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1. INTRODUCERE 

Scopul acestui raport este de a sistematiza abordarea de evaluare a riscurilor și      de 
gestionare a riscurilor în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România, care acoperă   în special  
regiunea Silistra și Călărași, ca o condiție prealabilă pentru analiza planurilor regionale și 
municipale de  protecție împotriva dezastrelor și o analiză  ulterioară a pregătirii pentru  
situații de urgență în regiunea transfrontalieră.  Analiza riscurilor  și  gestionarea  riscurilor  de  
inundații și incendii forestiere pentru zona pilot se vor concentra pe identificarea amenințărilor 
generate de inundații și incendii, pe baza informațiilor statistice și istorice colectate, a 
informațiilor spațiale și a rapoartelor privind amploarea, frecvența, concentrarea geografică, 
sezonalitatea și  condițiile de apariție a dezastrelor. Vor fi      identificate cele mai importante 
zone de risc, se vor lua în considerare  gestionarea  și  disponibilitatea  riscurilor și    se vor  
lua măsuri pentru prevenirea și  protejarea populației, în ceea ce privește dezastrele și 
accidente pe care le-ar putea provoca. Analiza măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 
și a celor provocate de om este un element obligatoriu în gestionarea sistemelor de mediu și 
tehnologice printr-o abordare ordonată  care  include două etape principale și interdependente 
pentru protecția  populației în caz de dezastre:   evaluarea amenințărilor,  riscul și măsurile  
de prevenire disponibile, inclusiv conștientizarea și avertizarea  populației înainte de 
producerea unei crize; gestionarea în  caz de criză, cu analiza asigurării administrative și 
materiale corespunzătoare   evaluării riscurilor pentru  municipalitate  și zona în cauză, 
măsurile de comunicare  și avertizare, pregătire și  organizațiile de  acțiune administrativă și 
voluntară  , precum și o evaluare a  capacității populației în cauză de a  acționa și de a face 
față  unui eveniment de criză. 

   În primul rând, principala sarcină a acestui raport este de a realiza o analiză a 
riscurilor și a gradului de gestionare a riscurilor, identificarea și compararea nivelurilor de risc 
în fiecare comună pentru a preveni producerea dezastrelor, acolo unde este posibil și  luarea 
de măsuri pentru a reduce consecințele  atunci când dezastrele sunt  inevitabile.  Ulterior (în 
principal în cadrul "   Analizei planurilor regionale și municipale   de   protecție împotriva 
dezastrelor pentru zona-pilot (districtul Silistra - districtul Kalaras)"), compararea    nivelurilor 
complexe de risc cu măsurile  de prevenire disponibile  între municipalități (printr-o analiză  a 
nivelurilor regionale și planurile  municipale      pentru   prevenirea  și protecția populației 
împotriva  dezastrelor), vor permite compararea și prioritizarea municipalităților cu un 
potențial de risc ridicat,  precum și evaluarea planurilor de acțiune comune în zona 
transfrontalieră în raport cu societatea,  cu organizațiile instituționale și neguvernamentale,cu  
unitățile de voluntariat, precum  și cu modul de furnizare a informațiilor  cu privire la formele 
de pregătire și formare pentru răspunsul la dezastre. 
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Există o serie de motive pentru care prevenirea dezastrelor trebuie să își găsească 
locul, cel mai evident dintre acestea fiind faptul că dezastrele nu respectă frontierele 
naționale  și pot avea o scară transnațională.  Dezastrele pot  avea un efect negativ asupra 
politicilor publice din regiunea transfrontalieră  puse în aplicare de autoritățile locale și 
regionale, cum ar fi cele din domeniile industriei, agriculturii și  infrastructurii, precum și un  
efect negativ asupra  creșterii economice a  regiunii. 

Cea mai bună condiție prealabilă pentru dezvoltarea unor politici eficiente de 
prevenire a dezastrelor este înțelegerea în profunzime a diferitelor tipuri și caracteristici ale 
evenimentelor de dezastre. Proiectul „Voluntariat în comun pentru o viață mai sigură” (JVSF) 
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V - România-Bulgaria 2014-2020, 
în conformitate cu care se elaborează prezentul raport și rapoartele ulterioare, urmărește 
reducerea sau limitarea efectelor negative legate de dezastrele din regiunea transfrontalieră 
prin: 

• înțelegerea  unei    politici bazate pe cunoaștere în prevenirea   dezastrelor   în regiunea  
transfrontalieră   (TGR); 

• stabilirea de legături între  actorii și politicile relevante  în toate fazele  ciclului  de 

gestionare  a dezastrelor  ; 

•    îmbunătățirea eficacității   metodelor  existente  de  gestionare a  riscurilor și  a 

instrumentelor   de  prevenire a dezastrelor.  

O condiție prealabilă pentru dezvoltarea  unei politici eficiente de  prevenire a  
dezastrelor  este o mai bună cunoaștere  a dezastrelor. 

Caracteristicile regiunii transfrontaliere 

Zona eligibilă a programului cuprinde regiuni la nivel administrativ NUTS III sau regiuni 
echivalente cu nivelul administrativ NUTS III și LAU1 situate la   frontiera dintre cele   două țări 
partenere și care acoperă următoarele unități  administrative: 
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În Bulgaria:  Regiunea Silistra (comunele Alfatar, Glavinița, Dulovo, Kaynardzha, Silistra, Sytovo 
și Tutrakan) 

În România: Împărțirea administrativă a teritoriului (la 31 decembrie 2000) include 3 orașe și 
2 municipii, 50 de comune și 160 de sate. Reşedinţa judeţului este Călăraşi (Fundulea, Dragoş 
Vodă, 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, Model, Soldan, Curcani, Budesti, Dichiseni, Dorobantu, Rosetta, 
Gradistea, Manastirea, Ciocanesti, Calarasi, Mitreni, Chiselet , Ulmeni, Spantov, Cascioarele, 
Oltenita, Chirnogi). 

 

Zona de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, supusă analizei , acoperă un teritoriu de 
7939,1 km2 cu o populație totală de 403.483  de persoane.  Suprafața eligibilă din Bulgaria 
reprezintă 2,6% (2851,1 km2) din totalul teritoriului țării, iar suprafața eligibilă în România  este 
de 5.088 km2  sau  2,13% din teritoriul total al țării. 
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Structura geografică a regiunii de cooperare include câmpiile,  zonele deluroase și 
dunărea. 

       Regiunea  Silistra acopera  platoul estic al Campiei Dunarii, relieful  predominant 
fiind de campie. Clima este temperata continentala si se incadreaza in principal in  subregiunea  
climatica a Dunarii. 

Județul Călărași face parte din Sud - Muntenia (Sud - Muntenia), o regiune de 
dezvoltare din România. Ca și alte regiuni de dezvoltare, regiunea nu are competențe 
administrative, funcția sa principală fiind de a coordona proiectele de dezvoltare regională și 
de a gestiona fonduri de la Uniunea Europeană  . Regiunea este situată în întregime în districtul 
istoric Muntenia  , cu sediul în Călărași.  Întregul teritoriu este situat în partea de sud a câmpiei 
Bărăganului și este străbătut de râuri mici, cu văi adânci. Pe latura sa sudică și estică se află 
Valea Dunării, care pe  latura estică este împărțită în mai multe ramuri care formează insule. 
Pe latura vestică  se află râurile Argeș și Dâmbovița, care formează o vale largă  înainte de a 
curge în  Dunăre. 

Zona de nord-est a cooperării transfrontaliere este separată de fluviul Dunărea și 
partea de nord-est a nivelului Dunării din Bulgaria.  Zona  se încadrează în zona climatică 
temperat - continentală  .  Regimul vântului  are  o  circulație predominantă nord-est-nord-
vest, însoțită iarna de ninsori. Precipitațiile (450-550 mm) sunt sub media națională (650 mm).  
Clima din zonele deluroase este moderat caldă și aridă, iar în zonele de câmpie - caldă și aridă. 

Rezervele de apă din zona de cooperare includ atât apele de suprafață, cât și apele 
subterane, în special fluviul Dunărea. Pe lângă Dunăre, nu există alte    râuri  cu apă întreagă 
în regiunea Silistra  . Există  un singur corp   artificial de apă   semnificativ –  Barajul  Antimovo  
, Municipalitatea Tutrakan,  precum și mai multe lacuri eutrofe de mică adâncime,unul dintre 
acestea fiind Lacul  Srebarna.  

 

Regiunea transfrontalieră nu este deosebit de bogată în resurse naturale. De 
asemenea, teritoriul regiunii   Silistra  nu este bogat în surse  de materii prime minerale.   În 
orașul Kolober, pe malurile  Dunării au fost studiate zăcăminte de caolin. 
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1.1. Demografie 

 Structura populației  în rândul unităților participante  diferă. Regiunea  Silistra este 
situata in partea de nord-est a tarii, la granița cu Romania.  Acesta  ocupă o suprafață de 2 846 
km2, ceea ce  reprezintă 2,57% din teritoriul   țării.  Populația regiunii este de 119 474 de 
persoane, cu o densitate medie de 41,96 persoane/km2.    
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        Populația din partea românească a  raionului Călărași este de 311.084  locuitori, 
cu o populație de 76.147 de locuitori (în 2018), urmat de Oltenița cu 27.561 de locuitori.  În 
ultimii ani, locuirea laturii bulgare a domeniului cooperării îmbătrânește în urma tendinței 
naționale.  Ca urmare, potențialu de dezvoltare economică, în special în zonele urbane   din 
partea bulgară, este în scădere.  Pe partea română se  observă procese similare. 

Populație – Județul Călărași 
 

 Total Bărbați Femei 

Populația totală a județului  
Călărași 

311 084 
152 

699 

158 

385 

 Populația urbană totală 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 6 621 3 210 3 411 

Populația totală din zonele 
rurale 

186 446 92 756 93 90 

1.2. Profilul economic 

 Agricultura si silvicultura, industria alimentara, prelucrarea lemnului si inginerie 
mecanica sunt principalele activitati economice, oferind locuri de munca in regiunea Silistra. 
Profilul economic al judetului Calarasi este dominat clar de agricultura, metalurgia fiind si ea 
o industrie importanta. Caracteristicile sectorului industrial variază în cele două țări, care fac 
parte din CBR. O concentrare mai mare a activitatii industriale se inregistreaza in Romania, in 
principal in orasul Calarasi si in apropierea celorlalte orase/municipii mai mari. În cazul site-
urilor industriale din Bulgaria, marile întreprinderi sunt doar patru, situate în orașul Silistra. 

Caracteristica locației industriale este diferită în ambele țări ale zonei de cooperare. 
În România există  o concentrare mai mare a activităților industriale, în Călărași sau în 
principalele așezări urbane  .  În ceea ce privește siturile industriale bulgare  , există   doar 4 
întreprinderi  mari,  în orașul  Silistra. 

În raionul Silistra funcționează 3801 întreprinderi din sectorul nefinanciar, adică 1% 
dintre cele din țară.  Angajații din acestea, care sunt  35 438, sunt repartizați  municipalităților  
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 cu cea mai mare pondere în Silistra – 53,1%, urmată de  municipiile   Dulovo - 20,0%, Tutrakan -   
12,4%,  Glavinitsa - 6,8%, Sytovo - 3,4%, Kaynardzha și Alfatar - 2,2%. 

 Activitatea  economică  în zonă nu este  ridicată.  Nivelul  antreprenoriatului (32 de 
întreprinderi la 1000 de persoane) este semnificativ mai mic decât  media națională.   Toate 
celelalte categorii de companii scad în  număr. 

În ceea ce privește partea bulgară a domeniului de cooperare, sectorul industrial este 
format din subsectoare precum: inginerie mecanică pentru mașini agricole, industria 
alimentară electronică, prelucrarea lemnului,  producția de alimente  și băuturi etc.  N.1

 

 

 

Pe  partea românească, subsectoarele predominante   ale industriei includ: 
metalurgia, industria alimentară și textilele.   Producția industrială este  diversă și  se bazează 
pe activități tradiționale -  creșterea  păsărilor, 

 

 
 

 
1 Date socio-economice, Institutul Național de Statistică, 2019 
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industrializarea laptelui și a cărnii; piscicultură; cogenerarea hranei pentru animale; producția 
de hârtie; producția de materiale de construcție etc.:  textile, prelucrarea lemnului,  
metalurgie, producția și depozitarea gazelor, transportul și producția de petrol și produse 
petroliere  , producția de sticlă, producția de   biomotorină, îmbrăcăminte, lapte și produse  
lactate, oțel, țiței, beton  prefabricat  , mobilier,  hârtie, sticlă, blană mixtă, zahăr.  

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

 

 
În 2017       În  județul Călărași funcționau  4.896 de firme,    clasificate în funcție de numărul 
de angajați  , după cum urmează: 

• 0-9 angajați: 4 293 companii 

• 10-49 angajați: 512 

• 50-249 angajați: 77 

• 250 + angajați: 14 
 

Clasificarea în funcție de tipul  de activitate economică : 

• Industrie: 462 

• Construcție: 405 

• Comerț cu ridicata și  cu amănuntul;  repararea  autovehiculelor  și motocicletelor: 

2 020 

• Transport și depozitare: 351 
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• Hoteluri și restaurante: 162 

• Informații și comunicări: 113 

• Intermediere financiară   și asigurări: 45 

• Tranzacții imobiliare: 68 

• Activități profesionale, științifice și tehnice : 331 

•  Activități administrative  și activități auxiliare: 120 

• Studii: 29 

• Sănătate și asistență  socială  : 72 

• Desfășurarea activităților culturale si recreative : 59 

• Alte servicii: 72 

• Altele (neincluse mai sus): 587. 2 

 
          Evoluția principalilor indicatori  socio-economici  ai  județului Călărași în luna aprilie 
2019 este după  cum urmează:3

 

• scăderea producției industriale în martie 2019.  cu 4,9% față de luna precedentă;   și cu  
25,4 %  față  de producția industrială din aprilie 2018  ; 

• o creștere a randamentului mediu nominal net de 0,5% față de luna precedentă;    12,5% 
față de luna aprilie 2018, respectiv; 

• scăderea șomajului înregistrat la sfârșitul lunii aprilie 2019 cu 0,3 puncte   procentuale 

față de luna  precedentă    și, respectiv, cu  0,6 puncte   procentuale față de  aprilie 2018   

•  scăderea   indicelui net  de utilizare a cazărilor  în  structurile  de cazare  turistică cu 
1,2 puncte procentuale față de  luna precedentă și  o creștere de 5,5 puncte procentuale 
față de  aprilie  2018  ; 

•       menținerea  aceluiași  număr de autorizații  de  construire eliberate pentru  clădiri 
față de luna precedentă (42) și  creșterea cu 6  față de  aprilie 2018;  

•  Creșterea numărului  de nașteri vii si reducerea   numărului  total de decese, casatorii, 
divorțuri si decese sub 1 an fata de luna precedenta  si  aceeșii perioada a anului 
precedent.  

Majoritatea întreprinderilor TGR sunt reprezentate de întreprinderi mici și mijlocii  
(IMM-uri) și de o mică parte a întreprinderilor  mari.    În domeniul cooperării, inițiativa privată 
a fost foarte dinamică în sectorul IMM-urilor în ultimii ani  . Principalul  motiv este promovarea 
liberei concurențe și a oportunităților de angajare.  În prezent, majoritatea locurilor de muncă 
nou deschise  sunt IMM-uri.  De partea  bulgară , ponderea IMM-urilor  

 
 

 

 
 
 

 
2 Institutul Național de Statistică din România, 2019 
3 Ibid 
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este de peste 99%.  În ansamblu, IMM-urile din  domeniul programului au o  poziție stabilă pe  
piața  internă, dar un număr foarte mic de IMM-uri exportă   în străinătate. 

Marcând o tendință ascendentă a structurii economiei în cadrul zonei de cooperare 
transfrontalieră, serviciile dețin cea mai mare pondere relativă a economiei. Agricultura a fost 
dezvoltată în mod tradițional în regiune. Pe partea bulgară, suprafețele de teren agricol și 
păduri cuprind 58,57% și respectiv 33,19% din totalul teritoriului. Principalele culturi cultivate 
sunt cerealele, livezile, fructele și legumele, strugurii și multe altele. Creșterea animalelor din 
regiune acoperă toate tipurile de animale. Agricultura se confruntă cu o serie de constrângeri: 
proprietate dispersată, teren arabil redus, facilități învechite, lipsa de investiții și tehnologii 
noi, deficiențe în integrarea cu industria alimentară și multe altele. 

     În România, ponderea terenurilor agricole și pădurilor este, de asemenea, foarte 
reprezentată în mixul teritorial. Suprafața fondului forestier din județul Călărași este de 22.000 
ha. Deși în general cresc, ratele de creștere economică rămân insuficiente pentru a depăși 
decalajul semnificativ în cooperarea transfrontalieră dintre Bulgaria și România, în comparație 
cu nivelurile medii ale UE. Prin urmare, sunt necesare intervenții adecvate pentru a îmbunătăți 
potențialul economic general în zona de cooperare transfrontalieră. 

1.1.  Mediu 

• Aer: Condițiile de aer din zona TGR sunt relativ bune.  Principalele cauze ale poluării 
aerului  sunt emisiile  de combustibil utilizate în industrie și gospodării  pentru încălzire, dar 

și gazele de eșapament ale  vehiculelor de ambele  părți ale  domeniului   cooperării  
transfrontaliere  . 

• Apă: Conform datelor colectate, starea ecologică a apelor de suprafață poate  fi, de 
asemenea, evaluată ca fiind  relativ bună.  Principala   cauză a poluării apei în regiune este 

lipsa unui sistem de canalizare pentru majoritatea zonelor mici și   mijlocii. Apele subterane 

sunt contaminate în unele zone în principal cu nitrați  , fosfați etc. Pe partea română, 
principalele organe receptoare ale apelor uzate sunt lacurile și râurile. Întrucât zona de 

cooperare este   traversată de Dunăre,  gestionarea în comun a riscurilor  de inundații și 

inundații  oferă o oportunitate  excelentă de cooperare. 

• Soluri: Starea solurilor   din zona TGR este adecvată.  Un fenomen grav de  distrugere a 
solului  - eroziunea a avut loc în  ultimii  ani.  Eroziunea solului are loc în zonele costiere 
și parțial împădurite.  Utilizarea limitată  a pesticidelor, agricultura ecologică și 
controlul  pesticidelor ar putea reprezenta măsuri eficiente împotriva 
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poluării aerului și a apei etc. Reducerea  eroziunii solului în  regiune ar putea fi  un 
domeniu de cooperare. 

•  Biodiversitate: Marea  abundență a florei și faunei  și diversitatea  habitatelor și  a 
ecosistemelor pot fi ușor  afectate de activități economice  haotice.  Ariile protejate 
stabilite și alte planuri de conturare a   unora noi sunt esențiale pentru conservarea 
bogăției regiunii.  În regiunea  TGR, pe partea bulgară,  este situată rezervația naturală 
Srebarna  . 

1.3.  Imagine generală  a  riscurilor de inundații și  incendii forestiere în  TGR 

Evaluările existente ale riscului  de inundații la nivel național și regional (NUTS II, III)  în  
TGR formează  o  imagine generală  a riscului  scăzut  până la moderat  , acesta din urmă  crescând 
la nivelul fluviului Dunărea. 

 

Sursa:  Ministerul   Mediului și Apelor, 2019  
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Unul dintre cele mai frecvente riscuri din România este cel de producere a inundațiilor.  

Evaluarea riscului     de  inundații analizată în  cadrul punerii  în  aplicare a Directivei CE privind 

inundațiile5 ia în considerare numărul estimat de rezidenți potențial afectați; tipul de activitate 
economică din zona potențial afectată; instalațiile IPPC  (a se vedea anexa I la Directiva 
96/61/CE privind prevenirea și controlul complex al   care pot provoca  contaminare  
accidentală în   caz  de inundații  ;  arii  protejate afectate etc. 

În perioada 1960-2010 au avut loc circa 400 de inundații semnificative, dintre care 39 
sunt considerate evenimente istorice semnificative, pe baza criteriilor hidrologice și a 
criteriilor care țin cont de amploarea efectelor negative ale inundațiilor. Aceasta include 36 
de evenimente istorice semnificative pentru râurile interioare și 3 pentru Dunăre, cu 375 de 
zone identificate ca având risc semnificativ de inundații interioare - 24 de-a lungul Dunării. În 
această perioadă, s-au înregistrat 237 de victime (6,6 victime medii/evenimente).4 

 

Sursa: Evaluarea  Națională a Riscurilor, 2016, Inspectoratul General  pentru Situații de 
Urgență, România 

Istoria mai recentă a inundațiilor din România arată   impactul   major  al acestui pericol 
asupra   populației  și infrastructurii – inundațiile din 2005 și 2006. 

 
 
 

 

 
 

 
4 Evaluare Națională a Riscurilor – RO RISK, 2016, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România. 
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  afectează peste 1,5 milioane de oameni (93 de morți), inclusiv   distrugerea unei părți  
importante a infrastructurii și provocarea de daune de aproximativ 2 miliarde de euro.  Euro.  

 

 
Sursa: Evaluarea  Națională a Riscurilor, 2016,  Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență, România 

În ceea ce privește pericolul incendiilor forestiere și datele istorice privind  incendiile 
care au loc,  regiunea Silistra se situează sub media națională.  Suprafața totală forestieră a 
zonei acoperă o suprafață de 63 276 ha sau 1,51% din teritoriul forestier al țării. Partea 
împădurită a suprafețelor forestiere are o suprafață de 59 348 ha, cu o silvicultură          relativ 

scăzută  - 20,85%.    Suprafețele din clasa a  1-a de pericol de incendiu  reprezintă 8,3 % din  
suprafața totală  a teritoriului forestier. 

În perioada 2006–2015, în teritoriile forestiere din regiunea Silistra au fost înregistrate 
48 de incendii, cu un total de 472,8 ha. deteriorat. Dimensiunea medie anuală a unui incendiu 
este de 9,25 ha - de 1,63 ori mai mică decât media națională. Rata medie anuală de ardere a 
teritoriilor forestiere este de 0,07%, sau de 3 ori sub media națională. După tipul de incendii 
forestiere se împart în vârf - 1,17% și scăzut - 98,83%. Anii cu valori maxime ale activității 
incendiului sunt 2007 și 2012, când dimensiunea suprafeței incendiate a depășit media 
perioadei - de 4,7 și respectiv 1,8 ori.  
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 Studiul evaluărilor și studiilor anterioare  arată  că: 

•   În zonele forestiere din  zonă, în medie,  pe an au loc 0,08 incendii pe o suprafață de 
1000    ha;  

• În  zonele forestiere ale zonei la fiecare 1000 ha  sunt arse  0,75 ha.5  

     În România, pădurile sunt de obicei situate în zonele cele mai abrupte și mai 
inaccesibile, în contextul înrăutățirii condițiilor de sol. Incendiile forestiere apar mai ales în 
perioadele secetoase, în special în pădurile, situate în regiunea colinară subcarpatică. În ceea 
ce privește ora și locația incendiilor, s-a constatat că cele mai mari rate înregistrate sunt de 
regulă în sezonul de primăvară (51%), urmat de vara (25%), toamna (18%) și iarna (6%). 
Sezonalitatea incendiilor este corelată cu perioadele secetoase, precum și cu practicile 
agricole de ardere a deșeurilor vegetale. Suprafața fondului forestier din județul Călărași este 
de 22.000 ha. 

Prezența și activitatea umană sunt   principalii factori determinanți pentru apariția 
evenimentelor de incendiu forestier, iar această afirmație este susținută și de  distribuția 
internă     și     spațială a incendiului  , care  este mai frecventă în zonele deluroase, în  
primăvară și toamnă, când se practică arsuri agricole pentru gestionarea vegetației. În timpul 
verii, cele mai multe incendii forestiere apar în câmpie, când arderea miriștei este, de 
asemenea, frecventă la munte. 

Pe teritoriul României, probabilitatea și frecvența incendiilor forestiere s-a  dublat, 
ajungând la 341 evenimente/an  in   ultimul deceniu  , față de cea istorica (1956-2005), în  
medie de  175.  Schimbările climatice reprezintă o posibilă cauză a creșterii raportate. 

Suprafața medie arsă a crescut cu    25%, de la  5,2 la 6,5 ha în  aceeași perioadă.  8 
Probabilitatea incendiilor forestiere pe teritoriul României este prezentată mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5 Lubenov, K., 2016, Evaluarea și cartografierea riscului de incendii forestiere în țară 
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Sursa: Evaluarea Națională a Riscurilor, 2016, Inspectoratul Șef pentru Situații de Urgență,  
România 

2. MODEL DE ABORDARE  A  EVALUĂRII RISCURILOR  

Abordarea analizei riscurilor legate de scară sau vulnerabilitate, frecvență, localizare 
geografică și   condițiile prealabile pentru dezastre în   zona transfrontalieră    este completată    
de analiza și  gestionarea prevenirii și a  sensibilizării  publicului. 

Proiectul solicită, de asemenea, prezentarea de hărți ale amenințării și riscului de 
inundații și incendii forestiere. Colectarea de informații spațiale și hărți     se dovedește     a 
fi foarte inexactă și lipsește ca informație, dar cu informații disponibile care pot fi  menționate 
spațial la datele din  TGR. Cardurile FMEA sunt pregătite și riscul în funcție de raportul de 
dependență de vârstă   este normalizat. 

Modelul de colectare a datelor, de evaluare a riscurilor în regiunea transfrontalieră 
în conformitate cu punerea în aplicare a proiectului și de reprezentare a hărților și a 
concluziilor privind deciziile de gestionare  include  următoarele elemente-cheie: 

2.1. Crearea unei arhive de informații privind activitățile din regiunea transfrontalieră  

 Valoarea adăugată al metodologiei acestei analize  permite acumularea unei baze de date 

care, în viitor, cu o actualizare periodică, poate fi integrată  pentru a sprijini prevenirea  riscurilor.  Datele  

sunt colectate  în comunele de câmp, rezumate  sub formă de tabel, indicând  sursa și  perioada.  Datele  

au fost atunci  
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conform clasificării amenințărilor. Cea mai gravă este lipsa de informații specifice cu privire la 
starea măsurilor de prevenire existente, precum și a planurilor specifice   pentru viitoarele 
măsuri  de prevenire.  Principalele  surse  de informații utilizate, rezumate, sunt  următoarele: 

• date  disponibile  publicului din planurile de dezvoltare regională și municipală și  din 
planurile de  protecție împotriva dezastrelor  ; 

•  Institutele Naționale de Statistică   din Bulgaria și România; 

•  Direcția Generală  "Siguranța la incendiu  și protecția  populației", Bulgaria; 

•  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 

• Directoratul bazinului regiunii Dunării 

•  Ministerul Mediului și Apelor  al Republicii  Bulgaria; 

• Alte analize, sondaje și evaluări la nivel național și local pentru Bulgaria și România, 
inclusiv publicații  ale organizațiilor neguvernamentale  și ale  altor părți interesate. 

Datele istorice și informațiile mai recente (dacă sunt disponibile) pentru producerea 
dezastrelor în regiunea transfrontalieră au fost utilizate în scopul evaluării riscului. În acest 
context, ar trebui să se țină seama de faptul că disponibilitatea informațiilor necesare este 
limitată și există dificultăți serioase în încercarea de a compara - sunt utilizate diferite criterii, 
cum ar fi numărul victimelor, valoarea pagubelor, numărul de evenimente care au avut loc 
într-o perioadă de timp. Datele privind consecințele fizice și economice ale dezastrelor trebuie 
considerate, în cel mai bun caz, ca fiind orientative. 

2.2.  Metodologia  de evaluare și  analiză a riscurilor 

Un obiectiv principal al analizei este de a oferi perspective comparabile, clare și 
acționabile cu privire la potențialele dezastre și daune, precum și de a evalua pregătirea pentru 
apariția dezastrelor în municipalitățile din regiunea transfrontalieră. Cea mai inteligibilă și mai 
ușor de utilizat abordare este prin hărțile municipale GIS din regiunea transfrontalieră. 

Metoda RkFMEA propusă și colectarea de date constau în cartografierea  amenințărilor și a 
riscurilor și, astfel, identificarea zonelor care sunt susceptibile la riscuri  specifice.  De 
asemenea, oferă informații    utile publicului și este  un instrument important pentru  
autoritățile de planificare. 
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2.3. Tipuri de riscuri 

  Există multe tipuri de risc, precum și multe definiții diferite ale termenului, în 
funcție de domeniul de viață la care se referă. În continuare, subiectul analizei va fi riscul 
pentru sănătatea umană reprezentat de amenințările naturale și provocate de om. Vor fi 
luate în considerare și riscurile materiale, însă sarcina principală a analizei este protecția 
populației în caz de dezastre și accidente. 

  Definiția riscului, în contextul acestui raport este: riscul este probabilitatea unui 
dezastru, rezultat dintr-o criză naturală sau un eveniment provocat de om, care ar avea un 
impact grav asupra sănătății și vieții umane, precum și va avea ca rezultat daune materiale 
și/sau de mediu aduse unei anumite zone. 

2.4. Metodologia  de gestionare a  riscurilor 

 Pentru a  înțelege și a studia fiecare situație  de risc, se analizează trei faze 
importante: 

•    Analiza riscurilor:aceasta ia în considerare potențialele consecințe   negative  care pot    
apărea  ca urmare  a  realizării pericolelor pe  care le prezintă fiecare sistem.  În acest 
caz și în  contextul siguranței, o consecință negativă poate duce la o deteriorare a 
sănătății   uneia sau  mai multor persoane, la un accident sau accident al unui sistem 
sau dispozitiv tehnic,  la contaminare sau  distrugerea unui sistem ecologic, moartea 
unui grup de persoane sau creșterea mortalității   populației,   daune materiale   cauzate 
de pericolele realizate sau creșterea costurilor de  siguranță. 

• Evaluarea riscurilor: Rezultatele evaluării riscului sunt „cuantificarea” riscului. În 
această fază, căutăm răspunsuri specifice la întrebări, cum ar fi „Care este 
probabilitatea de realizare a amenințării?” și „Care ar fi greutatea amenințării 
realizate?”. 

• Gestionarea riscurilor: gestionarea riscurilor se referă la crearea condițiilor și luarea de  
măsuri pentru a le menține "cât mai scăzute posibil" (TNKPR) și într-o formă în care 
aceastea poate exista în mediu, într-o  măsură acceptabilă pentru   organismele care 
trăiesc în acestea. 
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2.5. Clasificarea  ESPON și  grevarea cu sarcini a amenințărilor  

Datele statistice privind accidentele din trecut și distribuția  sarcinilor acestor 
amenințări într-o evaluare integrată a amenințărilor și a riscurilor sunt colectate în mod diferit 
de la diferite administrații. Cu toate acestea, există o directivă și o practică europeană  care, 
în acest caz, face posibilă compararea amenințărilor și a  riscurilor  în  TGR în condiții de 
egalitate. 

  
Clasificarea și gravitatea  amenințărilor în Europa % 

 

 Amenințări naturale Severitat
e % 
 

Avalanşe 2.30 
Secetă 7.50 
Cutremure 11.10 
 Temperaturi extreme 3.60 
Inundație 15.60 
 Incendii 11.40 
Alunecări 6.20 
Val de furtună a  mării 4.50 
Tsunami 1.40 
 Erupții vulcanice 2.80 
 Furtuni de iarnă 7.50 
Total natural 73.90 
 Amenințări tehnologice  

Aer 2.10 
 Amenințări cu accidente  majore 8.40 
 Centrale nucleare 7.80 
Produse petroliere - transport,  

Depozitare,manipulare 7.80 

Amenințări tehnologice  totale 26.10 

Total 100.00 

2.6. Amenințări care fac obiectul unor  evenimente anterioare  

Pe baza informațiilor disponibile, colectate și   structurate în cadrul   proiectului, 
inclusiv informații  statistice, indicatori istorici și socioeconomici  , informații de calitate 
conținute în planurile de dezvoltare ale municipalității, planurile de  gestionare a  riscului  de 
inundații și planurile de protecție împotriva dezastrelor din regiune,  au fost evidențiate 
principalele amenințări la adresa  TGR.  Tabelele sunt prezentate în anexa  1.   Principalele 
date privind amenințările cu inundațiile și incendiile forestiere sunt, de asemenea, verificate 
cu întrebările adresate  participanților la  interviurile realizate.  Amenințările naturale la 
adresa mediului astfel identificate, dispuse  prin importanța  daunelor dintre evenimentele  
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sunt: inundații ,  incendii forestiere, alunecări de teren, furtuni de iarnă, secetă , temperaturi 
extreme, furtuni, cutremur.  

   Amenințările tehnologice   identificate de studiu sunt:centrala  nucleară,  
contaminarea radioactivă, amenințarea  cu accidente majore în  centralele și instalațiile 
chimice  și  instalațiile de depozitare cu materiale toxice, amenințarea în depozitarea, 
prelucrarea și transportul produselor petroliere. 

Din tipurile de amenințări identificate, este evident că clasificarea ESPON este în 
mare măsură valabilă în scopul analizei curente și poate fi astfel aplicată. În plus, amenințările 
identificate corespund categoriilor utilizate de institutele de statistică atât din Bulgaria, cât și 
din România, ceea ce permite utilizarea datelor statistice disponibile în municipii..   

După analiza inițială a evenimentelor de dezastru din trecut, vor fi utilizate tipuri 
specifice de amenințări din clasificarea EPSON, în funcție de caracteristicile oricărei 
municipalități date. 

2.7. Sub rezerva analizei și evaluării riscurilor 

Riscul ar trebui să fie localizat, în funcție de zona de impact și de evaluarea amenințării. 
Vulnerabilitatea, probabilitatea de apariție, daunele și măsurile de prevenire disponibile 
trebuie evaluate pentru locația specifică. Subiectul analizei și monitorizării sunt 
amenințările și riscurile la adresa sănătății umane care afectează municipiile, care sunt 
vitale pentru funcționarea economiei sau care pot provoca pagube materiale și populației 
în proporții semnificative. Un singur obiect sau riscuri individuale nu sunt luate în 
considerare și nu vor fi discutate deoarece nu este fezabil practic, tehnic și financiar. 

2.8. Evaluarea daunelor  și  a pragurilor  

Practicile internaționale de raportare em-DAT și cerințele pentru raportarea crizelor 
se referă la următoarele daune cauzate de dezastre naturale și  trebuie îndeplinite cel puțin   
unul dintre criterii: 

•  10 sau mai multe persoane au murit; 

• 100 de persoane raportate ca fiind rănite sau afectate; 

•  Declararea  stării de urgență (dezastru); 

•  Cerere de asistență  internațională  . 
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Metodologia   riscului de inundații pentru o zonă de inundații adoptată de MOEW și 
care respectă   cerințele Directivei privind inundațiile prevede  următoarele criterii: 

 

Nr.  Criterii pe categorii Unitate 
de 

măsură 

   

 Nivel  Scăzut Mediu Ridicat 

 Sănătatea umană     

1 Cetățeni afectați Număr 300 1 500 3 000 

2 Elemente critice  de 
infrastructură sau clădiri 
afectate  de importanță  
publică ( spitale, 
școli;   etc.) 

Număr 1 3 6 

3  Puțuri și stații de pompare  
pentru alimentarea cu apă 
potabilă 

Număr 4 18 38 

Activitatea comercială     

1 Valoarea economică rezumată 
a daunelor 

Lev 700 х. 3 000 х. 7 000 х. 

 
  Pentru acest proiect, un prag de 100, direct și indirect, rezidenți afectați pentru o 

municipalitate va fi utilizat ca o consecință a unui eveniment care s-ar fi putut produce în 
oricare dintre amenințările identificate aici. Această clasificare de raportare este doar pentru 
evenimentele de criză. În scopul managementului riscului, este necesar un criteriu pentru o 
evaluare preliminară sau o prognoză a posibilelor daune în cazul unui eveniment de criză 
specific pentru amenințările identificate. 

   După o examinare atentă   și o analiză a criteriilor posibile  ,  a fost   selectat 
criteriul financiar pentru daune.Limita inferioară este  luată pentru 5%,  intervalul  mediu  este 
de la 5%  la  10%, iar cel mare este  luat pentru mai mult de 10%.  Importanța pentru 100 de 
persoane va fi respectată la nivelul  administrativ  al LAU1, care corespunde unei unități 
administrative Bulgare. 
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        Pagubele materiale sunt doar un indicator al capacității populației municipiului 
de a face față consecințelor și pagubelor unei eventuale crize sau dezastre. Folosind acest 
indicator comparativ, este posibil să se compare riscul pentru sănătatea umană în condiții de 
egalitate cu alte municipii, subiectul prezentei analize 

     Factorul suplimentar care determină capacitatea populației unei municipalități de 
a face față consecințelor și prejudiciului unui posibil eveniment de criză este raportul dintre 
persoanele incapabile și populația angajabilă a municipiului respectiv. Cu un grad scăzut de 
ocupare a forței de muncă, împreună cu un număr mare de copii și persoane în vârstă, le va fi 
mai greu să facă față dezastrului care se întâmplă. Aceasta este măsurată prin raportul de 
dependență de vârstă, care arată numărul de persoane de vârstă „dependentă” (populația sub 
15 și 65 și peste) la 100 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 65 de ani. Cu o rație 
prezentată de până la 45%, municipalitatea este considerată „foarte activă”, „relativ mai 
slabă” este intervalul de la 46% la 55%, în timp ce un interval de peste 55% este considerat 
„foarte slab”. Spre comparație, acest coeficient pentru Bulgaria pentru anul 2015 este de 
52,4%, ceea ce înseamnă practic că pentru fiecare persoană cu vârsta cuprinsă între 15 și 65 
de ani, există mai puțin de două persoane în vârstă activă. Spre comparație, în 2005 acest 
raport era de 44,5% 

  În aceste dimensiuni financiare vor fi aduse prejudicii financiare și materiale, iar 
riscul pentru sănătate va fi normalizat cu ajutorul acestora, astfel că va exista un risc pe 
măsură pentru toate municipiile, subiect de analiză, indiferent de averea și caracteristicile 
demografice ale acestora. Prima fază a bazei de date utilizează evaluări financiare ale 
dezastrelor, împreună cu evaluarea experților din municipiu pentru valori estimate pentru 
eventualele daune. 

2.9. Metode de gestionare a   riscurilor 

Analiza rezultatelor și aplicațiilor internaționale obținute    în domeniul acțiunii 
preventive și al managementului riscurilor arată că   prevenirea și reducerea  prevenirii și 
gestionării riscurilor    la   nivelul municipiului, împreună cu sprijinul instituțional și dezvoltarea 
la  un astfel de nivel, sunt priorități pentru  obținerea eficacității și dezvoltării durabile. 

2.10. Gestionarea  globală    a  riscurilor la nivel macro 

Abordările standard de management al riscului, sau mai precis monitorizarea riscului, 
se bazează în mare parte pe statisticile anterioare privind crizele și dezastrele. Aceștia se 
concentrează pe gestionarea politicilor globale și regionale și urmăresc să ia în considerare și 
să planifice măsuri de contracarare la nivel internațional, național și regional și să monitorizeze 
schimbările climatice globale și eficacitatea măsurilor globale luate. Pe baza acestor studii 
statistice și a sistemelor de geoinformații multistrat derivate în consecință, se realizează 
planificarea măsurilor la nivel național și regional sau la nivel macro de management. 
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Măsurile și politicile individuale la nivel local - municipiu sau primărie, rămân o 
prioritate pentru definirea și rezolvarea la nivel local, dar nici resursele, nici planificarea 
măsurilor, nici efectul acestor măsuri nu sunt luate în considerare de monitorizarea și sisteme 
de management până când apar ca indicator statistic, cel puțin, la nivel NUTS3. 

Acest tip de management al riscului este o metodă de tip macro-de sus în jos, care 
necesită o planificare foarte serioasă și furnizare de resurse, precum și un sistem administrativ 
puternic și funcțional pentru a răspunde nevoilor de măsuri eficiente la nivelul municipalității. 
Acestea sunt traduse cel mai eficient în planuri specifice de protecție în caz de dezastre, care 
ar trebui puse în aplicare la nivel municipal. Cu toate acestea, această metodă nu face posibilă 
luarea în considerare în mod specific a eficacității măsurilor de atenuare a riscurilor, nici să 
asiste la analiza riscului la nivel de primărie și municipalitate și nici nu permite gestionarea 
resurselor pentru a reduce riscul propriu-zis şi să precizeze planuri de protecţie. 

        Mai jos sunt prezentate două exemple de sisteme de geoinformare pentru 
monitorizarea riscurilor  . Primul este în cadrul unui proiect cu finanțare uriașă și sub auspiciile 
Băncii  Mondiale.  Cea de-a doua se referă la epson-ul  Uniunii  Europene. 

 Riscul natural global  prin  daune 
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 Harta globală integrată  a amenințărilor 
 

Cealaltă abordare a managementului riscului este la nivel micro - de jos în sus. 
Aceasta înseamnă analiza riscului, identificarea zonelor de risc și a eventualelor pagube și 
planificarea măsurilor și resurselor pentru implementarea acestora la cel mai de jos nivel - 
primărie și municipalitate. Acest lucru este în concordanță cu politica de descentralizare a 
autorităților locale și, mai ales, cu cerința și practica conform căreia autoritățile locale și 
municipale ar trebui să fie responsabile pentru luarea măsurilor preventive și ca acestea să fie 
principalii factori în evaluarea pagubelor și luarea măsurilor după apariția unei crize și a 
accidentelor, cu pregătirea unor planuri specifice de protecție în caz de dezastre. La nivel 
municipal, toate informațiile privind evenimentele de criză și măsurile preventive sunt 
colectate și rezumate de către toate instituțiile și organizațiile implicate în evenimente de 
criză sau deținătorii de instalații și instalații care pot provoca o criză sau dezastru în cazul 
anumitor dezastre naturale. Acesta este și nivelul care este responsabil pentru monitorizarea 
vizuală fizică a factorilor de risc, și pentru planificarea măsurilor și resurselor de prevenire, 
precum și pentru implementarea acestora. 

 Punctul de întâlnire al celor două abordări ale managementului riscului are loc la 
nivelul NUTS3. Sistemele geoinformaționale și bazele de date construite pe baza 
managementului riscului preventiv și bazat pe resurse permit monitorizarea dinamicii 
schimbării riscului, în funcție de măsurile preventive luate, pe termen scurt și lung, precum și 
gestionarea eficientă a resurselor pentru implementarea măsuri preventive la nivel municipal 
și regional. 

 

http://www.interregrobg.eu/


 
 

 

 
www.interregrobg.eu 

Project „Joint Volunteering for a Safer Life“, e-MS code: ROBG-332  

The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union. 

2.11. Gestionarea preventivă și a  riscurilor legate  de resurse 

În general, riscul este probabilitatea producerii unui eveniment accidental într-un loc, 
cu anumite consecințe. Evenimentele accidentale nu pot fi gestionate, dar pot fi gestionate 
acțiuni legate de creșterea sau reducerea efectelor unui eveniment. Planurile municipale de 
protecție împotriva dezastrelor necesită o analiză a riscurilor la nivel comunitar  și planificarea 
măsurilor preventive.  Pe lângă un plan de acțiune   în caz de criză, analiza riscurilor arată 
principalele amenințări și comunități vulnerabile în caz de criză și reprezintă condiția 
prealabilă de bază pentru un plan de protecție specific și eficient.  Planificarea și punerea în 
aplicare a măsurilor preventive fac parte din planurile de protecție. 

 

Managementul riscurilor se referă la gestionarea activităților umane care conduc la o 
reducere sau creștere a cantității de daune și victime care ar fi cauzate de dezastrele naturale 
și la gestionarea activităților care conduc la o modificare a probabilității de apariție a unui 
dezastru natural, dacă posibil. Acesta este managementul măsurilor preventive. Managementul 
măsurilor preventive este standard ca abordare a managementului procesului, dar necesită, de 
asemenea, controlul implementării activităților de atenuare a riscurilor și monitorizarea și 
verificarea schimbării riscurilor realizate și noi analize, planificare și implementare ulterioare. 

3. FMEA ȘI RKFMEA 

3.1. FMEA 

Alegerea unui model și a unei tehnologii de management al riscului necesită un 
management eficient la cel mai scăzut nivel posibil de guvernare, management și colectare a 
datelor - construirea unei structuri ierarhice la nivel de municipalitate, urmată de dezvoltarea 
bazei de date și prezentarea datelor într-un format adecvat pentru vizualizarea și gestionarea 
bazei de date GIS.  Pentru a fi prezentate în GIS și pentru a putea compara datele și rezumatele 
amenințărilor și riscurilor, acestea trebuie să fie exprimate numeric. Metoda digitală de 
evaluare a riscurilor este FMEA. Metoda de inginerie FMEA înseamnă Analiza efectului modului 
de eșec. Aceasta evaluează vulnerabilitatea la un defect sau o defecțiune a sistemului și ceea 
ce poate cauza întregului sistem, probabilitatea ca acesta să apară și măsurile de control și 
monitorizare. Cei trei factori sunt R, P și, respectiv, N și sunt evaluați de la 1 la 10. Metoda 
inițială FMEA are inclus un factor „N”, care determină gradul de eficacitate al funcției de 
control care este luată pentru a verifica sau detecta orice cauză a accidentului sau defectului. 
Prin modificarea acestui factor ca factor pentru eficacitatea unei măsuri sau acțiuni întreprinse 
sau a celor care urmează să fie întreprinse pentru a reduce riscul unui anumit eveniment de 
criză naturală, acesta permite deja o evaluare cuprinzătoare a riscurilor, inclusiv măsurile deja 
luate, probabilitatea și vulnerabilitatea măsurilor luate în prezența unui eveniment de criză. 
Acesta este unul dintre principiile de bază consacrate în sistemul RkFMEA
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3.2. RkFMEA și  factorii săi L și D 

Orice abordare selectată ar trebui să ofere o metodă unificată pentru analiza și 
evaluarea riscurilor și pentru evaluarea factorilor specifici. Aplicațiile web și abordările 
rețelelor regionale sunt tipice pentru astfel de sisteme. Aceste principii și considerente 
sistemice de bază sunt stabilite în principii și aplicații în RkFMEA6 ca metode și instrumente 
pentru analiza riscurilor, evaluarea riscurilor și managementul măsurilor preventive. RkFMEA7 
este un sistem de management, bazat pe abordarea de jos în sus pentru colectarea datelor, 
analiza și evaluarea riscurilor, planificarea și managementul măsurilor de prevenire. Sistemul 
se bazează pe metoda FMEA și se folosesc seturi standardizate de factori cantitativi cu valori 
de la 1 la 10. 

RkFMEA adaugă doi factori importanți pentru evaluarea și analiza riscurilor și pentru 
management - acela al măsurii de control sau prevenire existente cu eficacitatea acestora, 
măsurile de protecție viitoare propuse și efectul acestora. Sistemul adaugă, de asemenea, 
oportunitatea de evaluare economică, planificare și bugetare a viitoarelor măsuri de prevenire 
și management al resurselor. Acronimul R înseamnă Managementul resurselor. 

 RkFMEA oferă o dimensiune cantitativă a riscului care permite o comparație a 
riscurilor  , inclusiv efectul  măsurii sau acțiunii preventive actuale și existente (RPN _Risk 
Prioriy Number) și, în plus,  oferă factorul de risc complex (RPNF) care reprezintă riscul de 
urgență și investițiile necesare pentru prevenire și gestionare  de resurse.  Acest proiect  nu     
specifică factorul de risc  complex  F, dar sistemul permite descrierea noilor măsuri de 
prevenire propuse și a actualizărilor  ulterioare  ale datelor în cazul în care acestea   sau 
această nouă măsură este pusă în aplicare. Pe lângă RkFMEA, se adaugă alți doi factori pentru 
evaluarea integrată a riscului, ținând cont de solvabilitatea municipiului și de starea sa 
demografică - factorii L și D. De asemenea, sunt cu valori de la 1 la 10 - 1 la 3 în cazul în care 
pagubele materiale sunt estimate a fi mai mici de 4% din PIB-ul municipiului, 4 până la 6 pentru 
valori de 4% până la 10%;, 7 la 10 pentru daune de peste 10% din PIB și 10 pentru daune de 30% 
sau mai mult. Factorul demografic D este pentru coeficientul de dependență de vârstă, 
valoarea acestuia fiind de la 1 la 3 pentru coeficientul sub 45%, 4 la 6 pentru valorile de la 45% 
la 55% și 7 la 10 pentru valorile peste 55%. 

 
 
 

 
 

 
6 Kanev, 2010 
7 Kanev, 2011 
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Toți factorii din    RkFMEA sunt împărțiți în trei niveluri – verde  scăzut, bun sau 
neglijabil  ; mediu, acceptabil, care necesită atenție – galben colorat;  și mare, periculos, 
inacceptabil care necesită  o atenție urgentă –  colorat roșu.  Factorul complex  RPNLD 
integralizează sau   "normalizează" evaluarea   riscurilor cu capacitatea populației de   a face 
față accidentelor. 

Managementul necesită, de asemenea, feedback sau control al performanței.      
RkFMEA conține  factorul  timp, iar baza de date construită pe informațiile colectate permite 
monitorizarea și  evidențierea modificării riscului sau a celui mai important factor de 
management – tendința de risc și efectul măsurilor luate. 

           RkFMEA face posibilă evaluarea vulnerabilității, a daunelor și a politicilor chiar 
și atunci când acestea nu   sunt  definite în mod explicit. RkFMEA este un model dinamic, 
flexibil și de auto-îmbunătățire   pentru gestionarea preventivă  și a riscurilor de   resurse  . 

3.3. Colectarea datelor RkFMEA 

Metoda de colectare și prelucrare a datelor pentru evaluarea riscurilor, descrierea 
prevenirii, calcularea riscului integrat și a riscului normalizat cu un factor de adaptare a 
populației este prezentată prin calcule detaliate și evaluarea riscului în tabelele anexate 
pentru fiecare municipiu în ambele zone integrate, pentru toate amenințările (vezi Anexa 1). 
Factorii RPN sunt selectați pe baza analizei documentelor, a evaluării experților și a analizei 
informațiilor secundare ale evenimentelor trecute, în conformitate cu datele colectate (a se 
vedea Anexa 1) și se face referire la valorile corespunzătoare folosind tabele de orientare. 
Important este să alegeți intervalul potrivit și să îl ilustrați în consecință - în verde, galben sau 
roșu și să atribuiți un factor numeric specific. 

Evaluarea daunelor se bazează pe opinia experților, bazată pe experiența anterioară 
cu evenimente similare, studii, strategii și dezvoltări pentru o anumită municipalitate sau 
amenințare. Valorile sunt aproximative, deoarece nu este necesară nicio valoare exactă în 
scopul analizei. Pentru rezidenții afectați, aceasta înseamnă afectați direct și indirect, de 
exemplu, pentru unul afectat direct, în medie, mai sunt cel puțin trei afectați indirect. Acest 
lucru se aplică direct celor afectați de inundație, de exemplu, precum și celor afectați indirect 
(de exemplu, rude, asistenți, adăposturi, grădini și școli închise, spitale, studenți și personal, 
pacienți și rude etc.). 

 

Daune materiale sunt daunele directe pentru refacerea bunurilor distruse sau 
deteriorate, infrastructurii, pagube directe și indirecte pentru refacerea mediului, pagube 
directe și indirecte din oprirea instalațiilor de producție, unități etc., valoarea lucrărilor de 
salvare, curatenie, beneficii, invaliditate temporara, livrare materiale, apa si multe altele. 
Din nou, aceasta oferă o estimare foarte aproximativă. 
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 Informațiile cu privire la măsurile disponibile pentru a avertiza și a preveni efectele 
adverse ale amenințărilor sunt foarte importante. Evaluarea eficacității acestora este unul 
dintre principalii factori de evaluare obiectivă a riscului. 

Atunci când se evaluează măsurile preventive disponibile, ar trebui să se țină seama 
de amploarea sprijinului acestora, dacă este necesar. O unitate nesusținută nu își poate 
îndeplini funcțiile în mod corespunzător, caz în care evaluarea eficacității măsurii ar trebui să 
fie mărită cu una sau două unități în direcția negativă. La completarea ulterioară a datelor, 
dacă se implementează o nouă garanție, aceasta va avea un efect pozitiv asupra riscului, în 
aceleași alte condiții față de perioada anterioară. 

3.4. Determinarea factorilor de risc  complecși cu  RkFMEA 

 RPN oferă valoarea riscului sau evaluarea digitală a acestuia, în acest caz, în special a riscului 
pentru sănătatea umană. Nivelurile de risc, bazate pe factorul RPN, sunt următoarele: 

• Ridicat pentru factorul de peste 250 

• Moderat pentru factorul 50 la 250 

• Scăzut sau neglijabil pentru un factor sub 50 
 

Acestor factori li se atribuie, de asemenea, culorile corespunzătoare menționate mai 
sus  – roșu, galben și    verde. resursele  și populația vor putea     face față acestui risc  . 

Factorul L pentru raportul dintre pierderile materiale și PIB-ul   municipiului, factorul 
"D", pentru capacitatea populației, în funcție de compoziția sa de vârstă  ,  de  a face față unui 
posibil dezastru, are următoarele valori: 

 

Factorul L PIB  Valoarea L 
Factorul 
D 

 Valoarea D 

Pierdere/PIB%<
=1% 

1 <30% 1 

2% 2 =30%<40% 2 
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=2%<4% 3 =40%<45% 3 

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

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

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

=9%<10% 7 =55%<65% 7 

=10%<20% 8 =65%<80% 8 

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

peste 30% 10 =100%>100% 10 

 

Nivelurile de risc complex cu posibilitatea de a trata individual municipalitatea cu 
pagubele materiale și în funcție de caracteristicile demografice ale acesteia sunt RPNL și RPND 
și se adoptă după  cum urmează: 

• Ridicat pentru factorul de peste 1700 

•  Moderată pentru factorul  200 până la 1700 

• Scăzut sau neglijabil pentru un factor sub 200 

 
  Nivelurile complexe de risc integrate cu cei  doi factori de abordare  a municipiului 

RPNLD sunt, respectiv: 

• Ridicat pentru factorul de peste 11900 

• Moderat pentru factorul  800 până la 11900 

• Scăzut sau neglijabil pentru un factor sub 800 

 
Acestor factori  li se atribuie, de asemenea, culorile   corespunzătoare menționate  

mai sus – roșu, galben  și verde. 

3.5. Date agregate RkFMEA 

În consecință, se construiesc baze de date, pe baza metodologiei descrise și a tabelelor 
de mai sus, pentru a crea GIS de risc. Datele rezumate sub formă de tabel servesc și 
pentru activitățile de management municipal. În GIS, acestea sunt pentru nivelul 
municipalității și mai sus. Sistemul permite, dacă este necesar în viitor, compararea 
datelor agregate cu anii anteriori și anii următori, afișând astfel tendințele de 
schimbare a riscului (RPN, RPNL, RPND, RPNLD). Reducerea riscului - factorul <1 este în 
verde, neschimbat - factor = 1 și creșterea riscului - factor> 1. 
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3.6. Calcularea riscului integrat 

      Metodologia prin care se calculează riscul integrat respectă pe deplin  
metodologia determinată pe baza metodei Delphi în cadrul proiectului ESPON al UE.  Această   
metodă  se aplică  și aici pentru a rezuma datele de risc, în funcție de posibila apariție a 
amenințărilor într-o comună. Integrarea se face pentru  toți factorii – RPN, RPNL, RPND, RPNLD.  
Tipurile de risc pe care  este integrat și  severitatea  lor procentuală este: 

Factor de risc  integrat  - greutăți  
 

 Severitate %  Eveniment de criză  - amenințare 

11.10% Cutremure 

7.50% Secetă 

11.40%  Incendii de pădure 

2.30% Altele 

1.40% Tsunami 

15.60% Inundație 

6.00% Alunecări 

4.50% Creșterea  nivelului apei 

2.80% Vulcani 

7.50%  Furtuni de iarnă - ninsori  

3.60%  Temperaturi extreme 

2.10% Aer 

8.40%  Accidente industriale 

7.80% Radioactivitate 

7.80% Petrol și gaze, accidente, depozitare și transport 
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 Integrarea la nivelul următor (regiune/district) se face prin simpla derivare aritmetică a 
factorului de risc pentru fiecare municipalitate. Aceeași procedură este urmată pentru 
integrare la fiecare nivel ulterior. Așa se obțin bazele de date multistrat și sunt afișate hărțile 
pentru managementul preventiv al riscurilor. 

3.7. Hărți de management al riscului 

Hărțile de risc elaborate sunt derivate din datele colectate și rezumate prin aplicarea 
metodologiei RkFMEA, descrisă mai sus. Hărțile de risc includ riscul complex estimat bazat pe 
RPN, risc complex evaluat pe baza factorului complex RPNL, RPND, RPNLD. 

Se aplică același principiu tricolor - roșu pentru valori mari și zone cu risc periculoase, 
galben pentru niveluri moderate sau neschimbate și verde pentru niveluri sigure sau în scădere. 
În scopul analizei actuale, cele mai adecvate și informative, bazate pe cea mai saturată 
cantitate de date analizate și disponibile, hărțile de risc sunt cele bazate pe RPN și RPNLD. 
Dacă nu sunt disponibile date de estimare a daunelor geo-referențiate, atunci cel mai bine este 
să se bazeze pe niveluri normalizate de risc pentru demografia municipiului respectiv, utilizând 
astfel în principal hărțile bazate pe RPND. 

4. HĂRȚI  DE RISC 

 Datele pentru regiunea  Silistra  sunt mai detaliate  și există  planuri mai actualizate 
pentru protecția populației la nivelul municipiilor, ceea ce face posibilă completarea  în detaliu 
a tabelelor pentru calcularea RPN și RPND. Datele georeferențiate de municipalități privind 
daunele sunt extrem de  insuficiente, iar factorul L este  dificil de calculat.  

Pentru regiunea Calarasi, datele sunt și mai rare, în ciuda analizei extinse de risc la 
nivel de țară, în cadrul Evaluării Naționale a Riscului (proiectul RO-RISK), realizată în 2016, 
care are o amploare uriașă și cu un accent științific foarte riguros care nu permite o comparație 
inteligibilă a situației din zona de cooperare transfrontalieră.  Lipsesc date privind planurile 
disponibile pentru protecția populației la nivelul municipiilor (comunei).  Principala  sursă de 
date  comparabile privind amenințările și riscurile sunt  datele rezumate în raportul în limba 

engleză al acestui proiect – "Evaluarea națională a riscurilor – RISK RO". 11 Măsurile de prevenire, 
în special cele de natură tehnică propuse pentru prevenirea inundațiilor, sunt descrise în 
detaliu în raport, însă există o singură municipalitate, relevantă pentru sfera de aplicare a 
zonei de cooperare transfrontalieră, subiect al prezentului raport. Mai multe detalii sunt in 
planul regional de protectie impotriva inundatiilor al municipiului Calarasi pentru unele 
municipii de-a lungul Dunarii privind starea si disponibilitatea digurilor. Pentru municipalitățile 
neclare, factorul N este considerat neutru 5, care este sensul oricărei măsuri de protecție care 
este considerată a fi capacitatea administrativă disponibilă și sistemele de alertă. 

 

11  Evaluarea Națională a  Riscurilor, 2016, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România  
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Pentru municipiile din România, a fost utilizat un coeficient de dependență de vârstă pe baza 
datelor statistice ale comunității locale din 1 iulie 2017, cu vârste dependente pentru populația cu 
vârste cuprinse între 0 și 14 ani, inclusiv cele cu vârsta de 60 și peste. Mica discrepanță cu 
statisticile pentru municipiile din Silistra nu afectează imaginea de ansamblu a riscului normalizat 
și comparația acestuia pentru TGR.   

Municipiile din regiunea Silistra sunt:  

Alfatar 
Glavinitsa 
Dulovo 

Kaynardzha 
Silistra 
Sytovo 

Tutrakan 

Comunele/ localitățile din județul Călărași (numărul atribuit coresponde hărților): 
 

 

1 Belciugatele 18 Gurbanesti 35 Modelu 

2 Ileana 19 Valea Argovei 36 Soldanu 

3 Lehliu 20 Plataresti 37 Curcani 

4 Tamadau Mare 21 Sohatu 38 Budesti 

5 Dor Marunt 22 Stefan Voda 39 Dichiseni 

6 Fundulea 23 Independenta 40 Dorobantu 

7 Dragos Voda 24 Frasinet 41 Roseti 

8 Lehliu-gara 25 Borcea 42 Gradistea 

 

9 Nicolae Bălcescu 26 Frumusani 43 Manastirea 

10 Dragalina 27 Alexandru Odobescu 44 Ciocanesti 

11 Stefan Cel Mare 28 Nana 45 Calarasi 

12 Perisoru 29 Vasilati 46 Mitreni 

13 Sarulesti 30 Ulmu 47 Chiselet 

14 Fundeni 31 Jegalia 48 Radovanu 

15 Valcelele 32 Ceacu 49 Ulmeni 

16 Vlad Tepes 33 Unirea 50 Spantov 

17 Lupsanu 34 Luica 51 Cascioarele 

52 Oltenita 53 Chirnogi  
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4.1. Hărți de amenințări – risc de inundații și incendii forestiere  

4.1.1.  Harta  amenințărilor la inundații  
    

Municipalitățile în roșu au  cea mai gravă amenințare de  inundații, în  galben amenințarea este 
mai moderată,  în timp ce în verde este considerată tolerabilă. 
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4.1.2. Harta amenințărilor la incendiile forestiere   

  Municipalitățile în roșu  au cea mai gravă amenințare  de incendii forestiere, în 
galben amenințarea este mai moderată,  în  timp ce în verde este considerată tolerabilă. 
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4.2. Hărți ale municipiilor expuse riscului de inundații  

4.2.1.  Hărți,nivelurile de risc RPN 
 

 

 

 
 Diferențele ilustrate în nivelurile de risc și amenințare în Călărași se datorează 

faptului că sunt stabiliți factori de prevenire - prezența digurilor și întreținerea acestora. 
Există diguri și baraje construite de-a lungul văilor Dunării și Aradului, dar unele dintre ele 
nu sunt întreținute și nivelul de risc este ridicat în aceste municipii. 
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4.2.2. Hărți ale municipiilor  cu risc normalizat în raport cu  demografia RPND 
 

 
 

 

 

 
Întreaga populație a raionului Călărași este la risc moderat sau ridicat de inundații, în 

ciuda nivelului de risc mai scăzut pentru unele municipii, estimat fără influența factorului 
demografic din municipiul respectiv. 
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4.3. Hărți ale municipiilor expuse  riscului de  incendii forestiere 

4.3.1. Hărți, niveluri de risc RPN 
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4.3.2. Hărți ale  municipiilor  cu  risc normalizat  în raport cu demografia RPND 
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4.4. Hărți integrate de risc municipal pentru inundații și incendii forestiere 

Integrarea se face doar pentru incendii forestiere și amenințări de inundații, 
ținând cont de media aritmetică a RPN și RPND pentru fiecare municipiu 

4.4.1. Hărți, niveluri de risc RPN 
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4.4.2. Hărți ale  municipiilor  cu  risc normalizat  în raport cu demografia RPND 
 

 
 

 

 

 
       Toate  municipiile au  risc normalizat moderat  , dar cel mai mare este indicatorul 
pentru Oltenița  , urmat de Manastirea. Cel mai mic indicator este pentru Ștefan cel Mare 
și Perisoru. 
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4.5. Hărți municipale cu risc integrat – toate amenințările 

  Integrarea se bazează pe  ponderile pentru fiecare amenințare în conformitate cu   
modelul și clasificarea ESPON.   O proporție semnificativă din aceste amenințări nu sunt 
disponibile pentru municipalitățile în cauză, iar  valorile  lor  de risc sunt neglijabile.  În 
consecință, riscul integrat al tuturor amenințărilor ia valori mai mici decât maximele pentru 
amenințările individuale în unele dintre municipalități. 

4.5.1. Hărți – nivelurile de risc RPN 
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4.5.2. Comparația municipiilor cu risc                                                                      normalizat 
și a demografiei RPND 

 

  
RPN 

 
RPND 

 
 

 
Municipiu 

 

Toate 
amenințările 

 Regiunea Silistra   

Alfatar 113 1 021 

Hub 96 771 

Dulovo 55 442 

Kaynardzha 92 738 

Silistra 102 812 

Sytovo 82 737 

Tutrakan 90 718 

 Hărțile de risc integrate pentru  toate 
amenințările și normalizate  la demografia RPND 
sunt aceleași cu nivelul de risc  RPN.  Există 
diferențe semnificative în ceea ce privește 
nivelurile acestui risc integrat pentru diferite 
municipalități. Tabelul prezintă valorile 
integrate pentru RPN și RPND.  Din nou, desi 
nivelurile de risc sunt comparabile, riscul 
normalizat se remarca ca fiind  mai susceptibil 
la   diferite  amenintari   si cu un risc  normalizat 
mai mare în comunele Alfatar si Silistra, in  timp 
ce in  Romania sunt Oltenița si  Manastirea,  
indiferent de un nivel de risc diferit și mai 
ridicat  , fără  a fi normalizat la  demografia 
municipiului.  

  Hărțile de risc pentru sănătatea 
umană (riscul populației) prezentate aici pentru 
diferite amenințări la adresa anumitor 
municipalități, dar pentru toate acestea 
nivelurile de risc de inundații și incendii 
forestiere sunt estimate în ambele formate - 
evaluarea riscului împreună cu efectul 
prevenției existente, dacă este cazul, și dacă 
necesar – RPN, iar pentru vârsta normalizată - 
risc dependent, RPND.  Cel mai recent risc 
normalizat arată măsura în  care   populația  
unui municipiu este capabilă să 

  RPN RPND 

Municip
iu 

Toate 
amenințările 

 

 Regiunea Călărași   

52 Oltenița 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 Țepeș 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 Călărași 104 622 

8 Lehliu-gara 89 622 

4 Tamadau Iapă 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 Dragoș Vodă 75 527 

37 Curcani 75 524 

12 Perisoru 82 489 

22 Stefan Vodă 68 478 

11 Stefan Cel Iapă 74 447 
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"absoarbă" sau să facă față  riscului reprezentat de oricare dintre  amenințări Ultimul risc 
normalizat arată măsura în care populația unui municipiu dat este capabilă să „absoarbă” sau 
să facă față riscului reprezentat de oricare dintre amenințări. Acest lucru arată că riscul este 
cu adevărat mai mare în municipiile cu o pondere mai mare a populației în vârstă. Astfel, este 
recomandabil să se adopte abordarea de evaluare a riscului RPND, deoarece oferă o imagine 
obiectivă a populației municipiului și a capacității acesteia de a face față riscului sau cât de 
grav este riscul în acest caz. 

 

5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

5.1. Concluziile 

 În regiunea transfrontalieră analizată pot fi observate diferite, prin amploare și 
manifestare, diferite niveluri de risc de inundații, incendii forestiere, cutremure, alunecări de 
teren, temperaturi extreme și secetă. Regiunea Silistra este adesea caracterizată de mai multe 
amenințări cauzate de incendii forestiere și inundații, în timp ce județul Călărași este dominat 
de riscul pentru populație de inundații și secete. Potrivit analizei, atât cele mai amenințate, 
cât și cele mai puțin capabile să facă față riscurilor existente sunt municipalitățile Alfatar și 
Silistra, din partea Bulgariei. În România, municipalitățile identificate „mai slabe” sunt 
Oltenița și Manastirea. Judetul Calarasi se caracterizeaza si prin riscuri mai mari pentru 
populatie de accidente industriale. 

  Analiza informațiilor statistice și calitative arată o creștere a dezastrelor produse de 
inundații, cauzate de ploile torenţiale, dar datele din ultima decadă arată o scădere a 
victimelor și, după cum reiese din date, o oarecare reducere a pagubelor cauzate. 

În anumite cazuri, planurile municipale de protecție a populației sunt la zi, dar 
lipsește o analiză de risc detaliată (sau nu menționează rezultatele din acestea). Măsurile 
întreprinse pentru reducerea nivelurilor de risc și controlul implementării acestora sunt 
disponibile pentru partea bulgară a regiunii de cooperare transfrontalieră, în timp ce nu există 
un plan de protecție complet și actualizat la nivel de județ, pentru Călărași și nici pentru 
nivelul individual al municipiilor. Cu toate acestea, planul de ansamblu, pentru România, deși 
nu este actual, enumeră măsuri specifice de protecție împotriva inundațiilor și statutul 
acestora. În partea bulgară a regiunii de cooperare, municipalitatea Alfatar este cea mai 
conștientă de riscuri și este singura care descrie în detaliu disponibilitatea unei organizații de 
voluntari (deși o analiză suplimentară a arătat că organizațiile de voluntari sunt prezente și în 
alte municipalități. 

5.2. Diseminarea informațiilor privind riscurile de mediu și tehnologice în regiunea 
transfrontalieră 

 Nivelul de conștientizare al autorităților locale și regionale, al populației și al altor părți 

interesate nu a atins încă niveluri suficiente, necesare pentru un răspuns adecvat la 
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dezastre și urgențe, precum și pentru gestionarea eficientă a situațiilor și prevenirea altor 

victime și daune materiale. Una dintre principalele măsuri pentru reducerea potențialelor 

daune și consecințe ale unei crize este conștientizarea populației și a organizațiilor publice 

cu privire la nivelurile de risc și posibilele locații și manifestări ale unui eveniment de criză, 

precum și despre acțiunile populației ca indivizi în aceste cazuri. 

5.3. Recomandări 

• Necesitatea unei analize de risc cuprinzătoare la nivel local, municipal și a planificării 
măsurilor de prevenire, precum și a operațiunilor de răspuns în situații de criză. 
Monitorizarea periodică, cel puțin o dată pe an a implementării măsurilor, ținând cont 
de eficacitatea acestora în protejarea populației și limitarea eventualelor pagube. 

•   Este  necesar să se analizeze capacitatea comunității locale de  a înțelege amenințările 
și riscurile și capacitatea  acestora de  a face față  unor astfel de   amenințări. 

• Necesitatea unui schimb regulat de informații, în special cu privire la măsurile de 
prevenire luate și puse în aplicare.  Acest lucru  trebuie făcut  cel puțin o  dată pe an, 
ceea ce,  la rândul său, va mobiliza toți actorii să își actualizeze datele și măsurile cel 
puțin o dată pe an. 

•  Necesitatea de a face schimb de experiență pozitivă între autorități și organizațiile  
publice și voluntare în ceea ce privește măsurile de informare neobligatorii de prevenire, 
cum ar fi canalele locale de televiziune și radio și grupurile locale de rețele sociale. 

• Necesitatea de a efectua evenimente comune privind evacuarea, de exemplu,evacuarea 
în cazul inundațiilor și mobilizarea pentru stingerea și limitarea răspândirii incendiilor 
forestiere.  

• Necesitatea de a pregăti   personalul bilingv pentru comunicarea dintre instituții, servicii 
și sectorul neguvernamental și organizațiile de voluntariat pentru o acțiune comună în 
caz de criză. 

• Necesitatea de a efectua exerciții simulate de evacuare și salvare  în comun în caz de 
inundații, incendii sau cutremure. 
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6. IMPLEMENTAREA 1: METODOLOGIA ȘI CALCULE DE EVALUARE A RISCURILOR 

Introducerea datelor șablonului 

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

 

 
Date 

 
 

 
Ge
ne
ral 

 
Tipul 
de 

ameninț
are 

princip
ală 

 
 

Tipul 
de 

ameninț
are 

 
 

Unde și ce se  
poate 

întâmpla 

 
 

  
Vulner
abilita
te R 

 

 
Evalua

rea 
număr
ului 

celor 
afecta

ți  

 

 
Evaluar

ea 
daunelo

r    

 

 
Probabi
litatea 
(P) de 

apariție 

 
 Precauții 
disponibile 

Evaluare
a 

efectului 
de 

protecție 
și 

măsurile 
N 

 

 
RPN 

 
 

Factor 
L 

 
 

Factor 
D 

 

RPNL 
Capacitatea 

de a 
gestiona 
riscul* 
daune 

RPND 
Abilitatea de 

a gestiona 
riscul* factor 
demografic 

RPNLD 
 Factor de 

risc complex 
pentru a face 

față 

 

Prevenția 
viitoare 
propusă 

 

 Valoarea 
eșantion a 

măsurii 
viitoare  

 
 Tip de 

date 

/cum se 
complete
ază 

 

Nu
me/
Men
iu 
de 
sele
cție 
a 
cod
ului 

Alegerea 
naturală 

sau 
tehnologi

că a 
meniului 

 

 
 Selecția 

meniul
ui  

 

 
Text liber / 

descriere 

A 
arătat 
sârmă 
de la 1 
la 

10; 
  

selec
tarea 
meni
ului 

 
 

Numă
r 

 
 

Rating 
brut în 
euro  

Afișat 
de la  1 

până 
la 10;  
select
area 

meniu
lui    

 
 

 Text liber 
/ descriere 

 

Arată l 
de la 1 la 

10; 
 

selectare
a 

meniului 

 
Calculaț

i  
automat

ul  

 
Calculați  
automat

ul  

 
Calculaț

i  
automat

ul  

 

 
Calculat 
automat 

 

 
Calculat 
automat 

 

 
Calculat 
automat 

 
 

 Text liber 
pentru 

informații 

 

 
O estimare 
aproximativ
ă în EURO 

                   

 
 
 
 

Exemplu 

 
 

 
 

Tsa
rev
o?B
GS1
3 

 
 
 

 
 Istoria 

natu
rală 

 
 
 

 
 Inundate 

Deversare în 
cursul inferior și 
gura Veleka, 
drum, pod, plajă 
și camping 
depășite, turiști 
copleșiți fără 
accesul 
vehiculelor 
ușoare peste 
pod. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

1 000 

 
 
 

 
2 000 
000 

 
 
 
 

7 

 
 

Informații 
de la  

trecerea 
oamenilor 

și 
prognoza  

meteo 
pentru 

precipitații 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

378 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

1 134 

 
 
 
 

3 024 

 
 
 
 

9 072 

 
 

Sistem de 
monitoriza
re la nivel 
amonte 

 
 
 
 

100 000 
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Indicatori la nivel de municipiu, regiunea Silistra 
 

Amenințare și gravitate %   

Municipiu Rezidenţ
i 

Dependent Lucru Factorul  și factorul de dependență de  vârstă  Planul de securitate  Voluntariat 

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

Alfatar 2 704 1 278 1 426 90% 9 Disponibil,2015, fără măsuri concrete A 

Glavinica 10 243 4 346 5 897 74% 8 Disponibil,2012 A 

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

Kaynardzha 5 115 2 140 2 975 72% 8 Disponibil, 2017, în principal măsuri administrative A 

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

Sytovo 5 110 2 268 2 842 80% 9 Disponibil, 2017 A 

Tutrakan 14 012 6 134 7 878 78% 8 Disponibil, 2014 N/a 

 
Inundație 

 

Sursă   Descriere  
Sco
rul 
R 

SURSA P Proba
bilitat
e P 

Sursa 
N 

Descriere Evaluarea 
N 

   
Eva
luar
ea 
RP 

   Valoarea 
daunelor în EURO 

Total     Planul  R P N Ponde
rea 
RPN 

RP N D Ponde
rea 
RPND 

GPP 
DB 

Inundațiile de la ploi alfatar principal, victime înainte, sate , 
Există  o în Alfatar și nu mai multe victime  

8 PSAC;  ZIP 

Raport 

7 GPP 
DB 

Dig în Alfatar  4 56 GPP 
DB 

7 oameni au 
murit;  case 
inundate și 
parter 

   2 

2 
4 

34, 

944 

20 

16 

314 

,49 
6 

GPP 
DB 

Inundații din cauza ploilor, tot de-a lungul Dunării în timpul 
revărsării  digurilor, multe baraje cu potențial  de revărsare 

7 PSAC;  ZIP 

referință, 
REFERINȚ
Ă 

7 GPP 
DB 

Digul Dunării, curățenie, 
control 

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

  1 

9 
6 

30, 

576 

15 

68 

244 

,60 
8 

GPP 
DB 

 Inundații cauzate de ploi 3 PSAC;  ZIP 
referință, 
REFERINȚ
Ă 

3 GPP 
DB 

Nu există alte detalii 
decât divulgarea 

4 9 GPP 
DB 

N/a    3 
6 

5,6 
16 

28 
8 

44, 
928 

GPP 
DB 

 Inundații cauzate de ploi 7 PSAC;  ZIP 

referință, 
REFERINȚ
Ă 

7 GPP 
DB 

Nu există alte detalii 
decât divulgarea 

5 49 GPP 
DB 

210000  Case cu 
parter  

  2 

4 

5 

38, 

22 

19 

60 

305 

,76 
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GPP 
DB 

 Inundații cauzate de ploi și Dunăre și baraje 7 PSAC;  ZIP 
referință
, 
REFERIN
ȚĂ 

7 GPP 
DB 

Nu există alte detalii decât 
dezvăluirea,  digurile de 
control și curățarea 

5 49 GPP 
DB 

500    2 
4 
5 

38, 
22 

19 
60 

305 
,76 

GPP 
DB 

 Inundații din cauza ploilor și a Dunării 7 PSAC;  ZIP 
referință
, 
REFERIN
ȚĂ 

6 GPP 
DB 

Nu există alte detalii decât 
dezvăluirea,  digurile de 
control și curățarea 

4 42 GPP 
DB 

    1 
6 
8 

26, 
208 

15 
12 

235 
,87 
2 

GPP 
DB 

 Inundații din cauza ploilor și a Dunării 7 PSAC;  ZIP 
referință
, 
REFERIN
ȚĂ 

6 GPP 
DB 

Nu există alte detalii decât 
dezvăluirea,  digurile de 
control și curățarea 

5 42 GPP 
DB 

    2 
1 
0 

32, 
76 

16 
80 

262 
,08 

 

 Incendii 
 

 Sursă Descriere  R-
Scor 

Sursă 
P 

Probabilita
te P 

 Sursă 
p 

Descriere Evaluarea n    
Evaluarea 
RP 

 Daune  
(sursă) 

 
Valoar
ea  
daune
lor  în 

Euro 

  
 
Sursă 

Zona 
foresti
eră 
comun
ă 

 Planul  RP N Ponder
e RPN 

RPN 
D 

Ponde
rea 
RPND 

                  

OPSO Zonă foarte 
împădurită  

6 ZIP 
Incendii 

5  Nu există casă de pompieri în municipiu, există 
un post 

7 30   24856 
4 

10483 
7 

Slab pentru 
incendiile de  
vegetație 

21 
0 

23,94 189 
0 

215,4 
6 

OPSO 1/3  suprafață 
forestieră 

5 ZIP 
Incendii 

5 OPSO  Sunt descrise măsuri de arat, sit  heli, surse 
de apă 

5 25   50712 
6 

16615 
4 

Slab pentru 
incendiile de  
vegetație 

12 
5 

14,25 100 
0 

114 

OPSO 1/4  suprafață 
forestieră 

4 OPSB, 
INS 

5 OPSO N/a 5 20   57003 

7 

14000 

0 

 Nu e aproape nimic 10 

0 

11,4 800 91,2 

OPSO 1/5  suprafață 
forestieră 

4 OPSB, 
INS 

5 OPSO N/a 5 20   31495 
0 

64150 Administrarea 
principală 

10 
0 

11,4 800 91,2 

OPSO 1/7  suprafață 
forestieră 

3 OPSB, 
INS 

5 OPSO N/a 5 15   51589 
1 

68273 Administrarea 
principală 

75 8,55 600 68,4 

OPSO 1/8  suprafață 
forestieră 

3 OPSB, 
INS 

5 OPSO N/a 5 15   27100 
0 

34047 Administrarea 
principală 

75 8,55 675 76,95 

OPSO 1/6  suprafață 
forestieră 

4 OPSB, 
INS 

5 OPSO N/a 5 20   44000 
0 

74000 Administrarea 
principală 

10 
0 

11,4 800 91,2 
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RPN RPND  RPN RPND  RPN RPND 

 
Toate 
amenințările 

 
 
Numai inundații și incendii, clasificarea ESPON  

 
 
Media inundațiilor și incendiilor forestiere 

        

113 1 021  59 530  217 1 953 

96 771  45 359  161 1 284 

55 442  17 136  68 544 

92 738  50 397  173 1 380 

102 812  47 374  160 1 280 

82 737  35 313  122 1 094 

90 718  44 353  155 1 240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


