
   
 

 

 

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. 

1 

 

 

 

PREGĂTIRE PENTRU REACȚIE ÎN 

CAZUL UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN 

REGIUNEA DE COOPERARE 

TRANSFRONTALIERĂ 

 

COMUNA SILISTRA 

– 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

 

 

 

 

 

AUGUST  2019 

 

 

 

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. 

2 

 

 

Raportul prezent este alocat de Direcția Generală de apărare împortivă incendiilor și siguranță 

persoanelor – MAI și este realizat în împlinirea unui contract de achiziției publică cu subiectul: 

“Analiza riscului în regiunea transfrontalieră între Bulgaria și România”, în împlinirea 

proiectului ROBG-332 “Аctivități de voluntari comune pentru o viață mai sigură” JVSF la 

Programul de cooperare transfrontalieră România- Bullgaria Interreg V- A România- Bulgaria 

2014 – 2020.   

 

 

 

 

 

 

Denumirea 
proiectului 

“Analiza riscurilor în regiunea transfrontalieră” 

Autorul 
documentului 

ESTAT SRL 

Date de publicare 21 august 2019 

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

 

© 2019, ESTAT SRL  

Toate drepturile rezervate 

str. "sf. Sedmochislenitsi" 9, et. 6, ap.29 

Sofia, 1421 

telefon: +359 2 950 55 15  

fax: +359 2 444 40 44 

www.estat.bg, office@estat.bg 

 

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. 

3 

CUPRINS 

 

1. Introducere ............................................................................................. 6 

2. Descrierea regiunii de cooperare transfrontalieră Bulgaria - România ........................ 6 

2.1. Poziția geografică a regiunii de cooperare transfrontalieră Bulgaria - România ........ 6 

2.2. Demografie § profil economic ................................................................... 9 

3. Analiza riscurilor la inundații și incendii forestiere pe teritoriul RTF ........................ 12 

3.1. Imagine generală a riscurilor pentru inundații și incendii forestiere în Bulgaria and 

Romania.................................................................................................. 12 

3.3. FMEA și RkFMEA .................................................................................. 15 

3.3.1. FMEA ............................................................................................ 15 

3.3.2. RkFMEA și factorii lui L și D .................................................................. 16 

3.4. Hărți de gestionare a riscurilor: niveluri de amenințare a inundațiilor și a incendiilor 

forestiere ................................................................................................ 17 

3.5. Hărți de amenințare - riscul inundațiilor și incendiilor forestiere ....................... 20 

3.5.1. Hărțile municipiilor cu risc ridicat (mare) de inundații ................................. 20 

3.5.2. Hărțile municipiilor cu risc potențial la incendii forestriere ........................... 21 

3.6. Hărțile municipiilor cu risc potențial la inundații .......................................... 22 

3.7. Hărțile municipiilor cu risc potențial la incendii forestriere ............................. 24 

3.8. Hărțile municipiilor cu risc integrat la inundații și incendii forestiere ................. 26 

3.9. Hărțile municipiilor cu risc integrat la toate amenințările. .............................. 28 

4. Analiza planurilor comunale și județene pentru reacție în caz de calamități în regiunea 

de cooperare transfrontalieră. ......................................................................... 30 

4.1. Hărțile municipiilor cu planuri de prevenirea calamităților .............................. 30 

4.2. Măsuri pentru prevenirea și reducerea pagubelor de incendii forestiere și inundații 32 

4.3. Tabele pentru măsurile de prevenire și protecție a populației .......................... 34 

4.4. Analiza măsurilor expuse în planurile de protecție ........................................ 40 

4.5. Gestionare dezastrelor, resurse și capacitate de reacționare la eveniment de criză – 

incendiu forestier și inundație ....................................................................... 41 

4.5.1. Structuri participante pentru gestionarea situațiilor de urgență ..................... 41 

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. 

4 

4.6. Implicare organizațiilor voluntare pentru colaborarea părților interesate și 

comunicare în regiunea de cooperare transfrontalieră ........................................... 42 

4.7. Resurse și capacitate ........................................................................... 45 

5. Concluzii și recomandări pentru creșterea pregătirii de reacție la situații de urgență în 

raionul transfrontalier – abordare de extindere a participării și a construirii de structuri 

regionale operativ compatibile ......................................................................... 49 

6. Anexa 1: Analiza măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor în RTF .................... 55 

7. Anexa 2: Metodologie și colegeri de evaluare a riscurilor ..................................... 62 

 

ABREVIERI 

 

RTF - regiunea transfrontalieră 

DGPBZN - Direcția Generală „Siguranța împotriva incendiilor și protecția populației“ 

Uniunea Europeană - UE 

FMEA - Analiza modului Efect Failure  

PIB - produsul intern brut 

GIS - Geographic Information System 

LAU1 - unitate administrativă locală - mun 

MOEW - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor 

NSI - Institutul Național de Statistică 

NUTS III - Regiunea de Planificare 

RPN - Risc Numărul Prioritatea (inclusiv riscul de prioritate) 

RPND - factor de risc global normalizat pentru factorul demografic 

RPNF - factor de risc global 

RPNL - factor de risc complex normalizat de solvabilitate a unui anumit municipiu 

RPNLD - factor de risc global, normalizat pentru capacitatea populației de a face față 

urgențelor 

IMM - întreprinderile mici și mijlocii 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

5 

LISTA FIGURILOR 

 

Densitatea populației de 1 km.p., 31.12.2017 ............................ 9 

Etestven o creștere de 1.000 de locuitori în 2017 .................... 9 

PIB-ul pe cap de locuitor în 2017 ......................................... .... .... 11 

Producția industrială pentru 2011-2016 (anul precedent = 100 -) ........... 12 

Zonele cu risc semnificativ de inundații potențial în bazinul Dunării.......... 12 

Riscul de inundații - Evaluarea riscului național, România, date de 1000 de evenimente 

..................................................................................................13 

Harta de pericol de inundații ................ 21 

Harta pericolului de incendii forestiere ................ 22 

Harti de municipalități cu risc de inundații ................ 23 

Harti de municipalități cu riscul de incendii forestiere ................ 25 

Harti de municipalități cu risc integrat de inundații și incendii forestiere ............. 27 

Harti de municipalități cu risc integrat toate amenințările ................ 29 

Municipalitățile cu organizațiile de voluntari existente ................ 32 

Harti de municipalități cu planuri de protecție în caz de dezastre ............ 44 

 

LISTA DE MESE 

 

Numărul al populației județului Călărași ................ 10 

Tabelele pentru măsuri de prevenire și protecție a populației ................ 25 

Analitice matrice: Măsuri pentru prevenirea ................................. 29 

Analitice matrice: Măsurile de protecție a populației ..................... 30 

Structuri participante pentru gestionarea situațiilor de urgență........ 42 

Resursele și capacitatea ............................................... .... 46 

 

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. 

6 

1. Introducere 

Gradul de pregătire pentru reacția la situații de urgență la diferite niveluri, inclusiv în 

contextul cooperării internaționale, depinde direct de o planificare eficientă, în cadrul 

planurilor județene și municipale de protecție în caz de calamități, evaluarea adecvată a 

riscurilor existente și potențiale, a resurselor disponibile (bazate pe evaluarea riscului) și 

colaborarea eficientă a părților interesate. 

Analiza actuală a acestor și a altor aspecte (realizată în detaliu în cadrul raportului ”Analiza 

privind scala, frecvența, concentrarea geografică, anotimpul și premisele pentru apariția 

calamităților în raionul transfrontalier” și raportul ”Analiza planurilor județene și municipale 

de protecție în cazul unei calamități pentru raion-pilot (județul Silistra și județul Călărași) va: 

• pune bazele unui model cuprinzător și pentru construirea structurilor regionale operativ 

compatibile care să ia măsuri imediate și să organizeze populația locală în caz de 

calamitate, până la sosirea forțelor sistemului unic de salvare. 

• oferi orientări specifice pentru dezvoltarea unui program de formare care să includă 

instruire teoretică și practică pentru voluntarii din ambele regiuni. 

Atingerea acestor obiective ale analizei va fi realizată printr-o analiză a pregătirii pentru 

situații de urgență în raionul transfrontalier, inclusiv problemele și posibilitățile: analiza 

situației actuale, cu identificarea opțiunilor concrete pentru îmbunătățirea sinergiilor 

transfrontaliere; gradul de implicare a voluntarilor la protecția în cazul calamității; precum și 

prin prezentarea datelor relevante privind gestionarea riscurilor care ar putea fi utilizate în 

viitoarele cercetări sau proiecte. 

Protecția populației este un principiu-cheie pentru dezvoltarea fiecărei comunități. Ca 

atare, cea mai eficientă pregătire pentru reacție la situații de urgență în raionul 

transfrontalier trebuie să se bazeze pe dialogul părților interesate. Din acest motiv, 

raportul va identifica măsuri concrete de consolidare a cooperării între comunitatea, 

organizațiile civice, autoritățile locale și de stat din raionul transfrontalier Silistra-Călărași. 

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/


   
 

 

 

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 

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).  

http://www.interregrobg.eu/
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2.2. Demografie § profil economic 

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  

 

 

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 

 
1 НСИ, оценка-карти на горските пожари 

http://www.interregrobg.eu/
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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.  

 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 

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 la 2011 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  în Silistra – 53.1 %, Dulovo – 20.0%, Tutracan – 12.4 %, Glavnița – 6.8%, Sitovo – 3.4%, 

Kaynardzha și Alfatar – 2.2 %. 

http://www.interregrobg.eu/
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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-) 

 

3. Analiza riscurilor la inundații și incendii forestiere pe teritoriul RTF 

3.1. Imagine generală a riscurilor pentru inundații și incendii forestiere în Bulgaria and 
Romania 

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.  

 

http://www.interregrobg.eu/
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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).  

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.   

 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0060  

3 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г. 
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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 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. 

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

на страната 
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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 incendii5. Probabilitatea de efectuarea a incendiilor forestiere pe 

teritoriul României este prezentată mai jos.  

3.2. Abordare de analiza și evaluarea riscului 

 Scopul principal al analizei să fi prezentate și comparate rezultatele pentru apariția 

calamităților și pagubelor, ca și posibilitatea pentru prevenirea daunelor și posibilitățile de 

reacție și salvare în caz de situații extraordinare în municipii în regiunea de cooperare 

transfrontalieră. Cea mai ușoară și adecvată de utilizat este prin hărțile geografice 

informaționale ale municipiilor. În acest scop în documentul acesta se propune o metodă de 

evaluare a riscului pentru diferite amenințări, folosind un sistem unic pentru evaluarea și 

analiza experta a datelor disponibile.  

Pentru acest scop se folosește metodă RkFMEA. 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.  

3.3. FMEA și RkFMEA 

3.3.1. 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 

 
5 Country Report, Conditionality Romania, 2016 г.  
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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. 

3.3.2. 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 

http://www.interregrobg.eu/
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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 cu el și oferă posibilitatea 

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. Reprezentarea în GIS în doar trei culori, pentru că sistemul 

este în principiu pentru scopurile gestionării riscului și în prezentul proiect dă posibilitatea 

vizualizării unde sunt cele mai riscante municipii și pe urmă să se evalueze până la ce nivel 

planurile lor de protecție în timpul unei calamități sunt adecvate la nivelurile de risc ale acestei 

municipii.  

3.4. Hărți de gestionare a riscurilor: niveluri de amenințare a inundațiilor și a 
incendiilor forestiere 

Hărțile pentru gestionarea riscului, în scurt hărțile 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  

http://www.interregrobg.eu/
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pentru daunele, nivelul de risc trebuie să fie analizat după datele demografice sau să fie 

folosite hărțile pe bază RPND. 

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 

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 

Kaynardzha 

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 

http://www.interregrobg.eu/


 
 

www.interregrobg.eu 

Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme is an EU funded Programme 

through the European Regional Development Fund – EFDR 

 

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 

27 Alexandru 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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3.5. Hărți de amenințare - riscul inundațiilor și incendiilor forestiere 

3.5.1. 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.  
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3.5.2. 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.  
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3.6. Hărțile municipiilor cu risc potențial la inundații 

Hărți doar pentru nivelul de risc RPN 
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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. 

 

 

Populația județului Călărași este sub un risc moderat sau mare de inundații, în afară de fiscul 

mai mic pentru unele municipii, estimat fără influența factorului demografic pentru municipiu 

respectiv.  
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3.7. Hărțile municipiilor cu risc potențial la incendii forestriere 

Hărți doar la nivelul de risc  RPN 
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Hărțile municipiilor cu risc normal spre mic la incendii forestriere după demografia RPND 
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3.8. 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. 

Hărți doar la nivelul de risc RPN 
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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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3.9. 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.  

Hărți doar la nivelul de risc RNP 
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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 

RPN RPND

Община

Силистра област

Алфатар 113 1 021

Главиница 96 771

Дулово 55 442

Кайнарджа 92 738

Силистра 102 812

Ситово 82 737

Тутракан 90 718

Всички заплахи

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
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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.  

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.  

4. Analiza planurilor comunale și județene pentru reacție în caz de calamități în 
regiunea de cooperare transfrontalieră.  

 

Gradul de pregătire pentru reacție la situații de urgență la diferite niveluri, inclusiv în 

contextul cooperării internaționale, depinde direct de o planificare eficientă, în cadrul 

planurilor regionale și municipale pentru prevenirea calamităților, evaluarea adecvată a 

riscurilor existente și potențiale, resursele disponibile (bazat pe evaluarea riscurilor) și 

colaborarea eficientă între părțile interesate. 

Întrebarea cea mai importantă la care se caută răspuns atunci când sunt analizate planurile de 

prevenirea calamităților la nivel municipiu și județ în regiunea de cooperare transfrontalieră 

este “Dacă masurile și resursele puse în aplicare îndeplinesc nivelurile de risc, în caz de 

inundații și incendii forestiere”? 

Planurile pentru prevenirea calamităților în partea Bulgariei din regiunea de cooperare sunt 

actualizate în cea mai mare parte, dar lipsește analiza completa a riscului. Pentru județul 

Călărași lipsește plan complet nici la nivel comuna, nici la nivel municipiu. În plus deși că planul 

pentru prevenirea calamităților român este cu prescripție semnificativă în el sunt semnate 

măsurile pentru prevenirea și suportarea digilor. În Bulgaria (partea bulgarească a zonei 

transfrontaliere) județul Alfatar este cel mai conștient de riscuri și este singurul județ care are 

organizația voluntară, în timp aceleași organizații pentru siguranța la incendiu sunt disponibile 

în toate municipii din partea româneasca a regiunii de cooperare.  

4.1. Hărțile municipiilor cu planuri de prevenirea calamităților 

Municipiile cu planuri pentru prevenirea calamităților actualizate sunt la verde, cele cu datele 

cele mai comune și măsurile de prevenirea abstracte sunt la galben, dar acestea, care nu sunt 

actualizate din anul 2012 sunt la roșu. Pentru România datele arată prezența planurilor cu 
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prescripția semnificativă și mai ales în județul Călărași. Datele suplimentare sunt alese din alte 

surse (exemplu în proiectul RO RISK) 6. 

 

 

 

 

 
6 Достъпен на https://www.ro-risk.ro/SitePages/Pornire.aspx 
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4.2. Măsuri pentru prevenirea și reducerea pagubelor de incendii forestiere și 
inundații 

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 
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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 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.7 

 

 

 
7 Tabelul este disponibil și în format Excel. 
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4.3. 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.   
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Dulovo 27 643 Există, în general, din 2012 2012 nu este actualizat Nu există 

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  
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Sitovo 5 110 Există, 2013 2017 

Menționate în graficul de 

notificări. Dar nu este clar dacă 

există și dacă oamenii sunt 

instruiți. 

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

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. 

40 

 

4.4. 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 
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municipiile vecine pentru asistență reciprocă și activități comune de prevenire, salvare și 

reabilitare.  

4.5. Gestionare dezastrelor, resurse și capacitate de reacționare la eveniment de criză 
– incendiu forestier și inundație 

4.5.1. 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  
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Forțele armate  

Subiecte necomerciale  

Volunatari ((а) formațiuni de 

voluntariat pentru protecție de 

calamități, incendii și alte situații de 

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  

4.6. Implicare organizațiilor voluntare pentru colaborarea părților interesate și 
comunicare în regiunea de cooperare transfrontalieră 

Voluntarii au funcția principală pentru prevenirea calamităților și riscurilor. În Bulgaria „un 

voluntar poate fi orice persoană fizică cu putere de vârstă de peste 18 ani, care este sănătos 

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”. ecrutarea voluntarilor este 

susținută de primarul municipiului respectiv, în urma rezoluției consiliilor municipale, apoi se 

inițiază procedura de recrutare a candidaților voluntari, în acest scop se face un anunț în mass-

media și / sau panouri informative din municipiu. 

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.  

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. 

43 

 

 

Pentru România harta municipiilor cu organizații efective voluntare este excepțională  

 

 

 

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 
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decât dacă este reabilitată”8. 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 de reprezentanți ai Ministerului de Interne, Ministerului Sănătății, 

Crucii Roșii Bulgariei și altor unități, în conformitate cu un program aprobat de Academia 

Ministerului de Interne, în coordonare cu directorul Direcției Generale ”Siguranța incendiară și 

civilă” - MAI.9 

În județul Silistra sunt create (primele în 2007) 4 formațiuni de voluntariat cu 56 de voluntari 

în total, în următoarele municipii: 

• Glavinitsa 

• Alfatar 

• Kaynardza 

• Sitovo 

• Tutrakan 

 

 
8 Legea pentru protecția de calamității, art. 40 
9 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 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.10 

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. 

4.7. 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 

Camion de pompieri 2 

Pompa de motor care se poate trage 1 

 
10 Administrație de județ, Silistra, 2018. 
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Grup de 

intervenție 

Borcea 

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 
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Barca gonflabilă 1 

Pompieri 

Dragalina 

Camion de pompieri  2 

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 

Camion de pompieri 2 

Tehnica mică de ecartament 7 
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civilă” 

Tutrakan 

Structura 

teritorială a 

Direcției 

Generale 

”Siguranța 

incendiară și 

civilă” 

Glavinitsa 

Camion de pompieri 1 

Tehnica mică de ecartament 2 

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. 
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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. 

5. Concluzii și recomandări pentru creșterea pregătirii de reacție la situații de urgență 
în raionul transfrontalier – abordare de extindere a participării și a construirii de 
structuri regionale operativ compatibile 

 

Gradul de pregătire pentru reacție la situații de urgență la diferite niveluri, inclusiv în 

contextul cooperării internaționale, depinde direct de coeziunea, dinamica și integrarea a 

trei procese interconectate: 

• planificarea eficientă, în cadrul planurilor județene și municipale de protecție în cazul 

calamității; 

• evaluarea adecvată și regulată a riscurilor existente și potențiale, ținând cont de 

resursele materiale, tehnice și umane disponibile; 

• cooperare eficientă între părțile interesate de la diferite niveluri de guvernare și ale 

vieții publice - de la populație la voluntari în procesul de gestionare a riscului de 

calamitate, reacție și reconstrucție, de la comunitate și organizațiile civice la 

autoritățile locale și de stat din RTF. 
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Activitățile analitice și de evaluare în cadrul seriei analizelor efectuate au ajutat la 

identificarea mai multor grupuri concrete de deficite legate de organizarea și metodele 

aplicate, în special conținutul și relevanța lor, pentru: 

• evaluarea vulnerabilității zonei transfrontaliere la pericolele naturale, provocate de om, 

la scară, frecvență, concentrare geografică, anotimp și premise pentru apariția 

calamității; 

• calitatea, domeniul de aplicare și promptitudinea acțiunilor planificate în planurile 

județene și municipale de protecție în cazul calamității pentru raionul-pilot (județul 

Silistra și județul Călărași). 

În RTF se observă riscuri diferite după scară și apariție de inundații, incendii forestiere, 

cutremure, alunecări de teren, temperaturi extreme și secetă. Pentru partea bulgară sunt mai 

caracteristice amenințările din cauza incendiilor și inundațiilor forestiere, în timp ce în 

districtul Călărași domină riscul pentru populația de inundații și secete. Cele mai amenințate 

și cele mai puțin capabile să facă față acestor riscuri sunt municipiile Alfatar și Silistra din 

partea bulgară. În secțiunea română, municipiile cu risc mai ridicat sunt Oltenița și Mănăstirea. 

În cadrul județului Călărași, este important și riscul ridicat pentru populație din accidente 

industriale, comparat cu județul Silistra. 

Analiza informațiilor statistice și calitative arată o creștere a calamităților – inundații din cauza 

precipitațiilor torențiale, dar pe de altă parte, datele istorice cu privire la astfel de fenomene 

arată o scădere a numărului de victime și, după cum reiese din aceste date, o reducere a 

pagubelor. 

Planurile de protecție în cazul calamităților sunt actualizate, dar nu există o analiză 

cuprinzătoare a riscului. Măsurile luate pentru reducerea riscului și controlul implementării lor 

sunt disponibile pentru partea bulgară din RTF, în timp ce pentru județul Călărași nu există un 

plan complet de protecție la nivelul județului, precum și pentru municipiile individuale. În 

plus, deși Planul românesc are o durată considerabilă, acesta enumeră măsurile de protecție 

împotriva inundațiilor și starea acestora. În partea bulgară a RTF, municipiul Alfatar este cel 

mai conștient de (conform informației public disponibilă) riscurile. Organizațiile de voluntariat 

sunt disponibile în unele municipii bulgare, în timp ce cele legate de siguranța incendiară sunt 

disponibile în toate municipiile din partea română a RTF. Acest lucru se datorează și 

diferențelor în legislație și practicilor celor două țări. 
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Ceea ce este comun pentru RTF este că planurile municipale de protecție în cazul calamității 

nu au o analiză completă și concretă a riscului. Lipsesc măsuri concrete de prevenire și de 

control a acestuia. Planificarea măsurilor de prevenire înăinte de calamitate și de gestionare 

a crizelor pentru protecția populației în cazul calamității ar trebui să se bazeze pe o analiză 

cuprinzătoare a riscurilor, pentru a fi eficiente și adecvate în cazul unei calamități eventuale 

și pentru a reduce sau a preveni pagubele pentru populația și economia. 

Deficite identificate și soluții potențiale 

• Este necesară o analiză cuprinzătoare și regulată a riscului la nivel local, municipal și 

planificarea măsurilor de prevenire, precum și pentru acțiunile în timpul situației de 

criză. Regular - cel puțin o dată pe an, control al implementării măsurilor și luarea în 

considerare a eficienței acestora în protecția populației și a pagubelor. 

• Este necesară o analiză a capacității comunității locale de a înțelege amenințările și 

riscul, și posibilitățile acestora de a face față asemenea amenințări. 

• Este necesar un schimb regulat de informație, în special pentru măsurile de prevenire 

luate și realizate. Acest lucru trebuie făcut cel puțin o dată pe an, ceea ce la rândul său 

va mobiliza toți participanții să-și actualizeze datele și măsurile cel puțin o dată pe an. 

• Este necesară crearea de platforme (evenimente, întâlniri) pentru partajarea între 

autorități și organizații publice și voluntare, cu participarea altor părți interesate 

(organizații neguvernamentale, cetățeni), pentru o experiență pozitivă pentru măsuri 

informaționale de prevenire, cum ar fi transmisiile prin canalele locale de televiziune și 

radio, organizare la nivel local, folosirea de rețele de socializare. 

• Sunt necesare evenimente comune de evacuație exemplare în cazul unei inundații și 

mobilizarea de stingere și de limitare a răspândirii incendiilor forestiere. 

• Este necesară instruirea de personal bilingv pentru comunicarea între instituții, servicii 

și sectorul non-guvernamental și organizațiile voluntare pentru acțiuni comune în caz de 

criză. 

• Sunt necesare exerciții simulate de evacuare și salvare în caz de inundație, incendiu sau 

cutremur. 
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Planurile județene și municipale nu au o analiză a capacității echipamentelor, resurselor 

și potențialului uman, corespunzătoare analizei riscului pentru municipiu concret pentru 

gestionarea calamității. O analiză amănunțită poate avea în vedere măsurile de cooperare 

între municipiile și în RTF, cu echipamente și resurse umane, și poate fi inclusă în planurile 

județene, ca scenarii exemplare. Acest lucru va reduce timpul de reacție și va ajuta la investiții 

mai eficiente în viitor, ca mijloc de protecție a populației în caz de calamități și accidente. 

Deficitele și provocările concrete includ următoarele aspecte de bază: 

• Planurile municipale de protecție în cazul calamităților nu sunt actualizate în mod 

regulat și nu există o analiză a efectului măsurilor de prevenire luate. Noile măsuri sau 

lipsa actualizărilor celor vechi duc la o modificare a riscului (în acest caz o creștere). 

• Planurile nu sunt concrete circumstanțelor și amenințărilor pentru municipiul 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. 

• Planurile nu sunt adesea adaptate ca material informativ pentru populație și pentru 

pregătirea ei pentru evitarea consecințele severe în caz de calamitate. 

• Există o lipsă deplină de măsuri de informare, într-un mod care poate fi înțeles și ușor 

accesibil pentru populație, despre amenințările, consecințele sau riscul, inclusiv și 

modul în care locuitorii se pot pregăti și reacționa în caz de criză. Pregătirea 

voluntarilor, precum și eforturile de creștere a numărului și formarea lor ar juca un rol 

principal aici. 

• Există o lipsă completă de planuri de evacuare, cu rute și spații de cazare temporară 

adaptate amenințării concrete într-o așezare sau locație amenințată. Acest lucru se 

datorează lipsei unei analize amănunțite a riscului. Una dintre cele mai importante 

măsuri pentru protecția populației în caz de calamitate lipsește - furnizarea sau 

disponibilitatea de apă potabilă și apă pentru gospodărie. Această măsură este foarte 

necesară mai ales în caz de cutremur, inundație și alte calamități grave, în timp ce 

pentru incendiile este necesară asigurarea de depozite de apă în apropierea unei 

posibile locații. 

• Informarea autorităților locale și regionale, a populației și a părților interesate nu este 

încă suficient de mare pentru a răspunde unui comportament responsabil la calamități 
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și urgențe, pentru a controla situațiile și pentru a preveni victime umane suplimentare 

și pagube materiale. Una dintre principalele măsuri pentru reducerea pagubelor și 

consecințelor unui eveniment de criză este informarea populației și a organizațiilor 

publice cu privire la nivelurile de risc și posibilele locații și manifestări ale unei crize, 

precum și despre acțiunile populației ca indivizi în aceste cazuri. 

• Din punct de vedere administrativ, planurile sunt foarte cuprinzătoare, oferă pași 

metodologici, dar sunt adesea formalizate prea mult. 

• Ca urmare a formalizării planurilor județene și municipale de protecție, în combinație 

cu furnizarea rară de informații actualizate despre resursele disponibile, canalele de 

interacțiune și prognozarea riscurilor, implicarea efectivă a tuturor părților interesate 

este semnificativ limitată. 

• O soluție potențială, în plus față de condiția obligatorie pentru formare și evenimente/ 

discuții publice, este elaborarea de variante scurtate de planuri de protecție, manuale 

și /sau broșuri informaționale pentru utilizarea în timpul situațiilor de criză. Aceste 

„planuri simplificate” pot fi accesibile populației, sub formă de pliante, pentru 

amenințările specifice pentru un municipiu dat. 

• Analiza informației publice arată, de asemenea, că potențialul de a crea sinergii între 

structurile regionale în cadrul RTF a fost compromis din cauza lipsei comparabilității 

datelor. Acest lucru încalcă exhaustivitatea și obiectivitatea evaluării riscului și a 

amenințării de apariția calamității. 

• Din marea parte a planurilor lipsesc nume concrete, sau cel puțin poziții cu numere de 

telefon și de adresă pentru reacție la criză și accesul public la informație din sursă, ceea 

ce ar contribui la gestionarea controlată a calamității și salvarea fără panică a populației 

din municipiile afectate. 

• Este dificil pentru partea română din RTF să evalueze disponibilitatea administrativă de 

reacție în aceste planuri din cauza lipsei de informații. Cu toate acestea, din analiza 

documentelor și materialelor informaționale suplimentare despre alte proiecte, se trag 

concluzii concrete cu privire la prezența problemelor administrative, cum ar fi lipsa 

coordonării și actualizării planurilor, a măsurilor de prevenire și comunicare. 
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• Recomandarea principală este să se întocmească o analiză a riscului la nivel municipal, 

cu participarea experților municipali, ca să fie concretă și aproapiată de realitatea din 

municipiul și să se prevadă măsuri de prevenire și de reacție în cazul calamității, care 

ar trebui raportate și actualizate în mod regulat, cel puțin o dată pe an. 

Planurile județene și municipale de protecție în cazul calamității ar trebui să integreze și 

să canalizeze integritatea acestui proces dinamic ca instrument de informare a publicului 

și de implicare a tuturor părților interesate. În majoritatea cazurilor, planurile sunt 

disponibile, dar lipsa de actualitate și formalizarea acestor documente adesea împiedică 

coordonarea mai eficientă în RTF și existența unui grad mai mare de pregătire pentru 

reacție la situații de urgență. 
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6. 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  
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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  

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 
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este suficient 
sau nu și 
pentru care 
cazurile de 
inundații și 
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. 

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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Toate 
celelalte 
măsuri 
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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7. Anexa 2: Metodologie și colegeri de evaluare a riscurilor 

Introducere de date șablon 

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

Date Municipalit
ate 

Tipul de 
ameninț

are 
majoră 

Tipul de 
ameninț

are 

Unde și 
ce se 
poate 
face 

Vulnerabilit
ate 

R 

Evaluar
ea: 

numărul 
de 

afectat
e 

Evaluare: 
posibile 
daune 

Probabilit
ate (P) de 
apariție 

măsuri 
preventi

ve 
disponibi

le 

Evaluar
ea 

efectul
ui de 

preveni
re (N) 

RPN Factor
ul L 

Factor
ul D 

RPNL 
Abilitat
ea de a 
gestion

a 
daune 
de risc 

* 

RPND 
Abilitate
a de a 

gestiona 
risc * 
factor 

demogra
fic 

factor 
de 
risc 

RPNLD 
compl

ex 
pentr
u a 
face 
față 

prevenire 
propuse 
pentru 
viitor 

Valoarea 
Exemplu 
de măsuri 
viitoare 

Tipul de 
date / 
modul 

de 
complet

are 

Nume 
meniu / 
cod de 

selectare 

Naturale 
sau 

tehnolog
ice 

Alegerea 
meniului 

meniul 
de 

selectar
e 

Text 
liber / 
descrie

re 

Index de la 
1 la 10; 
meniu la 
alegere 

număr O 
estimare 

aproximat
ivă în 
euro 

Index de 
la 1 la 10; 
meniu la 
alegere 

Text 
liber / 

descrier
e 

Index 
de la 1 
la 10; 
meniu 

la 
alegere 

calcul
at 

autom
at 

calcul
at 

autom
at 

calcul
at 

autom
at 

calcula
t 

automa
t 

calculat 
automat 

calcul
at 

autom
at 

Informații 
text liber 

O 
estimare 

aproximat
ivă în 
euro 

                   

Exemplu Tsarevo / 
BGS13 

natural inundații Scurger
ea în 
cursul 

inferior 
și gura 

de 
Veleka, 
drumur

i, 
poduri, 
plaja 

campin
g și 

copleși
t, 

turiștii 
copleși

6 1000 2000000 7 Informaț
iile de la 
trecerea 
oameni 

și 
precipita

ții 
Prognoza 
sinoptic 

9 378 3 8 1134 3024 9072 Sistemul 
de 

monitoriz
are a 

nivelului 
amonte 

100 000 
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t fără 
acces 

de 
vehicul

e 
ușoare 
peste 
pod. 

 

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 
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Inundații 

Su
rsă 

Descriere s
c
o
r 
R 

Sursa P Proba
bilitat
ea P 

N 
su
rsa 

Descriere Ra
tin
g-
N 

Ra
tin
g-
RP 

Da
une
le 
(su
rsa
) 

Daunele, inclusiv 
suma estimată în 

euro 

Municipalitatea 
totală 

plan
ul 
de 

înse
mnă

ri 

R
P
N 

gre
uta
te 
RP
N 

R
P
N
D 

gre
uta
te 
RP
ND 

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
ZP
B 

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
ZP
B 

Nu este 
  

3
6 

5.6
16 

28
8 

44.
928 

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
ZP
B 

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
ZP
B 

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
ZP
B 

   
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
ZP
B 

   
2
1
0 

32.
76 

16
80 

262
.08 
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Incendii forestiere 

Surs
ă 

Descriere sc
or 
R 

Sursa P Probabilit
atea P 

N 
surs

a 

Descriere Rating
-N 

Rati
ng-
RP 

Daun
ele 

(surs
a) 

Daune
le, 

inclusi
v 

suma 
estim
ată în 
euro 

Sursă munici
piu 

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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