
scurt.  

Un exemplu de efect al măsurilor neactualizate este digurile, indicative pentru riscul de 
inundații pentru municipalitățile din partea românească a Dunării. La amenințarea de inundații, 
cel mai grav risc există pe teritoriul municipiului Borcea, dar riscul este cel mai mare pentru 
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populația din municipiile Oltenița, Spanțov, Chiselet și Mănăstirea, din cauza faptului că 
digurile de acolo sunt compromise și nu își îndeplinesc funcția. 

 

 

Planurile de protecție a populației în caz de calamități la nivel de județ, de municipu și de 
comună pentru RTF sunt rezumate în tabelul atașat – sunt rezumate planurile publice 
disponibile și informația indicată în ele. Tabelul prezintă cele mai importante și semnificative 
activități și măsuri de prevenire pentru protecția populației. Separat sunt indicate și analizate 
măsurile de prevenire și cele pentru protecția populației în timpul calamității. În tabelul atașat 
nu este luată în considerare capacitatea resurselor și tehnicii pentru acțiuni în cazul unui 
eveniment de criză și necesitatea unei activități de salvare. Tabelul se concentrează asupra 
riscul pentru populație în caz de inundații și incendii forestiere.5 

 

 
5 Tabelul este disponibil și în format Excel. 
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4.2.  Tabele pentru măsurile de prevenire și protecție a populației 

Comună pentru planuri și organizații de voluntariat 

Județ și municipii 

Municipiu Populație Plan de protecție Data actualizării Organizația de voluntariat 

Silistra 

județ 
111 957 Există, învechit 

2012 

Planul presupune 
actualizarea anuală și 
activități de formare. 
Nu este clar dacă e 

actualizat, dacă au avut loc 
activități de formare  

Sunt menționate ca participante la 
evenimente după cutremur și 

inundație, dar nu este nimic mai 
mult  
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Alfatar 2 704 

Există, în general, sunt prevăzute unele 
măsuri de prevenire specifice, conforme cu  

municipiu , măsuri pentru întreținerea 
instalațiilor și drumurilor și 

echipamentelor, instruiri. Actualizat în 
2015. Nu este clar în ce măsură au fost 
implementate sau se implementează 

măsurile preventive. Există o distincție 
între măsurile de protecție preventivă și 
cele de protecție împotriva calamității 

2015 Există 

Glavinitsa 10 243 Există, în general, din 2012 2012 nu este actualizat 

Este menționată o organizație de 
voluntariat, cu activitate de 

alimentare persoanelor afectate de 
criză. Este atașată o listă cu 
voluntari. Nu se menționează 

pregătire.   

Dulovo 27 643 Există, în general, din 2012 2012 nu este actualizat Nu există 
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Kaynardza 5 115 
Există, actuaizat în 2017, dar în principiu 
măsuri administrative, fără concretizare  

2017 

Sunt menționate ca participante la 
evenimente, dar nimic mai mult. 
Nu este clar dacă este sau nu este 
o organizație, cine o conduce și 

dacă a avut loc o pregătire 

Silistra 47 130 Există, 2017 2017 

Sunt menționate ca participante la 
evenimente, dar nimic mai mult. 
Nu este clar dacă este sau nu este 
o organizație, cine o conduce și 
dacă a avut loc o pregătire. Sunt 
menționate regulamente în acest 
sens, dar nu este clar dacă există 

sau nu  

Sitovo 5 110 Există, 2013 2017 
Menționate în graficul de notificări. 
Dar nu este clar dacă există și dacă 

oamenii sunt instruiți. 

http://www.interregrobg.eu/
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Tutrakan 14 012 Există, 2014 2014 

Este menționată o organizație de 
voluntariat cu activitate de 

stingere a incendiilor, alimentarea 
populației în timp de crize și 

asistența medicală  
Este atașată o listă cu voluntari. Nu 

se menționează pregătire.   

Județul Călărași  Există, 2011 2011 Există 
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Matrice analitică: Măsuri de prevenire (a se vedea Anexa 1) 

 

 
  
 

Община Анализ на риска Анализ на Риск 

наводнение

Анализ на Риск пожар Технически 

мерки 

Наводнение 

налични 

(Описание)

Технически мерки 

Наводнение налични 

КОНТРОЛ

Технически мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Технически мерки 

Пожар налични 

(Описание)

Технически мерки 

Пожар налични 

КОНТРОЛ

Технически мерки 

Пожар Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо 

мерки 

Наводнение 

налични 

(Описание)

Комуни. Инфо 

мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо 

мерки Пожар 

налични 

(Описание)

Комуни. Инфо 

мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Наводнение налични (Описание)

Административн

и мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Пожар налични (Описание)

Административни мерки Пожар 

Планирани (предложени)

Други

Силистра област Много общ, само описание 

грубо на поражения, няма 

конкретен анализ, по подробен 

за пром. Аварии и от Румъния

ИЗВОДИТЕ не касаят 

превенцията

Практически липсва, 

много общ 

Много общ, само са 

изброени териториите 

на горите по общини с 

потенциал за горски 

пожари

Споменти само 

дигите по 

Дунав 

Няма Изготвяне на карти 

заплаха и риск от 

наводнения и система 

ранно 

предупреждаване. 

НЯМА план кога!

Няма Няма Няма Няма Инфо за население 

възможни пожари и 

правила за действие. 

(Няма контрол по 

изпълнение)

Да се направи анализ на риска, 

но без срок само пожелателно

Подготвеност и 

прогнози за 

наводнение

Организационни има 

описани, но няма план и 

контрол

Списък на пожароопасни обекти

Организация за дъражавен 

противопожарен контрол + 

превантивни мерки, но без срок 

кога и какви.

Карти гори и съгласуване с МЗХ

Алфатар Общ Подробен за заплахата 

и има груба оценка на 

риска

Подробно описание на 

заплахата 

индустриални, полски и 

горски. Рискът е 

оценен грубо

Описани дигите 

и предпазните 

съоръжения

Няма Описани нужди от 

канавки и защита в 

някои от населените 

места

Липсва ПБЗН в гр. 

Алфатар, но има депо 

и пожарна

Няма Няма 1 Обучение за 

информиране на 

население 

рискове и 

действие 

1 Обучение за 

информиране на 

население рискове и 

действие 

Главиница Формален Груб за заплахата и 

слаба оценка на риска, 

но с ниско ниво на 

риска

Само заплаха Почистване на 

дерета и канали

Ежегодна Проверка на 

потенциално опасни 

язовири

Няма Разораване на 

минерализована ивица

Няма Оценка на риска и 

карти на гори и зем 

земи според 

пожароопастност

Табели за 

пожароопасни 

горски зони

Наблюдение и контрол язовири 

и диги

Поддръжка на ивици и 

противопожарни депа

Дулово Практически липсва Няма анализ за 

конкретната община

Няма изготвен Няма Няма Няма Няма Няма Няма Общите Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Формален и 

без никаква 

конкретика

Подробно описание на административни мерки, включително поддръжка , обучение, тренировки и обучения за 

информиране на населението, отговорни лица.

Мерки превенцияОбласт и 

Кайнарджа Практически липсва Изброени 

отоводнителни канали и 

евентуално засегнати 

къщи. Дунав липсва

Изброени горските 

масиви със заплаха. 

Анализ практически 

липсва

Няма освен 

каналите

Принципно спомената 

необходимост от 

комисия за контрол. 

Няма кога и как 

действа

Няма Разораване на 

минерализована ивица

Няма Няма Няма Няма Няма Няма Поддържане плана и инспекция 

на канали и яз. Стени

Няма Принципните за поддръжка 

на съоръжения и 

почистване

Няма

Силистра Подробен за заплахите, рискът е 

анализиран общо, но реферира 

към места и сгради и с рискова 

таблица, включваща и 

готовността за реагиране.

НЯМА анализ на резултатите от 

таблицата!

Анализ на заплахите е 

подробен. Рискът по-

общо но е наличен и с 

референция към 

минали събития

Анализ на заплахите, 

рискът не е анализиран

Диги по р. 

Дунав

Няма Няма Разораване на 

минерализована ивица 

и пътища между 

посеви

Няма Няма Няма Няма Няма Няма Стандартно описание. Няма 

конкретно за общината

Да се направят 

карти на заплаха 

и риск от 

наводнения, 

пожелателно

Изготвяне на карти и създаване 

условия за успешно 

пожарогасене

Ситово Няма общ Общо местата на 

заплахите, рискът не е 

анализиран 

Липсва. Споменати 

само причинителите - 

земеделски стопани

Няма Няма Няма Няма Описани налични 

противопожарни 

водоеми - депа

Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма

Тутракан Наличен, най-обстоен за 

наводненията, другите са 

схематични и общи

Ясни заплахи, отчита се 

състояние на 

технически мерки, 

посхематичен е анализа 

на риска, но показва 

къде има 

необходимост от 

интервенция

Схематичен Диги по р. 

Дунав

Ежегодна Проверка на 

потенциално опасни 

язовири. Почистване 

канали ежегодно и др.

Контрол на дигите при 

високи води

Няма Няма Няма Няма Има с 

отговорници и 

методи

Няма Стандартни, без 

конкретика

Няма Експертиза на съоръжения и 

опасни обекти, освен останалите 

стандартни, Обучения

Контрол и 

проверка и 

обучение

Изготвяне на карти и 

съгласуване с 

Министерства

Няма

Район Калараш Няма общ Има кратък анализ, с 

описание на 

съоръжения и район на 

заливане  анализ на 

заплахите и 

потенциален риск, 

обобщен за общината

Няма изготвен Обстойно 

описани диги, 

баражи, 

годност

Описано състояние Има фази на 

изграждане

Няма Няма Няма Стндартни но 

ясно описани

Няма Стандартни, без 

конкретика, но 

да не създават 

паника, след 

одобрение

Няма Мерките са разделени според 

кода на предупреждението за 

наводнение - жълт, оранжев и 

червен. Наблюдение и контрол 

язовири и диги и ледоход, 

Предупреждения а при червен и 

евакуация 

Няма Има, включително 

подготовка на населението 

и информация, ясни 

отговорности на всички 

институции и 

хора(национални и 

окръжни)

Няма
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Matricea analitică: protecția populației (a se vedea Anexa 1) 

 

Община Технически мерки 

Наводнение 

налични 

(Описание)

Технически 

мерки 

Наводнение 

налични 

КОНТРОЛ

Технически 

мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Технически мерки 

Пожар налични 

(Описание)

Технически 

мерки Пожар 

налични 

КОНТРОЛ

Технически 

мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо мерки 

Наводнение налични 

(Описание)

Комуни. Инфо 

мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо мерки Пожар 

налични (Описание)

Комуни. Инфо 

мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Наводнение налични 

(Описание)

Административн

и мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Пожар налични (Описание)

Административн

и мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Други

Силистра област Терени за 

настаняване, 

дезинфекция, 

отводняване

Няма, освен 

актуализация на 

плана, но не е 

ясно има ли 

такава

Няма Водоизточници 

дълбоки сондажи и 

ВиК, но с много малко 

дизелови рез. 

Агрегати. Проблем 

при спиране на тока

Няма Поддръжка 

пътища, 

водоизточници, 

съоръжения

Принципно споменато

Инфо за гражданите е 

СЛЕД предварително 

съгласуване с Областния 

Управител

Няма Принципно споменато

Инфо за гражданите е СЛЕД 

предварително съгласуване с 

Областния Управител

Описание на необходими 

мерки и отговорности - 

има и обстойно

Описание на необходими 

мерки и отговорности - има 

и обстойно

Админ мерки за сгради и диги за земетресения, 

но без план и срок. Другите общи.

РАзузнаване и определяне на места (разни 

дейности и разрушения) трябва да има 

предварителен оценъчен план на база на оценка 

на риска. Такъв няма.

Алфатар Спасително 

оборудване и 

подслон

Няма, освен 

актуализация на 

плана, но не е 

ясно има ли 

такава

Недостиг на 

оборудване за 

временно 

настаняване

Пожарен автомобил Не е ясно Няма Информационна система и 

сирени

Няма Информационна система и 

сирени

Няма Оперативен дежурен Деатаилно 

описани с 

отговорности и 

последователнос

т на действия

Оперативен дежурен Деатаилно 

описани с 

отговорности и 

последователнос

т на действия

Детайлно описани дейности и отговорности с 

последователност и на места с необходимата 

техника и съоръжения. Не е ясно дали наличната 

техника е достатъчна или не и за кои случаи на 

наводнение и пожари би била достатъчна

Главиница Стандартно описание от Обл. 

План. Няма конкретика.

Принципни действия, без 

конкретика. 

Има отговорници 

поименно, но дали са 

актуални.

Предвидени контрол с 

наблюдатели, но не е ясно 

от кога и как действат

Принципни действия, без 

конкретика. 

Има отговорници 

поименно, но дали са 

актуални

Планът не е конкретен.

Няма анализ на необходима техника и 

съоръжения. Не са ясни връзките и 

взаимодействия на екипи и администрация при 

кризи

Дулово Общите като 

постановка, няма 

конкретика

Няма Няма Няма Няма Няма Общите Няма Няма Няма Стандартно описание в 

пожелателен режим без 

конкретика и посочени 

имена 

Няма Няма Няма Трудно би послужил за ръководство и справка 

при настъпване на бедствие

Мерки при управление при кризиОбласт и 

Кайнарджа Описателни 

принципни, без 

конкретни 

дейности спрямо 

място на събитие

Няма Няма Описателни принципни, 

без конкретни 

дейности спрямо 

място на събитие

Няма Няма Стандартни пожелателни 

плюс сирените

Няма Стандартни пожелателни плюс 

сирените. Има спомента сайта на 

общината с мерките за пожарна 

безопасност.

Няма Станадартните дейности, 

без конкретика за 

общината

Няма Стандартните, но има 

споменати и обучения и 

тренировки за пожарна 

безопасност.

Плановете са общи, без конкретика и не биха 

помогнали за бързо реагиране в случай на 

бедствие и криза

Силистра Няма Няма Няма Няма Няма Няма Принципно споменато

Инфо за гражданите е 

СЛЕД предварително 

съгласуване с Областния 

Управител

Принципно споменато

Инфо за гражданите е СЛЕД 

предварително съгласуване с 

Областния Управител

Описаание на дейности и 

отговорни институции, но 

няма каонкретно за 

обектите на заплахата и 

риска

Всичките мерки 

са с пожелателен 

характер.

Не е ясно как се 

изпълняват и кой 

контролира 

подготовката

Описаание на дейности и 

отговорни институции, но 

няма каонкретно за 

обектите на заплахата и 

риска

Задълженията са описани, но отново няма 

конкретно име и дали знае за тези си задъкжения

Ситово Няма Няма Няма Няма Няма Няма Деатайлно, включително 

имена и телефони в случай 

на бедствие

Няма Деатайлно, включително имена 

и телефони в случай на бедствие

Няма Принципна организация и 

ред на събиране и 

действия с конкретни 

имена. Съкратена но ясни 

процедури

Няма Принципна организация и 

ред на събиране и действия 

с конкретни имена. 

Съкратена но ясни 

процедури

Няма Независимо от липсата на анализ на риска и на 

голяма част от реквизитите при управление на 

кризи, планът за действие, който е общ за 

всички видове заплахи, е с разпределение на 

задачите и е ясен и конкретен и би бил 

ефективен при настъпило кризисно събитие.

Няма анализ и описание на ресурсите

Тутракан Техника и пясък и 

материали

Няма Няма Няма Няма Няма Наблюдение диги и 

язовири при дъждове и 

високи води и инфо за 

всички от постовете

Всички останали 

стандартни мерки с 

последователно 

структуриране

Няма Стандартни но и какво да прави 

населението

Няма Принципните от всички, но 

с позоваване и на 

предполагаеми засегнати 

места 

Няма Стандартни без конкретика Няма

Район Калараш Ремонти и 

укрепване на диги 

и други работи по 

съоръжения

Наблюдение Няма Предоставят се от 

съответните 

организации. Няма 

яснота

Няма Няма Стандартни  плюс сирените Няма Стндартни след разрешение Няма Принципни за население е 

евакуация, много кратко, 

основно мониторинг и 

поддръжка на съоръжения 

и ремонт и 

възстановителни дейности

Няма Принципни за всяко 

ведомство, но с пълен 

списък и контакти на 

всички нива, включително и 

за доброволните 

формирования

Няма Няма анализ на риска нито местатакъдето може 

да се случи нито мерки за предотвратяване и 

превенция
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4.3. Analiza măsurilor expuse în planurile de protecție 

Analiza măsurilor prevăzute în planurile de protecție arată o lipsă gravă a unei analize 
detaliate a riscului. O mare parte din planurile prevede pregătirea hărților de amenințare și 
risc. Cartografierea este cea mai bună decizie pentru luarea unei decizii de gestionare rapidă 
a măsurilor de gestionare și protecție a crizelor. Dar, în multe cazuri, informația 
georeferențiată nu este disponibilă și, chiar și atunci când este disponibilă, este necesar mai 
întâi să fie rezumată și analizată. Pregătirea unei analize de risc poate fi efectuată doar la 
nivel de expert, la nivel municipal și cu o descriere a posibilelor daune în amenințarea 
respectivă, iar în conformitate cu această să se prevadă măsurile de protecție și măsurile de 
reacție la calamități. Hărțile de risc în acest caz pot fi întocmite la granițele unui municipiu și 
pot fi comparabile cu alte municipii învecinate din județ și regiune, după cum sunt analizate 
în acest raport. 

Din acest motiv principal - lipsa unei analize concrete a riscului - planurile nu au recomandări 
pentru măsurile de prevenire. Un alt neajuns esențial este lipsa informației concrete cu privire 
la măsurile de prevenire existente - starea și menținerea măsurilor de prevenire disponibile. O 
parte din aceste măsuri sunt planurile în sine, dar nu indică ce era prevăzut, ce a fost 
implementat și care ar fi impactul acestei activități. 

O altă trăsătură comună este natura facultativă și formalitatea ale mării părți din planurile. 
Din punct de vedere al respectării planului cu circumstanțele concrete din municipiu, mai 
concrete și mai adaptate sunt cele ale municipiilor Alfatar și Sitovo. În celelalte, nu există o 
concretizare, adesea înlocuită cu descrieri ample ale procedurilor și activităților, care sunt, în 
majoritatea cazurilor, împrumutate din planul de județ sau de la municipiile vecine. 

Cu toate acestea, aceste planuri pot servi drept îndrumare metodologică, dar în scopurile 
prevenirii și protecției populației, trebuie întocmite planuri concrete cu consecințe potențiale 
clare și măsuri pentru prevenire și măsuri și activități consistente ale echipelor, tehnicilor și 
populației din municipiu concret și un loc potențial de calamitate, cu planuri de evacuare, 
dacă sunt necesare, și cu planurile de acțiune pentru populație și de la cine să se aștepte la 
informații și ordine actualizate și cui să-i solicite asistență și asistență voluntară. 

Planurile nu au date privind instruirea și pregătirea pentru operațiunile de evacuare și salvare. 
Lipsesc datele privind formațiunile de voluntariat, deși sunt menționate în planuri, dar nu este 
clar cine este implicat în ele și cât de departe au fost pregătite. Nu este clar cum se 
interacționează cu aceste formațiuni. În plus, planurile nu prevăd o legătură orizontală cu 
municipiile vecine pentru asistență reciprocă și activități comune de prevenire, salvare și 
reabilitare.  
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5. Gestionare dezastrelor, resurse și capacitate de reacționare la eveniment de criză – 
incendiu forestier și inundație 

5.1. Structuri participante pentru gestionarea situațiilor de urgență 

Bulgaria România 

Centre operative în structura 
teritorială a Direcției Generale 
”Siguranța incendiară și civilă” 

Comitete pentru situații de urgență 

Administrație raională 
Comitet național pentru situații de 

urgență  

Centru raional de gestionare 
Consilii de miniștri și alte instituții 
publice pentru situații de urgență  

Operatorii economici la nivel raional  
Comitet pentru municipiu București 

pentru situații de urgență  

Administrație municipală 
Consilii municipale pentru situații de 

urgență  

Centru municipal de gestionare  Consilii locale pentru situații de urgență 

Municipiu 
Inspectorat general pentru situații de 

urgență 

Operatorii economici la nivel municipal  
Servicii profesionale publice pentru 

situații de urgență 

Centre medicale de urgență pentru 
vindecare și alte instalații de sănătate  

Centre operative pentru situații de 
urgență  

Unitățile / structurile ministerelor din 
regiune 

Comandant de acțiune 

Sistem de salvare  

Forțele armate  

Subiecte necomerciale  

Volunatari ((а) formațiuni de 
voluntariat pentru protecție de 

calamități, incendii și alte situații de 
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urgență, înregistrate către municipiile 
și (b) persoane fizice și juridice 

asociate (cluburi sportive, grupuri 
sociale și altele) 

Sursa: Studiu de realizare privind constatarea soluțiilor tehnice, necesare pentru îmbunatățirea 
pregătirii și intervenției în cazul situațiilor urgente, 2012  

5.2. Formațiuni de voluntariat  

Voluntarii au un rol esențial în gestionarea dezastrelor și calamităților. În Bulgaria, „voluntar 
poate fi orice persoană fizică, peste 18 ani, care este sănătoasă din punct de vedere clinic, nu 
suferă de o boală psihică și nu a fost condamnată pentru o crimă deliberată de natură generală 
decât dacă este reabilitată”6. Recrutarea voluntarilor se face de către primarul municipiului 
respectiv, după o decizie a consiliului municipal, care determină numărul formațiunii de 
voluntariat. Procedura de recrutare a candidaților voluntari este începută, cu anunțarea 
acesteia în mass-media și / sau în panourile de informare din municipalitate. 

Formațiunile de voluntariat sunt create pe principiul teritorial, pentru acțiune independentă 
și / sau pentru susținerea componentelor principale ale Sistemului Unificat de Salvare (SUS), 
desfășurând următoarele activități principale pentru protecția populației: 

• operațiuni de salvare; 

• limitarea și eliminarea incendiilor; 

• operațiuni de căutare și salvare; 

• efectuarea lucrărilor de recuperare urgente; 

• acordarea de prim ajutor victimelor incendiilor, dezastrelor și situațiilor de urgență; 

• alte operațiuni legate de protecție. 
 
Există diferite tipuri de instruire pentru voluntari (pregătire de bază inițială, formare de 
sprijin, pregătire specializată, pregătire pentru un lider voluntar), iar fiecare voluntar, după 
ce s-a înscris într-o formare voluntară, urmează o pregătire de bază inițială. Pregătirea 
voluntarilor este asigurată angajaților structurilor teritoriale ale Direcției Generale 
„Securitatea împotriva incendiilor și protecția populației” (DGPBZN) - Ministerul de Interne, 
conferențieri de prim ajutor cu educație medicală și calificare educațională „Master”, voluntari 
din Bulgaria Crucea Roșie cu calificare relevantă sau voluntari (formatori) la fața locului, în 
centrele autorizate pentru calificarea profesională la Ministerul de Interne sau în alte școli 
acreditate și centre licențiate. de interne, de comun acord cu directorul DGPBZN.7 

 
6 Legea pentru protecția de calamității, art. 40 
7 Ordonanța pentru ordinea de creare și organizare a activității formațiunilor voluntare pentru prevenirea sau 

controlarea calamității, incendiilor și situațiilor de urgență și eliminarea consecințelor lor, 2012.  
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În județul Silistra sunt create (primele în 2007) 5 formațiuni de voluntariat cu 63 de voluntari 
în total, în următoarele municipii: 

• Glavinitsa; 

• Alfatar; 

• Kaynardza; 

• Sitovo; 

• Tutrakan. 
 

În Bulgaria există 234 de formațiuni cu un număr total de voluntari - 3 115. O parte 
considerabilă - în special în județul Silistra, sunt și angajați ai administrațiilor respective. De 
menționat, prin lege Silistra și Dulovo nu sunt obligate să aibă o astfel de structură.8 

În România lipsesc statistici privind numărul de voluntari la nivel local. Spre deosebire de 
Bulgaria, există două tipuri de voluntari distinse în România, iar pe lângă înțelegerea 
tradițională a voluntariatului, există (ar putea fi numiți) voluntari profesioniști. Legislația 
română prevede înființarea de grupuri voluntare de incendii și calamități (grupuri de 
intervenție) la nivel local. Spre deosebire de Bulgaria, în planurile analizate din România, 
organizațiile de voluntariat sunt menționate de municipiile și cu contactele respective. 

5.3. Resurse și capacitate 

Județul 

Călărași 

Pompieri 

Călărași 

Camion de pompieri 4 

Camion de activități de salvare 1 

Camion de evacuare de fum, gaze și pentru 
iluminare  

1 

Ambulanță 1 

Scara mecanică 1 

Camion specializat 1 

Camion de pompieri 3 

Camion pirotehnic 1 

Pompa de motor de atașat 1 

Barca gonflabilă 1 

 
8 Administrație de județ, Silistra, 2018. 
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Grup de 
intervenție 
Borcea 

Camion de pompieri 2 

Pompa de motor care se poate trage 1 

Barca gonflabilă 1 

Pompieri 

Oltenița 

Camion de pompieri 2 

Camion de activități de salvare 1 

Camion 1 

Pompa de motor de atașat 1 

Barca gonflabilă 1 

Grup de 
intervenție 
Budești 

Camion de pompieri 2 

Pompa de motor de atașat 1 

Barca gonflabilă 1 

Grup de 
intervenție 
Chiselet 

Camion de pompieri 2 

Pompa de motor de atașat 1 

Barca gonflabilă 1 

Pompieri 

Lehliu Gară 

Camion de pompieri 2 

Camion de activități de salvare 1 

Camion de activități de salvare pasabil la 
înalțime 

1 

Ambulanță 1 

Camion 1 

Autocar  1 

Pompa de motor de atașat 1 

Barca gonflabilă 1 

Camion de pompieri  2 

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. 

29 

Pompieri 
Dragalina 

Camion de activități de salvare  1 

Ambulanță 1 

Camion 1 

Pompa de motor de atașat 1 

Barca gonflabilă 1 

Județul 

Silistra 

Structura 
teritorială a 
Direcției 
Generale 
”Siguranța 
incendiară și 
civilă” Silistra 

  

Camion de pompieri 5 

Pompieri cu scară 1 

Tehnica mică de ecartament 9 

Structura 
teritorială a 
Direcției 
Generale 
”Siguranța 
incendiară și 
civilă” 
Kaynardza 

Camion de pompieri 1 

Tehnica mică de ecartament 2 

Structura 
teritorială a 
Direcției 
Generale 
”Siguranța 
incendiară și 
civilă” 
Tutrakan 

Camion de pompieri 2 

Tehnica mică de ecartament 7 

Structura 
teritorială a 
Direcției 
Generale 
”Siguranța 
incendiară și 

Camion de pompieri 1 

Tehnica mică de ecartament 2 
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civilă” 
Glavinitsa 

Structura 
teritorială a 
Direcției 
Generale 
”Siguranța 
incendiară și 
civilă” Dulovo 

Camion de pompieri 2 

Tehnica mică de ecartament 6 

Grup de 
activități de 
salvare Silistra 

Camioane de activități de salvare 3 

Camioane specializate 2 

Tehnica mică de ecartament 16 

Sursă: Studiu de realizare privind constatarea soluțiilor tehnice, necesare pentru îmbunatățirea 
pregătirii și intervenției în cazul situațiilor urgente, 2012  

Comparația acestor date cu datele disponibile în planurile municipale de protecție, în special 
cele actualizate recent, arată că planurile municipale nu descriu, nici nu evaluează 
capacitatea, posibilitățile materiale și tehnice și resursele, necesare pentru stingerea 
incendiilor, pomparea apelor, aprovizionarea populației cu apă și alte activități de salvare și 
reabilitare. Cu toate acestea, o parte din planurile municipale prezintă echipamentele și 
vehiculele disponibile, proprietatea municipală sau privată, care pot fi utilizate în activitățile 
de protecție în timpul calamităților. 

În acest fel, conținutul planurilor municipale nu răspunde la întrebarea-cheie - sunt resurse 
suficiente pentru siguranța incendiară a populației, MAI, municipalităților și companiilor pentru 
activități eficiente de salvare a în cazul unei calamități? Niciun raport nu oferă o astfel de 
analiză și evaluare a ceea ce ar fi necesar în plus pentru a asigura securitatea materială și 
resurse umane pentru activitățile de salvare. Din nou, trebuie luată în considerare evaluarea 
riscului, deoarece ea va arăta unde și ce ar fi necesar și dacă aceste fonduri vor fi disponibile 
într-o anumită perioadă critică de timp după ce o calamitate presupusă are loc într-o anumită 
locație. 

Planurile municipale, bazate pe analiza riscului și capacitatea disponibilă din municipiu, pot 
prevedea parteneri potriviți pentru asistență și cooperare cu tehnică și oameni din municipiile 
vecine, coordonarea acestor planuri cu planul de protecție a județului și la scenariile de 
analizele ale riscului din municipiile diferite. Astfel de scenariu preliminar și coordonarea 
opțiunilor de asistență pot reduce timpul de reacție la calamitate și pot contribui la o utilizare 
mai eficientă și mai eficace a capacității disponibile și la reducerea daunelor pentru populație 
și economie. 
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6. Concluzii și recomandări 

• Ceea ce este în comun este faptul că planurile municipale pentru protecție de calamități 
nu au o analiză completă și concretă a riscului. Lipsesc măsurile concrete de prevenire, 
precum și controlul lor. Planificarea măsurilor de prevenire a calamităților și de 
gestionare a crizelor pentru protecția populației de calamități ar trebui să se bazeze pe 
o analiză cuprinzătoare a riscului, pentru a fi eficiente și adecvate în caz de calamitate 
și pentru a reduce sau a preveni daunele aduse populației și economiei . 

• Planurile nu conțin analiza capacității echipamentelor, mijloacelor și resurselor umane 
relevante pentru analiza riscului unui anumit municipiu pentru a face față unei 
calamități. 

• Într-o analiză amănunțită, măsurile de cooperare între municipalități și în RTF cu tehnică 
și resursele umane, pot fi avute prevăzute și pot fi incluse în planurile județene ca 
scenarii exemplare. Așa se vor reduce perioadele de răspuns și se va ajuta la realizarea 
în viitor a investițiilor mai eficiente pentru protecția populației de calamități și avarii. 

• Planurile municipale de protecție de calamități  nu sunt actualizate în mod regulat și nu 
există nicio analiză a efectului măsurilor de prevenire, dacă asemenea au fost. Noile 
măsuri sau lipsa actualizării celor vechi duc la o modificare a riscului (în acest caz o 
creștere). 

• Planurile nu sunt concrete conform circumstanțele și amenințările pentru municipiu 
respectiv. Multe dintre ele sunt foarte detaliate în teorie și proceduri de principiu, dar 
lipsește o concretizare pentru municipiul, capacitatea lui, resursele materiale, umane 
și tehnice de care dispune. 

• Adesea planurilie nu sunt adaptate ca material informativ pentru populație și pentru 
pregătirea ei pentru a evita consecințele severe în caz de calamități. 

• În deplin lipsește măsura de informare, într-un mod care poate fi înțeles și ușor accesibil 
pentru populație, despre amenințările, consecințele sau riscului, inclusiv modul în care 
locuitorii se pot pregăti și răspunde în caz de criză. Pregătirea voluntarilor, precum și 
eforturile de creștere a numărului și formarea lor ar juca un rol principal aici. 

• Lipsesc complet planuri de evacuare, cu rute și spații de cazare temporară adaptate 
amenințării concrete într-un anumit loc sau locație de amenințațe. Acest lucru se 
datorează lipsei unei analize amănunțite a riscurilor. Lipsește și una dintre cele mai 
importante măsuri pentru protecția populației în caz de calamitate - furnizarea sau 
disponibilitatea de apă potabilă și apă pentru gospodărie. Această măsură este esențială 
mai ales în caz de cutremur, inundații și alte dezastre grave, în timp ce incendiile 
necesită furnizarea depozitelor de apă în apropierea unei posibile locații. 
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• Din punct de vedere administrativ, planurile sunt foarte cuprinzătoare, oferă pași 
metodologici, dar sunt adesea prea formalizate. O soluție potențială este elaborarea de 
versiuni scurtate, manuale, pentru utilizare în perioadele de criză. Aceste planuri 
simplificate pot fi puse la dispoziția populației, sub formă de pliante, pentru 
amenințările specifice unui municipiu. 

• Multe planuri nu au nume concrete, sau cel puțin poziții cu numere de telefon și adrese 
pentru reacție la criză și pentru accesul public la informație de către sursă, ceea ce 
contribuie la gestionarea controlată a calamității și efectuarea de operațiuni de salvare 
fără panică a populației din municipiile afectate. 

• Este dificil pentru partea română din RTF să evalueze disponibilitatea administrativă de 
reacții în aceste planuri din cauza lipsei de informații. Cu toate acestea, rezumatul 
proiectului RO-RISK indică concluzii similare cu privire la problemele administrative, 
lipsa coordonării și actualizarea planurilor, măsurile de prevenire și comunicare. 

• Recomandarea principală este de a se pregăti o analiză a riscului la nivel municipal, cu 
participarea experților municipali, să fie concretă și apropiată de realitatea din 
municipiu și să se prevadă măsuri de prevenire și reacții la calamități, care ar trebui să 
fie raportate și actualizate periodic, cel puțin o dată pe an. 
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7. Anexa 1: Analiza măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor în RTF 

 

Județ 

și  

municipii 

Măsuri de prevenire 

Municipiu Analiza riscului 

Analiza 

riscului de 

inundații 

Analiza 

riscului de 

incendii 

Măsuri 

tehnice  

Inundație 

disponibile 

(Descriere) 

Măsuri 

tehnice 

Inundanție 

disponibile 

CONTROL  

Măsuri 

tehnice 

Inundanție 

planificate 

(propuse) 

Măsuri 

tehnice 

Incendiu 

disponibile 

(Descriere) 

Măsuri 

tehnice 

Incendiu 

disponibile 

CONTRO

L 

Măsuri 

tehnice 

Incendiu 

planificat

e 

(propuse) 

Comunic. 

Info măsuri 

Inundație 

disponibile 

(Descriere) 

Comunic. 

Info 

măsuri 

Inundație 

planificate 

(propuse) 

Comunic. 

Info măsuri 

Incendiu 

disponibile 

(Descriere) 

Comunic. 

Info 

măsuri 

Incendiu 

planificate 

(propuse) 

Măsuri 

administrative 

Inundație 

disponibile 

(Descriere) 

Măsuri 

administrativ

e Inundație 

planificate 

(propuse) 

Măsuri 

administrative 

Incendiu 

disponibile 

(Descriere) 

Măsuri 

administrativ

e Incendiu 

planificate 

(propuse) 

Altele 

Județ 

Silistra 

Foarte generală, 

doar o descriere 

a pagubelor 

brute, fără o 

analiză 

concretă, mai 

detaliată despre 

accidentele 

industriale și 

din România. 

CONCLUZIIL

E nu privesc 

prevenirea. 
 

Practic 

lipsește, 

foarte 

generală  

Foarte 

generală, doar 

sunt enumerate 

teritoriile 

pădurilor după 

municipii cu 

potențial de 

incendii 

forestiere 

Sunt 

menționate 

doar 

digurile 

Dunării 

Nu există 

Elaborarea 

unei hărți 

de 

amenințar

e și risc de 

inundații 

și sistem 

de 

avertizare 

timpurie. 

NU 

EXISTĂ 

un plan 

când! 

 Nu există Nu există Nu există Nu există  

Info 

pentru 

populația 

incendii 

posibile și 

reguli de 

acțiune. 

(Nu există 

control de 

executare) 

Să se 

elaboreze o 

analiză a 

riscului, dar 

fără termen 

doar 

facultativă 

Pregătire și 

prognoze de 

inundații  

De organizare 

sunt descrise, 

dar nu există 

plan și control  

Listă cu 

obiecte cu 

pericol de 

incendiu 

Organizarea 

contrololui de 

stat de 

incendii 

+ 

măsuri 

preventive, 

dar fără 

termen când 

și ce. 

Hărți de 

păduri și 

coordanare 

cu  

Ministerul 

agriculturii, 

alimentaiei și 

pădurilor 

 

Alfatar Generală 

Detaliată de 

amenințarea 

și o evaluare 

largă a 

riscului  

Descriere 

detaliată a 

amenințării 

industriale, 

Подробно 

описание на 

заплахата 

индустриални

, de câmp și 

padure. Riscul 

e evaluat pe 

larg  

Descrise 

digurile și 

instalațiile 

de protecție  

Nu există 

Descrise 

necesități 

de șanțuri 

și 

protecție 

în unele 

localități  

Nu este 

Direcției 

Generale 

”Siguranța 

incendiară 

și civilă” în 

orașul 

Alfatar, dar 

există 

depozit și 

stație de 

pompieri  

Nu există Nu există 1 

Pregătire 

pentru 

informare

a 

populației 

riscuri și 

acțiuni  

1 

Pregătire 

pentru 

informare

a 

populației 

riscuri și 

acțiuni 

Descriere detaliată a măsurilor administrative, inclusiv 

întreținere, pregătire, instruire și pregătire pentru informarea 

populației, persoane responsabile. 
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Glavinitsa Formală 

General 

despre 

amenințarea 

și evaluare 

slabă a 

riscului, dar 

cu nivel 

scăzut de risc  

Doar 

amenințare 

Curațarea 

pescărușilo

r și 

canalelor 

Verificare 

anuală a 

barajelor 

potențial 

periculoase 

Nu există 

Aratare de 

bandă 

mineralizat

ă 

Nu există 

Evaluare 

a riscului 

și hărți de 

paduri și 

pământuri 

conform 

pericolul 

de 

incendiu  

  

Tabele de 

zone 

forestiere cu 

pericol de 

incendiu  

 

Supraveghere 

și control al 

barajelor și 

digurilor  

 

Întreținere ale 

bandelor de 

depozite de 

pompieri  

  

Dulovo Practic lipsește 

Nu există o 

analiză a 

municipiului 

respectiv 

Nu este 

întocmită 
Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există 

Cele 

generale 
Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există 

Formalaă și 

fără nici o 

concretizar

e 

Kaynardz

a 
Practic lipsește 

Canale de 

drenare 

enumerate și 

case posibil 

afectate. 

Dunărea 

lipsește 

Zonele 

forestiere cu 

amenințare 

enumerate. Nu 

există nici o 

analiză 

Nu există 

în afară de 

canalele 

În principiu 

a fost 

menționată 

necesitatea 

unui 

comitet de 

control. Nu 

se 

menționeaz

ă cum și 

când 

acționează 

Nu există 

Aratare de 

bandă 

mineralizat

ă 

Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există 

Menținerea 

planului și 

inspecția 

canalelor și 

pereții 

barajelor 

Nu există 

Principiile de 

întreținere și 

curățare a 

echipamentelo

r 

Nu există  

Silistra 

Detaliată despre 

amenințprile, 

riscul este în 

general 

analizat, dar se 

face referire la 

locuri și clădiri 

și cu un tabel de 

riscuri, inclusiv 

pregătirea 

pentru reacție. 

Nu există o 

analiză a 

rezultatelor din 

tabel 

Analiza 

amenințărilor 

este detaliată. 

Riscul este 

mai general, 

dar există, și 

cu o referire 

la 

evenimentele 

trecute 

Analiza 

amenințărilor, 

riscul nu este 

analizat  

Diguri la 

Dunărea 
Nu există Nu există 

Aratare de 

bandă 

mineralizat

ă între 

culturi  

Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există 

Descriere 

standard. Nu 

este concretă 

despre 

municipiul  

Să se 

elaboreze 

hărți de 

amenințare și 

risc de 

inundații 

 

Elaborarea 

hărților și 

crearea 

condițiilor de 

stingere cu 

succes a 

incendiilor  

 

Sitovo 
Nu există 

generală 

În general 

locurile 

amenințării, 

riscul nu este 

analizat  

Lipsește. Sunt 

menționate 

doar cauzatori 

- fermierii 

Nu există Nu există Nu există Nu există 

Iazuri 

descrise 

disponibile 

pentru 

stingerea 

incendiilor 

- depozite 

Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există Nu există  

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. 

35 

Tutrakan 

Disponibilă, cea 

mai detaliată 

pentru 

inundații, altele 

sunt schematice 

și generale 

Amenințări 

clare, se ia în 

considerare 

starea 

măsurilor 

tehnice,  

analiză 

riscului e mai 

schematică, 

dar indică 

unde este 

necesară 

intervenția 

Schematic 
Diguri la 

Dunărea 

Verificarea 

anuală a 

barajelor 

potențial 

periculoase. 

Curățarea 

canalelor 

anual și mai 

mult. 

Control 

digurile la 

ape ridicate 

Nu există Nu există Nu există Nu există 

Există cu 

responsabil

i și metode  

Nu există 

Standard, 

fără o 

concretizare  

Nu există 

Expertiza 

instalațiilor și 

a obiectelor 

periculoase, 

altele decât 

cele standard, 

instruiri 

Control și 

verificare și 

pregătire  

Elaborarea de 

hărți cu 

coordonarea 

Ministerelor  

Nu există  

Județ 

Călărași 

Nu există unu 

general 

Există o 

scurtă 

analiză, cu o 

descriere a 

instalațiilor și 

a raionului 

inundabil 

analiza 

amenințărilor 

și a riscului 

potențial, 

rezumat 

pentru 

municipalitat

e 

Nu este 

întocmită 

Detaliat 

descrise 

diguri, 

baraje, 

valabilitate  

Starea 

descrisă 

Există 

faze de 

construire 

Nu există Nu există Nu există 

Standard, 

dar clar 

descrise  

Nu există 

Standard 

fără o 

concretizare

, dar să nu 

creeze 

panica după 

aprobare  

Nu există 

Măsurile sunt 

împărțite în 

funcție de 

codul 

avertismentulu

i de inundații - 

galben, 

portocaliu și 

roșu. 

Monitorizarea 

și controlul 

barajelor și 

digu  rilor și 

derivării 

gheții, Alertă 

roșie și 

evacuare 

Nu există  

Există, 

inclusiv 

pregătirea și 

informarea 

populației, 

responsabilităț

i clare pentru 

toate 

instituțiile și 

oamenii 

(naționale și 

județene) 

Nu există  
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Provincia și 
municipalităț
i 

Măsuri de management al riscului 

municipalitat
e 

Inundații 
măsuri 
tehnice 
disponibile 
(descriere) 

Măsuri 
tehnice 
disponibile 
de control 
al 
inundațiilor 

măsuri 
tehnice 
Inundațiile 
planificate 
(propuse) 

măsuri 
tehnice de 
incendiu 
disponibile 
(descriere
) 

măsuri 
tehnice 
de 
incendiu 
disponibi
le 
CONTRO
L 

măsuri 
tehnice de 
incendiu 
planificate 
(propuse) 

Comunic. 
Măsuri 
Inundații 
Info 
disponibile 
(descriere) 

Comunel
e. Info 
măsuri 
planifica
te 
Inundații 
(propuse
) 

Comunic. 
Info 
măsuri 
disponibile 
contra 
incendiilor 
(descriere) 

Comunel
e. Info 
incendiu 
Măsuri 
planifica
te 
(propuse
) 

Măsuri 
administrative 
inundând 
disponibile 
(descriere) 

Inundații 
măsuri 
administrative 
planificate 
(propuse) 

Măsuri 
administrative 
de incendiu 
disponibile 
(descriere) 

Măsuri 
administrative 
de foc 
planificat 
(propus) 

Rezult
at 

alte 

regiunea 
Silistra 

Adăposturil
e, 
dezinfecție
, drenaj 

Nici una, 
cu excepția 
actualizare
a planului, 
dar nu este 
clar există 
o astfel 

Nici unul Surse 
puțuri 
adânci și 
sanitare, 
dar cu 
foarte 
puțin Res 
diesel. 
Agregate. 
black-out 
problemă 

Nici unul drumuri de 
sprijin, 
aprovizionar
ea cu apă, 
echipament
e 

În general, 
menționat; 
Info 
pentru 
cetățeni, 
după 
consultare
a 
prealabilă 
cu 
guvernator
ul 

Nici unul În general, 
menționat
; Info 
pentru 
cetățeni, 
după 
consultare
a 
prealabilă 
cu 
guvernator
ul 

 
Descrierea 
măsurilor și 
responsabilități
lor necesare - 
TEMEINIC 

 
Descrierea 
măsurilor și 
responsabilități
lor necesare - 
TEMEINIC 

  
Măsuri de 
administrator 
pentru clădiri 
și baraje la 
cutremure, 
dar fără un 
plan și un 
termen 
limită. 
Determinare
a locațiilor 
(diverse 
activități și 
distrugere) 
ar trebui să 
aibă un plan 
de evaluare 
preliminară 
bazată pe 
evaluarea 
riscurilor. O 
astfel plecat. 

Alfatar Echipamen
te de 
salvare și 
adăpost 

Nici una, 
cu excepția 
actualizare
a planului, 
dar nu este 
clar există 
o astfel 

Penurie de 
echipamen
te pentru 
cazare 
temporară 

Mașină de 
pompieri 

Nu este 
clar 

Nici unul Sistemul și 
sirenele 

Nici unul Sistemul și 
sirenele 

Nici unul taxe 
operaționale 

Detailly 
descrise 
responsabilităț
ile și 
succesiunea 
acțiunilor 

taxe 
operaționale 

Detailly 
descrise 
responsabilităț
ile și 
succesiunea 
acțiunilor 

 
Activități și 
responsabilit
ăți detaliate 
descrise în 
ordine și în 
locuri cu 
echipamentul 
și facilitățile 
necesare. Nu 
este clar 
dacă 
echipamentul 
disponibil 
este suficient 
sau nu și 
pentru care 
cazurile de 
inundații și 
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incendii ar fi 
suficiente 

Glavinica 
        

Descrierea 
standard a 
reg. Plan. 
Nu există 
detalii. 

 
Activități 
principale fără 
specificul. 
Numele 
supervizori 
acolo, dar nu 
au fost 
actualizate. 
Controlul 
planificat, dar 
nu este clar cât 
de mult timp și 
modul în care 
acestea 
funcționează 

 
Activități 
principale fără 
specificul. Sunt 
ofițeri de 
nume, dar este 
depășită 

  
Planul nu 
este specific. 
Nici o analiză 
a 
echipamentel
or și 
instalațiilor 
necesare. Nu 
conexiuni 
clare și 
interacțiunile 
dintre 
personal și 
criză de 
administrare 

Dulovo Generală 
de 
așteptare, 
fără 
specificul 

Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul comun Nici unul Nici unul Nici unul Caracteristici 
standard în 
modul dorit, 
fără specificul 
și denumirile 
menționate  

Nici unul Nici unul Nici unul 
 

Cu greu a 
servit ca un 
ghid de 
referință și în 
caz de 
dezastru 

Kaynardja Principii 
descriptive 
fără acțiuni 
concrete 
pentru a 
plasa 
Eveniment 

Nici unul Nici unul Principii 
descriptiv
e fără 
acțiuni 
concrete 
pentru a 
plasa 
Eveniment 

Nici unul Nici unul Standard 
plus 
sirenele 
dornic 

Nici unul Standard 
plus 
sirenele 
dornic. Nu 
sunt 
menționat
e pe site-
ul 
municipal 
cu măsuri 
de 
siguranță 
împotriva 
incendiilor
. 

Nici unul Presupune 
activitățile la 
alegere, fără 
specificul 
municipalității 

Nici unul Standard, dar 
există, de 
asemenea, 
menționate de 
formare și de 
siguranță 
practică la foc. 

  
Planurile 
sunt comune, 
fără 
specificul și 
nu ar fi 
ajutat de 
reacție 
rapidă în caz 
de dezastru 
și de criză 
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Silistra Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul În general, 
menționat; 
Info 
pentru 
cetățeni, 
după 
consultare
a 
prealabilă 
cu 
guvernator
ul 

 
În general, 
menționat
; Info 
pentru 
cetățeni, 
după 
consultare
a 
prealabilă 
cu 
guvernator
ul 

 
Descrierea 
activităților și 
instituțiilor 
responsabile, 
dar nici unul 
kaonkretno 
obiectele de 
amenințare și 
de risc 

Măsuri 
formale. Nu 
este clar cum 
se efectuează 
și care 
controlează 
pregătirea 

Descrierea 
activităților și 
instituțiilor 
responsabile, 
dar nu 
specifice legate 
de obiectele de 
amenințare și 
de risc 

  
Obligațiile 
sunt 
descrise, dar 
din nou, fără 
o denumire 
specifică și 
specifice 
taxe 

Sitovo Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul Detaliate, 
inclusiv 
numele și 
numerele 
de telefon 
în caz de 
dezastru 

Nici unul Detaliate, 
inclusiv 
numele și 
numerele 
de telefon 
în caz de 
dezastru 

Nici unul organizarea 
principială și 
ordinea de 
colectare și 
acțiuni cu 
nume 
specifice. 
Scurtarea dar 
proceduri clare 

Nici unul organizarea 
principială și 
ordinea de 
colectare și 
acțiuni cu 
nume 
specifice. 
Scurtarea dar 
proceduri clare 

Nici unul 
 

În ciuda 
lipsei de 
analiză a 
riscurilor și o 
mare parte a 
rechizitele în 
planul de 
acțiune de 
gestionare a 
crizelor, care 
este comună 
tuturor 
tipurilor de 
amenințări, 
cu 
distribuirea 
sarcinilor și 
este clar și 
specific și ar 
fi eficientă în 
cazul în care 
a avut loc 
criza. Nici o 
analiză și 
descriere a 
resurselor 

Tutrakan Echipamen
te și nisip 
și 
materiale 

Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul Nici unul diguri și 
baraje din 
ploi și ape 
mari și 
informații 
de 
monitoriza
re pentru 
toate 
posturile. 
Toate 
celelalte 
măsuri 

Nici unul Standard, 
dar ceea 
ce fac 
oamenii 

Nici unul Directorul 
tuturor, ci face 
referire la 
zonele afectate 
suspectate  

Nici unul Standard fără 
specificul 

Nici unul 
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standard; 
structură 
coerentă 

judeţul 
Călărași 

Repararea 
și 
consolidare
a digurilor 
și a altor 
facilități 
de lucrări 

supraveghe
re 

Nici unul Furnizate 
de către 
organizații
le 
respective
. Fără 
claritate 

Nici unul Nici unul Standard 
plus 
sirenele 

Nici unul După un 
permis 
standard 
de 

Nici unul Principiul de 
evacuare a 
populației, 
foarte scurt, 
monitorizarea 
și întreținerea 
instalațiilor și 
reparații și 
activități de 
restaurare de 
bază 

Nici unul Principii pentru 
fiecare 
departament, 
ci o listă 
completă și 
contacte la 
toate 
nivelurile, 
inclusiv 
unitățile de 
voluntariat 

Nici unul 
 

Nici o analiză 
de risc și nici 
sau anumite 
locații 
potențiale; 
măsuri de 
prevenire 
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