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1. Introducere  

Gradul de pregătire pentru răspuns în diferite tipuri de situații de urgență, inclusiv în contextul 
cooperării internaționale, depinde de planificarea eficientă în cadrul planurilor regionale și 
municipale de protecție împotriva dezastrelor, de evaluarea adecvată a riscurilor existente și 
potențiale, de resursele disponibile (pe baza evaluării riscului) și de colaborarea eficientă a 
părților interesate.  

Analiza acestor aspecte și a altora (incluse în raportul "Analiza amplorii, frecvenței, 
concentrării geografice, sezonalității și condițiilor prealabile pentru evenimentele de dezastre 
din regiunea transfrontalieră") și raportul "Analiza planurilor regionale și municipale de 
protecție împotriva dezastrelor pentru regiunea-pilot (regiunea Silistra - județul Călărași)" ar 
putea fi utilizate de părțile interesate relevante pentru: 

1. să pună bazele unui model cuprinzător de dezvoltare a structurilor regionale 
interoperabile în zona de cooperare transfrontalieră, cu capacitatea de a întreprinde 
acțiuni imediate și de a organiza populația locală în caz de dezastru, până la sosirea 
serviciilor profesioniste; 

2. Furnizarea de îndrumări specifice pentru dezvoltarea unui program de formare, inclusiv 
pregătirea teoretică și practică pentru voluntarii din zona de cooperare transfrontalieră. 

Obiectivele analizei vor fi atinse prin analizarea pregătirii pentru răspunsul în situații de 
urgență în regiunea transfrontalieră. Aceasta include analizarea problemelor și oportunităților, 
analiza situației actuale și a oportunităților potențiale pentru o mai bună cooperare, gradul de 
implicare a voluntarilor în proces și evaluarea datelor relevante pentru gestionarea riscurilor 
care ar putea fi utilizate în viitoarele cercetări sau proiecte științifice. 

Protejarea populației este un principiu cheie pentru dezvoltarea comunității. Ca atare, cea 
mai eficientă formare pentru răspunsul în situații de urgență ar trebui să se bazeze pe dialogul 
și cooperarea părților interesate. Raportul va identifica astfel măsuri concrete pentru 
stimularea cooperării dintre comunitatea locală, voluntari, organizațiile societății civile, 
autoritățile locale și de stat din regiunea transfrontalieră Silistra-Călărași. 

2. Caracteristicile regiunii transfrontaliere Silistra-Călărași 

2.1. Prezentare general a caracteristicilor geografice 

Zona eligibilă a programului acoperă regiunile administrative NUTS III sau regiunile echivalente 

NUTS III și LAU1 situate la granița dintre cele două țări partenere și acoperind următoarele 

regiuni: 

În Bulgaria: districtul Silistra (municipalitățile Alfatar, Glavinitsa, Dulovo, Kaynardja, Silistra, 

Sitovo și Tutrakan) 

http://www.interregrobg.eu/
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În România: Împărțirea administrativă a teritoriului (la 31 decembrie 2000) include 3 orașe și 

2 municipii, 50 de comune și 160 de sate (Alexandru Odobescu; Belciugatele; Borcea; 

Căscioarele ; Chirnogi; Chiselet; Ciocănești; Crivăț ; Curcani; Cuza Vodă; Dichiseni; Dor Mărunt; 

Dorobanțu; Dragalina; Dragoș Vodă; Frăsinet; Frumușani; Fundeni; Gălbinași; Grădiștea; 

Gurbănești; Ileana; Independența; Jegălia; Lehliu; Luica; Lupșanu; Mânăstirea; Mitreni; 

Modelu; Nana; Nicolae Bălcescu; Perișoru; Plătărești; Radovanu; Roseți; Sărulești; Sohatu; 

Spanțov; Șoldanu; Ștefan cel Mare; Ștefan Vodă; Tămădău Mare; Ulmeni; Ulmu; Unirea; Valea 

Argovei; Vasilați; Vâlcelele; Vlad Țepeș). 

). 

Reședința de județ este municipiul Călărași. 

 

 

 

Zona de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, care intră în domeniul de aplicare al 

analizei, acoperă 7939,1 km2, cu o populație totală de 403 483 de persoane. Suprafața eligibilă 

în Bulgaria este de 2,6% (2851,1 km2) din teritoriul total al țării. Respectiv, suprafața acoperită 

din România este de 5.088 km2 sau 2,13% din totalul teritoriului. 
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Regiunea transfrontalieră este situată în sud-estul Europei, în partea de nord-est a Peninsulei 

Balcanice. Structura geografică a zonei de cooperare include câmpiile, zonele deluroase și 

bazinul Dunării. Suprafața totală a zonei de cooperare transfrontalieră este de 7 934,3 km2. 

Regiunea Silistra cuprinde subregiunea platoului estic al câmpiei Dunării, relieful predominant 

fiind plat. Clima este continentală moderată și se încadrează în principal în subregiunea 

climatică dunăreană.  

Judeţul Călărași face parte din regiunea Sud - Muntenia - o regiune de dezvoltare din Romania. 

Ca și alte regiuni de dezvoltare, zona nu are competențe administrative, funcția sa principală 

fiind de a coordona proiectele de dezvoltare regională și de a gestiona alocarea și absorbția 

fondurilor UE. Întregul teritoriu este situat în partea de sud a câmpiei Bărăganului și este 

străbătut de râuri mici, cu văi adânci. Pe laturile sale sudice și estice se află valea Dunării, 

care pe latura estică se împarte în mai multe ramuri, formând insule. Pe latura de vest sunt 

poziționate râurile Argeș și Dâmbovița, formând o vale largă înainte de a se revărsa în Dunăre. 

Zona de nord-est a regiunii transfrontaliere este despărțită de fluviul Dunărea și partea extrem 

de nord-estică a câmpiei Dunării din Bulgaria. Zona se caracterizează printr-o climă 

continentală moderată. Vântul poate fi clasificat cu circulație predominantă nord-est-nord-

vest, însoțită de ninsori și gheață în timpul iernii. Precipitațiile (450-550 mm) sunt sub 

nivelurile medii (650 mm). Clima zonei din zona de câmpie-dealuri este moderat caldă și aridă, 

iar în câmpie - moderat caldă și aridă.  

Rezervele de apă din zona de cooperare transfrontalieră include atât ape de suprafață cât și 

ape subterane, în special în zona Dunării. Cu excepția fluviului Dunărea, nu există râuri notabile 

în zona Silistra. Există un singur corp artificial de apă – barajul Antimovo precum și unele lacuri 

de mica adâncime dintre care cel mai important este lacul Serbarna. Lacurile carstice sunt des 

întâlnite, acestea având o volatilitate mare. 

Regiunea transfrontalieră nu este deosebit de bogată în resurse naturale. Regiunea Silistra are 
resurse minerale limitate. Pe pantele terenurilor uscate, secțiunile de rocă se regăsesc pentru 
materiale de construcție - calcar. Carierele pentru extracția calcarului ornamental moale se 
găsesc în regiunile Irnik (comuna Sitovo), Podles (comuna Glavinitsa), Zlatoklas (comuna 
Dulovo). Depozite de caolin cu o grosime a rezervorului de aproximativ 18 m (prospectiv pentru 
exploatare) au fost studiate în satul Kolobar. Pe malurile Dunării există depozite de materiale 
inerte (pietriș, nisip). 1 
 

 
1 Bulgarian National Statistical Institute, 2019 
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2.2.  Demografia și profilul economic 

Structura populației variază. Populația regiunii Silistra este de 119 474 de persoane, cu o 

densitate medie de 41,96 persoane / km2. Districtul include 118 așezări, unite în 7 municipii.2 

 

 

Populația județului Călărași este mai mare, 311 084 locuitori, orașul Călărași fiind cel mai 

populat (76 147, în 2018), urmat de Oltenița (27 561). Potențialul demografic al regiunii 

transfrontaliere este diferit pentru cele două țări, dar principala tendință este cea de scădere 

 
2 INS, evaluări regionale. 2017  
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a populației. În ultimii ani, populația părții bulgare a îmbătrânit în conformitate cu tendința 

națională. Ca urmare, capitalul uman pentru dezvoltare economică, în special în zonele urbane 

de pe partea bulgară, este în scădere. Procese similare pot fi observate și în partea română. 

Populația – judeţul Călărași 

 Total Bărbați Femei 

Populația totală a judeţului 

Călărași 
311 084 152 699 158 385 

Mediul Urban 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-Gara 6 621 3 210 3 411 

Total populație mediul rural 186 446 92 756 93 690 

 

Agricultura și silvicultura, industria alimentară, prelucrarea lemnului și ingineria mecanică sunt 
principalele activități economice, asigurând locuri de muncă în regiunea Silistra. Profilul 
economic al judeţului Călărași este clar dominat de agricultură, metalurgia fiind și ea o 
industrie importantă. 
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Sectorul industrial din partea bulgară a zonei transfrontaliere include subsectoare, cum ar fi 
mașinile agricole, electronicele, prelucrarea alimentelor, prelucrarea lemnului; producția de 

alimente și băuturi, etc.3  

Pe partea românească a zonei transfrontalieră, sub-industriile dominante includ: metalurgia, 

prelucrarea alimentelor și textilele. Producția industrială este diversă și se bazează pe 

activități tradiționale, inclusiv creșterea păsărilor de curte, a animalelor, industrializarea 

laptelui și a cărnii; piscicultură; cogenerarea hranei pentru animale; producția de hârtie; 

producția de materiale de construcții și altele: prelucrarea lemnului, metalurgia, producția și 

depozitarea gazelor, transportul și depozitarea petrolului și a produselor petroliere, producția 

de sticlă și fibră de sticlă, producția de combustibili ecologici. Principalele produse industriale 

includ carne și produse din carne, îmbrăcăminte, lapte și produse lactate, oțel, țiței, beton 

prefabricat, mobilier, hârtie, sticlă, furaje mixte, zahăr. 

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

 

 
3 Date socio-economice, Institutul Național de Statistică, 2019 
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3. Analiza riscului la inundații și incendii de pădure în zona de cooperare transfrontalieră 

3.1. Prezentare generală a riscurilor de inundații și incendii forestiere în Bulgaria 
și România 

Evaluările existente la nivel național și regional (la nivelurile NUTS II, III) ale riscului de 
inundații în BNR oferă o imagine de ansamblu generală a riscurilor existente, care pot fi 
clasificate ca fiind de la scăzut la moderat, acestea din urmă crescând în zona bazinului 
Dunării. 

 

Inundațiile sunt printre cele mai frecvente evenimente de dezastre naturale din România. 
În perioada 1960-2010, au avut loc aproximativ 400 de inundații semnificative, dintre care 39 
sunt considerate evenimente istorice semnificative, bazate pe criterii hidrologice care iau în 
considerare 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 un risc semnificativ de inundații interioare - 24 de-a lungul Dunării. În această 
perioadă, au fost înregistrate 237 de victime (6,6 victime/evenimente medii).4 

Istoria recentă a inundațiilor care au avut loc în România demonstrează impactul major al 
acestui pericol atât asupra populației, cât și asupra infrastructurii - inundațiile din 2005 și 2006 
au afectat peste 1,5 milioane de persoane (93 de decese), distrugând o parte importantă a 
infrastructurii și provocând și pagube estimate de aproximativ 2 miliarde de euro.5 

 
4 Evaluarea Națională de Risc – RO RISC, 2016, Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență, România. 
5 Raport de țară, Condiționalitate România, 2016 г. 
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În ceea ce privește riscul de incendii forestiere și datele istorice privind apariția incendiilor, 

regiunea Silistra se situează sub media națională. Teritoriul total împădurit al raionului acoperă 

o suprafață de 63.276 ha sau 1,51% din teritoriul împădurit al țării. Partea împădurită a fondului 

forestier este de 59.348 ha, cu împăduriri relativ scăzute - 20,85%. Pe categorii suprafețele 

forestiere sunt împărțite în conifere - 0,80%, foioase - 92,99% și zone independente - 6,21%. 

Peste 8% din suprafața totală a pădurilor se încadrează în clasa I pentru pericol de incendiu. 

În perioada 2006-2015, au fost înregistrate 48 de incendii în teritoriile forestiere din 

regiunea Silistra, cu un total de  472,8 ha afectate. Dimensiunea medie anuală a unui incendiu 

este de 9,25 ha - de 1,63 ori sub media națională. Rata medie anuală de ardere a teritoriilor 

forestiere este de 0,07%, sau de 3 ori sub media națională. În funcție de tipul de incendii 

forestiere sunt împărțite în vârf - 1,17% și scăzut - 98,83%. Anii cu valori maxime ale incendiilor 

sunt 2007 si 2012, când mărimea suprafeței arse a depășit media pentru perioada - de 4,7, 

respectiv 1,8 ori.  

Analiza evaluărilor și studiilor anterioare arată că: 

1. În medie, 0,008 incendii forestiere au loc pe o suprafață de 1000 ha, anual; 

2. La fiecare 1000 ha, în zonele forestiere sunt arse 0,75 ha.6 

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 deluroasă subcarpatică. În ceea ce privește 

ora și localizarea incendiilor, s-a constatat că cele mai mari rate înregistrate sunt, de obicei, 

 
6 Lubenov, K., 2016, Evaluarea și cartografierea riscului de incendii forestiere în țară 
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în timpul sezonului de primăvară (51%), urmate de vară (25%), toamnă (18%) și iarnă (6%). 

Sezonalitatea incendiilor este corelată cu perioadele secetoase, precum și cu practicile 

agricole pentru arderea deșeurilor vegetale. Dimensiunea fondului forestier din judeţul 

Călărași este de 22.000 ha. 

Prezența și activitatea umană sunt principalele cauze ale incendiilor forestiere. Această 

afirmație este susținută și de distribuția anuală și spațială a incendiilor, care este mai frecventă 

în zonele deluroase primăvara și toamna, când au loc arsuri agricole pentru gestionarea 

vegetației. În timpul verii, cele mai multe incendii forestiere apar în câmpie, când arderea 

miriștii este frecventă la munte, datorită creșterii activității umane în zonele nepopulate. 

Pe teritoriul României, probabilitatea si frecventa incendiilor forestiere s-a dublat la 341 
evenimente/an in ultimul deceniu, fata de media istorica (1956-2005) 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. Tendințele în ceea ce privește frecvența tot mai 
mare a incendiilor forestiere și a zonelor forestiere sunt în concordanță cu studiile care arată 
că schimbările climatice sunt asociate cu un risc crescut de incendii.7 

3.2.  Abordarea evaluării riscurilor 

Un obiectiv principal al analizei este de a oferi informații comparabile, clare și acționabile 

cu privire la potențialele dezastre și daune, precum și de a evalua gradul de pregătire în 

cazul producerii dezastrelor în municipalitățile din regiunea transfrontalieră.  Abordarea 

cea mai inteligibilă și ușor de utilizat este prin hărțile municipale GIS din zona transfrontalieră. 

Pentru a realiza acest lucru, metoda propusă pentru evaluarea riscului pentru populație la 

diferitele amenințări, utilizează un sistem unic de evaluare și analiză de către experți a datelor 

disponibile. 

Metoda RkFMEA este utilizată în scopul colectării datelor și pentru cartografierea amenințărilor 
și riscurilor și pentru identificarea zonelor care sunt susceptibile la riscuri specifice. De 
asemenea, oferă informații utile publicului. Metoda este un instrument important de 
planificare pentru asistarea autorităților și a altor părți interesate și pentru îmbunătățirea 
pregătirii pentru răspuns în situații de urgență în zona transfrontalieră 

3.3. FMEA și RkFMEA 

3.3.1. FMEA 

Metoda de inginerie FMEA este o abreviere de la Failure Mode Effect Analysis. Acesta evaluează 
vulnerabilitatea la un defect sau o defecțiune a sistemului și ce poate provoca întregului sistem, 
probabilitatea apariției acestuia și măsurile de control și monitorizare. Cei trei factori sunt R, 
P și, respectiv, N și sunt evaluați de la 1 la 10. Metoda originală FMEA are un factor "N" inclus, 

 
7 Raport de țară, Condiționalitate România, 2016 г.  
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care determină gradul de eficacitate al funcției de control care este luată pentru a verifica sau 
detecta orice cauză de accident sau defect. Prin modificarea acestui factor ca factor de 
eficacitate a unei măsuri sau a unei acțiuni întreprinse sau a celor care trebuie întreprinse 
pentru a reduce riscul unui anumit eveniment natural de criză, 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. 

3.3.2. RkFMEA, factorii L și D  

Orice abordare fragmentată ar trebui să ofere o metodă unificată de analiză și evaluare a 
riscurilor, precum și de evaluare a factorilor specifici. Aplicațiile bazate pe web și abordările 
rețelelor regionale sunt tipice pentru astfel de sisteme. Aceste principii și considerații 
sistemice de bază sunt stabilite în principii și aplicații în RkFMEA ca metode și instrumente 
pentru analiza riscurilor și evaluarea riscurilor și gestionarea măsurilor preventive.89 

RkFMEA oferă o dimensiune cantitativă a riscului care permite o comparație a acestuia, inclusiv 

efectul măsurii sau acțiunii preventive actuale și existente (RPN - Numărul de priorități de risc) 

și, în plus, oferă un factor de risc integrat (RPNF) care reprezintă riscul și investițiile necesare 

pentru prevenirea și gestionarea resurselor. Analiza actuală nu va specifica factorul de risc 

complex F, dar abordarea aleasă permite descrierea noilor măsuri de prevenire propuse și 

actualizarea ulterioară a datelor. Dacă aceste măsuri sau alte noi  sunt puse în aplicare, acest 

lucru se va reflecta în factorul N. În plus față de RkFMEA, se adaugă alți doi factori pentru 

evaluarea integrată a riscurilor, luând în considerare solvabilitatea localităților și stările lor 

demografice - factorii L și D. Acestea sunt, de asemenea, cu valori de la 1 la 10 - 1 la 3 în cazul 

în care daunele materiale sunt estimate a fi mai mici de 4% din PIB-ul municipiului; de la 4 la 

6 pentru valori de la 4% la 10%; de la 7 la 10 pentru daunele de peste 10% din PIB; și 10 pentru 

daune de 30% sau mai mari. 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 valori de 

la 45% la 55% și 7 la 10 pentru valori de peste 55%. 

Datele istorice și informațiile mai recente (dacă sunt disponibile) privind producerea unui 

dezastru în zona transfrontalieră au fost utilizate în scopul evaluării riscurilor. 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 anumite date - se utilizează diferite 

criterii, cum ar fi numărul de victime, valoarea daunelor, 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, orientative. 

 
8 Kanev, 2010 
9 Kanev, 2011 
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Valoarea adăugată a abordării metodologice a analizei este faptul că aceasta permite 

acumularea unei baze de date, care, prin actualizare periodică, ar putea fi integrată pentru a 

sprijini prevenirea riscurilor în viitor. Datele sunt colectate la nivel municipal, analizate și 

rezumate sub formă de tabel, indicând sursa și perioada. Datele sunt apoi rezumate în funcție 

de clasificarea amenințărilor. Cel mai provocator aspect al actualului task s-a dovedit a fi lipsa 

de informații specifice cu privire la stadiul măsurilor de prevenire existente, precum și a 

planurilor specifice pentru viitoarele măsuri de prevenire.  Principalele surse de informații 

utilizate includ: 

1. date disponibile din planurile de dezvoltare districtuale/județene și municipale și din 

planurile de protecție împotriva dezastrelor; 

1. date de la institutele naționale de statistică; 

2. date de la Direcția Generală securitate la incendiu și protecția populației, Bulgaria; 

3. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România; 

4. Direcția Bazinul Regiunii Dunării; 

5. Ministerul Mediului și Apelor al Republicii Bulgaria; 

6. Alte analize, studii și evaluări relevante la nivel național și local pentru Bulgaria și 

România, inclusiv publicații ale organizațiilor neguvernamentale și ale altor părți 

interesate.  

Selectarea metodei specifice de evaluare a riscurilor permite monitorizarea dinamică și 
periodică a riscurilor, la nivel municipal în zona transfrontalieră , pentru îmbunătățirea 
pregătirii pentru reacție și direcționarea resurselor necesare în caz de situații de urgență. 
Metodologia de evaluare a cartografierii riscurilor pentru inundații și incendii forestiere este 
discutată în detaliu în raportul "Analiza amplorii, frecvenței, concentrării geografice, 
sezonalității și condițiilor prealabile pentru evenimentele de dezastre din regiunea 
transfrontalieră".  

3.4.  Hărți de gestionare a riscurilor: niveluri de amenințare la inundații și incendii 
forestiere 

 

Hărțile de risc dezvoltate sunt derivate din datele colectate și rezumate prin aplicarea 

metodologiei RkFMEA, descrisă mai sus. Hărțile de risc includ riscul complex estimat pe baza 

RPN, risc evaluat complex pe baza factorului complex RPNL, RPND, RPNLD. 

Se aplică același principiu în trei culori - roșu pentru valori  ridicate și zone de risc periculoase, 

galben pentru niveluri moderate sau neschimbate și verde pentru niveluri sigure sau 
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descrescătoare. 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 georeferențiate, atunci este 

mai bine să vă bazați pe niveluri normalizate de risc pentru demografia municipiului respectiv, 

utilizând astfel în principal hărțile bazate pe RPND.   

Datele pentru districtul Silistra sunt mai detaliate, cu planuri mai actualizate de protecție a 

populației la nivel municipal, ceea ce permite completarea în detaliu a tabelelor de calcul RPN 

și RPND. Datele de estimare a daunelor municipale georeferențiate sunt extrem de insuficiente, 

iar factorul L este dificil de calculat.  

Pentru județul Călărași, datele sunt și mai rare, în ciuda analizei ample a riscurilor la nivel 

național, în cadrul evaluării naționale a riscurilor (proiectul RO-RISC), realizată în 2016, care 

are un domeniu de aplicare uriaș și cu un accent științific foarte riguros, care nu permite o 

comparație inteligibilă a situației din zona transfrontalieră. Datele privind planurile existente 

de protejare a populației la nivel municipal (comună) lipsesc în mare parte. Principala sursă 

de date comparabile privind amenințările și riscurile o reprezintă datele agregate din raportul 

în limba engleză al acestui proiect - "Evaluarea națională a riscurilor - RISC RO". Măsurile de 

prevenție, în special cele de natură tehnică propuse pentru prevenirea inundațiilor, sunt 

descrise în detaliu în raport, dar există o singură municipalitate, relevantă pentru domeniul de 

aplicare al zonei transfrontaliere, care face obiectul prezentului raport. Există mai multe 

detalii în planul regional de protecție împotriva inundațiilor din Călărași pentru unele municipii 

de-a lungul Dunării cu privire la starea și disponibilitatea digurilor. Pentru municipalitățile 

neclare, factorul N este considerat neutru 5, ceea ce reprezintă sensul oricărei măsuri de 

protecție care este considerată a fi capacitatea administrativă disponibilă și sistemele de 

alertă și alertă. Pentru municipiile din România, un coeficient de dependență de vârstă a fost 

utilizat pe baza datelor statistice ale comunității locale de la 1 iulie 2017, cu vârste dependente 

pentru populația cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, inclusiv pentru cei cu vârsta cuprinsă între 

60 și 14 ani. Mica discrepanță față de statisticile pentru comunele din Silistra nu afectează 

imaginea de ansamblu a riscului normalizat și comparația acestuia pentru TGR . 

Municipii din regiunea Silistra: 

Alfatar 

Glavinica 

Dulovo 

Kainardzha 

Silistra 

Sitovo 

Tutrakan 

 

Localitățile/ comunele din județul Călărași (numărul atribuit corespunde hărților):

1 Belciugatele 

2 Ileana 

3 Lehliu 

4 Tamadau Mare 

5 Dor Marunt 

6 Fundulea 

7 Dragos Voda 

8 Lehliu-gara 

9 Nicolae Bălcescu 

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. 

18 

10 Dragalina 

11 Stefan Cel Mare 

12 Perisoru 

13 Sarulesti 

14 Fundeni 

15 Valcelele 

16 Vlad Tepes 

17 Lupsanu 

18 Gurbanesti 

19 Valea Argovei 

20 Plataresti 

21 Sohatu 

22 Stefan Voda 

23 Independenta 

24 Frasinet 

25 Borcea 

26 Frumusani 

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 

 

 

3.5. Harta riscurilor – riscul de inundații și incendii forestiere 

3.5.1. Harta riscurilor - inundații 

 Municipalitățile din zona roție sunt considerate a fi cel mai grav amenințate 

de inundații, pentru cele din zona galbenă, amenințarea este moderată, în timp ce 

pentru municipalitățile din zona vedere, amenințarea este considerate tolerabile. 
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3.5.2. Harta riscurilor – incendii forestiere 
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3.6. Hărți municipal de risc - inundații 

3.6.1. Hărți, niveluri de risc RPN 

 

 

 

Diferențele ilustrate în nivelurile de risc și amenințările din judeţul Călărași se 

datorează faptului că sunt stabiliți factori de prevenire – prezența digurilor și 

întreținerea acestora. Există diguri și baraje construite de-a lungul văilor, dar unele 

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. 

22 

dintre acestea nu sunt întreținute corespunzător și nivelul de risc de ridicat în aceste 

localități. 

3.6.2. Hărți municipale cu risc normal pentru factorul demografic RPND 

 

 

 

 

În judeţul Călărași, riscul de inundații și amenințările pentru populație este moderat 

sau ridicat, în ciuda nivelului de risc mai scăzut pentru unele municipii, estimate 

fără influența factorului demografic din localitatea respectivă. 
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3.7. Hărți municipal de risc – incendii forestiere 

3.7.1. Hărți, niveluri de risc RPN 
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3.7.2. Hărți municipale cu risc normalizat pentru factorul demografic RPND 
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3.8. Hărți integrate de risc municipal pentru inundații și incendii 

forestiere 

. Integrarea se realizează doar pentru incendii forestiere și amenințările la inundații, 

ținând cont de media aritmetică dintre RPN și RPND pentru fiecare localitate. 

3.8.1. Hărți – niveluri de risc RPN 
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3.8.2. Hărți municipale cu risc normal pentru factorul demografic RPND 

 

 

 

Toate municipalitățile au risc moderat normalizat, dar cel mai mare este pentru 

Oltenița, urmată de Manastirea. Valorile cele mai scăzute sunt înregistrate în cazul 

localităților Ștefan cel Mare și Perișoru.  
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3.9. Hărți municipal cu risc integrat – toate amenințările  

Integrarea se realizează în funcție de ponderea fiecărei amenințări prin modelul și 

clasificarea ESDP. Un raport semnificativ din aceste amenințări nu sunt disponibile 

pentru municipalitățile studiate, iar valorile lor de risc sunt neglijabile. În consecință, 

riscul integrat pentru toate amenințările este mai mic comparative cu maximul 

pentru amenințările individuale în unele municipalități. 

3.9.1. Hărți – niveluri de risc RPN 
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3.9.2. Comparația valorilor demografice RPN și RPND la nivel municipiu 

  RPN RPND 

 Municipiul/ 
localitatea Toate riscurile  

Alfatar 113 1021 

Glavinica 96 771 

Dulovo 55 442 

Kainardzha 92 738 

Silistra 102 812 

Sitovo 82 737 

Tutrakan 90 718 

 

    RPN RPND 

  
Municipiul/ 
localitatea Toate riscurile 

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 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 
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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 Mare 87 612 

17 Lupsanu 76 607 

25 Borcea 87 606 

9 Nicolae Bălcescu 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 

 

Hărțile de risc integrate pentru toate amenințările și RPND normalizate pentru 

demografie sunt aceleași cu cele pentru nivelul de risc RPN. Există diferențe 

semnificative în ceea ce privește nivelurile acestui risc integrat între municipalități. 

Tabelul prezintă valorile integrate pentru RPN și RPND. Din nou, deși nivelurile de 
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risc sunt comparabile, in risc normalizat se remarca ca fiind mai sensibile la diferite 

amenințări si cu risc normalizat mai mare, municipiile Alfatar si Silistra, in timp ce 

in Romania sunt Oltenița si Manastirea, indiferent de nivelul diferit si ridicat de risc, 

fără a fi normalizate la demografia municipiului. Hărțile de risc pentru sănătatea 

umană (riscul populației) prezentate aici pentru diferite amenințări la adresa 

anumitor municipalități, dar pentru toate acestea inundațiile și nivelurile de risc de 

incendiu forestier sunt estimate în ambele formate - evaluarea riscurilor împreună 

cu efectul prevenirii existente, dacă este cazul, și dacă este necesar - RPN; și pentru 

vârsta normalizată - risc dependent, RPND. Acest din urmă risc normalizat arată 

măsura în care populația unei anumite municipalități este capabilă să "absoarbă" sau 

să facă față riscului reprezentat de oricare dintre amenințări. Acest lucru arată că 

riscul este într-adevăr mai mare în municipalitățile cu o pondere mai mare a 

populației în vârstă. Astfel, este recomandabil să se adopte abordarea de evaluare a 

riscurilor RPND, deoarece oferă o imagine obiectivă a populației municipiului și a 

capacității sale de a face față riscului sau cât de grav este riscul în acest caz. 

4. Analiza planurilor regionale și municipale de protecție împotriva dezastrelor 
din regiunea  de cooperare transfrontalieră 

Gradul de pregătire pentru răspuns în diferite tipuri de situații de urgență, inclusiv 
în contextual cooperării internaționale, depinde de planificarea eficientă în cadrul 
planurilor regionale și municipal de protecție împotriva dezastrelor, evaluarea 
adecvată a riscurilor existente și potențiale, resursele disponibile (pe baza evaluării 
riscului) și colaborarea eficientă a părţilor interesate. 

Întrebarea cheie la care se răspunde la analiza planurilor regionale și municipal 
de protecție împotriva dezastrelor din regiunea de cooperare transfrontalieră 
este „În ce mod măsurile și resursele identificate corespund nivelurilor de risc, 
în acest caz specific pentru inundații și incendii forestiere?”  

În anumite cazuri, planurile municipal de protecție a populației sunt la actuale, dar 

lipsește o analiză detaliată a riscurilor (sau nu sunt menționate rezultatele acesteia)/ 

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 actualizat la nivel 

județean pentru judeţul Călărași precum nici la nivel municipal. Cu toate acestea, 

planul de ansamblu pentru România, deși nu mai este actual , enumeră măsuri 

specific de protecție împotriva inundațiilor și statutul acestora. În partea bulgară a 

zonei de cooperare transfrontalieră, municipalitatea Alfatar este cea mai conștientă 

de riscuri și este singura care oferă o descriere detaliată a organizației de voluntariat 
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(deși o analiză suplimentară a indicat faptul că organizațiile de voluntari sunt 

prezente și în alte municipalități), în timp ce măsurile aferente riscului la incendiu 

sunt disponibile în toate municipiile din România. 

4.1. Disponibilitatea planurilor municipale de protecție împotriva 
dezastrelor 

Municipalitățile cu planuri de protecție împotriva dezastrelor disponibile și 
actualizate recent, bazate pe revizuirea documentelor și informațiilor disponibile, 
sunt marcate cu culoarea verde.  

Planurile municipal cu conținut mai formalizat și disponibilitatea măsurilor de 
prevenire nespecifice sunt evidențiate cu galben, în timp ce cu roșu sunt evidențiate 
planurile municipal fără o actualizare recentă (după 2012). 

Pentru România, datele indică că există un plan de lungă durată doar pentru regiunea 
Călărași. Cu toate acestea, sunt disponibile date suplimentare din alte surse (de 
exemplu, evaluarea națională a riscurilor, realizată prin intermediul proiectului RO 
RISC). 

 .  
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4.2. Măsuri existente pentru prevenirea și limitarea pagubelor cauzate 
de inundații și incendii forestiere 

4.2.1.  Măsuri de prevenire și protecție în caz de dezastre 

Măsurile de prevenire și protecție în caz de dezastre, strict aferente protecției 
populației, care sunt incluse (sau care ar trebui incluse) în planurile regionale și 
municipale de protecție împotriva dezastrelor, pot fi împărțite în 2 categorii: 

1. Măsuri de prevenire și limitare a pagubelor înainte de producerea 
evenimentelor – măsuri de prevenire pe baza analizei riscurilor existente; 

2. Măsuri de limitare a pagubelor și pierderilor după producerea evenimentului – 
măsuri de gestionare. 

În ambele cazuri, măsurile existente pot fi de natură tehnică, prin dotări și 

echipamente, comunicații și informare respective administrative. Aspectele 

financiare asociate nu fac obiectul analizei curente, dar indiferente de tipul măsurii, 

aceasta trebuie să fie eficientă. 

Măsurile tehnice din prima categorie include diguri de-a lungul râurilor, întreruperea 

arderii prin crearea unor fâșii arate, disponibilitatea sistemelor de monitorizare a 

nivelului apei și a anomaliilor de temperatură în jurul zonelor forestiere, etc. 

Măsurile tehnice de prevenire a doua categorie sunt, în principiu, echipamente de 

răspuns, adăposturi, instalații hidrotehnice specializate, rezervoare și instalații de 

stingere, etc. Sistemele de comunicații și informare include măsuri de pregătire a 

populației și autorităților pentru înțelegerea amenințărilor și riscurilor, precum și 
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pentru avertizarea și notificarea timpurie în caz de situații de urgență/criză, pentru 

îndrumare și asistență în misiunile specifice. 

Măsurile administrative sunt de mare importanță, deoarece sunt esențiale pentru 

planificarea corectă și în timp util. În prima categorie, acestea sunt deosebit de 

importante pentru amenajarea teritoriului și urbanizare, precum interzicerea sau 

înlăturarea construcțiilor ilegale și a obstacolelor de-a lungul bazinelor și rigolelor 

periculoase ale râurilor, interzicerea anumitor activităţi Agricole în zonele 

periculoase, în apropierea pădurilor. Pentru cea de-a doua categorie, măsurile 

administrative fac referire în principiu la organizarea și coordonarea misiunilor 

specifice, organizarea și structura echipelor de salvare, pregătirea personalului 

specializat și a organizațiilor de voluntari, pregătirea și desfășurarea sesiunilor de 

formare, etc. 

Esențial pentru toate măsurile enumerate anterior este actualizarea, controlul și 
întreținerea. Regularitatea presupune ca măsurile tehnice să fie verificate și 
actualizate cel puțin o data pe an, dacă legislația sau alte reglementări nu prevăd 
un termen mai scurt. Un exemplu ilustrativ al efectului măsurilor depășite sunt 
digurile, care se dovedește foarte grăitor pentru nivelurile de risc la inundații de-a 
lungul Dunării precum și pentru localitățile situate în proximitatea Dunării. În ceea 
ce privește riscul de inundații, cele mai ridicate niveluri de risc pot fi observate pe 
teritoriul municipiului Borcea, dar amenințările cele mai mari asupra populației sunt 
pentru municipiile Oltenița, Spantov, Chișelet și Monastirea, din cauza faptului că 
digurile existente sunt compromise și nu își mai pot îndeplini în mod corespunzător 
funcțiile. 

 

Planurile regionale și municipale de protecție împotriva dezastrelor disponibile 
pentru zona de cooperare transfrontalieră sunt rezumate în tabelele de mai jos. 
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Acestea evidențiază cele mai importante și semnificative activități de prevenire și 
măsuri de protecție a populației. Măsurile de prevenire respectiv activitățile de 
gestionare a situațiilor de urgență/ criză sunt analizate separat. Capacitățile, 
resursele și echipamentele existente nu sunt luate în considerare în acest capitol, 
fiind tratate distinct într-un alt   capitol al analizei. Tabelele se concentrează pe  
amenințările asupra populației în caz de inundații și incendii forestiere.10

 
10 Tabelul este disponibil și în format Excel și ca anexă la raport. 
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4.3. Măsuri de prevenire și protecție a populației – Tabele analitice 

Prezentare generală a planurilor de protecție în caz de dezastre existent și a serviciilor/ organizațiilor de voluntari 

Regiuni și municipii 

Municipiu 
Număr 
rezidenți 

Planul de protecție împotriva 
dezastrelor 

Data ultimei actualizări Servicii/ organizații Voluntare 

Regiunea 
Silistra 

111 957 Disponibil, dar nu este actualizat regulat 

2012 – planul prevede o 
actualizare anuală și 
activități de formare – 
nu este clar dacă sunt 
disponibile actualizări 
mai recente și nici dacă 
s-au desfășurat 
activități de formare. 

Menționat Serviciul/ organizația voluntară 
referitor la participarea la evenimente 
după cutremure și inundații, dar nu sunt 
disponibile mai multe detalii. 

Alfatar 2 704 

Planul este general. Unele măsuri 
preventive specifice, adaptate măsurilor 
municipale de întreținere a instalațiilor și 
drumurilor și pregătirea tehnicii; Nu este 
clar ce parte din măsurile preventive 
planificate au fost executate sau 
implementate. Planul face distincția 

2015  Disponibil 
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între măsurile preventive și măsurile de 
protecție în caz de dezastre. 

Glavinica 10 243 General 2012  
Organizația de voluntari menționată, 
inclusiv lista de voluntari ca anexă. 
Educația nu este menționată. 

Dulovo 27 643 General, formal 2012 Nu este cazul 

Kaynardja 5 115 
Disponibil, la zi. Include în principal 
măsuri administrative fără indicatori 
specifici. 

2017  

Menționat să participe la evenimente, dar 
nimic mai specific. Din plan nu este clar 
dacă o astfel de organizație există în mod 
oficial sau dacă membrii săi au participat 
la traininguri. 

Silistra 47 130 Actual 2017 

Menționat să participe la evenimente, dar 
nimic mai specific. Din plan nu este clar 
dacă o astfel de organizație există în mod 
oficial sau dacă membrii săi au participat 
la traininguri. S-au menționat 

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. 

37 

reglementări pentru astfel de organizații, 
dar nu este clar din plan dacă acestea 
există în practică. 

Sitovo 5 110 Disponibil din 2013 și actualizat recent 2017 

Menționat în organigramă, dar nu este clar 
din plan dacă astfel de organizații există 
în practică sau dacă membrii lor au 
participat la traininguri. 

Tutrakan 14 012 Disponibil din 2014 2014 
Organizația de voluntari menționată, 
inclusiv lista de voluntari ca anexă. 
Educația nu este menționată. 

Județul Călărași 311 084 Disponibil din 2011 2011 Disponibil 
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Matricea analitică: Măsuri de prevenire

 

 

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 

 

 

Община Технически мерки 

Наводнение 

налични 

(Описание)

Технически 

мерки 

Наводнение 

налични 

КОНТРОЛ

Технически 

мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Технически мерки 

Пожар налични 

(Описание)

Технически 

мерки Пожар 

налични 

КОНТРОЛ

Технически 

мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо мерки 

Наводнение налични 

(Описание)

Комуни. Инфо 

мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Комуник. Инфо мерки Пожар 

налични (Описание)

Комуни. Инфо 

мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Наводнение налични 

(Описание)

Административн

и мерки 

Наводнение 

Планирани 

(предложени)

Административни мерки 

Пожар налични (Описание)

Административн

и мерки Пожар 

Планирани 

(предложени)

Други

Силистра област Терени за 

настаняване, 

дезинфекция, 

отводняване

Няма, освен 

актуализация на 

плана, но не е 

ясно има ли 

такава

Няма Водоизточници 

дълбоки сондажи и 

ВиК, но с много малко 

дизелови рез. 

Агрегати. Проблем 

при спиране на тока

Няма Поддръжка 

пътища, 

водоизточници, 

съоръжения

Принципно споменато

Инфо за гражданите е 

СЛЕД предварително 

съгласуване с Областния 

Управител

Няма Принципно споменато

Инфо за гражданите е СЛЕД 

предварително съгласуване с 

Областния Управител

Описание на необходими 

мерки и отговорности - 

има и обстойно

Описание на необходими 

мерки и отговорности - има 

и обстойно

Админ мерки за сгради и диги за земетресения, 

но без план и срок. Другите общи.

РАзузнаване и определяне на места (разни 

дейности и разрушения) трябва да има 

предварителен оценъчен план на база на оценка 

на риска. Такъв няма.

Алфатар Спасително 

оборудване и 

подслон

Няма, освен 

актуализация на 

плана, но не е 

ясно има ли 

такава

Недостиг на 

оборудване за 

временно 

настаняване

Пожарен автомобил Не е ясно Няма Информационна система и 

сирени

Няма Информационна система и 

сирени

Няма Оперативен дежурен Деатаилно 

описани с 

отговорности и 

последователнос

т на действия

Оперативен дежурен Деатаилно 

описани с 

отговорности и 

последователнос

т на действия

Детайлно описани дейности и отговорности с 

последователност и на места с необходимата 

техника и съоръжения. Не е ясно дали наличната 

техника е достатъчна или не и за кои случаи на 

наводнение и пожари би била достатъчна

Главиница Стандартно описание от Обл. 

План. Няма конкретика.

Принципни действия, без 

конкретика. 

Има отговорници 

поименно, но дали са 

актуални.

Предвидени контрол с 

наблюдатели, но не е ясно 

от кога и как действат

Принципни действия, без 

конкретика. 

Има отговорници 

поименно, но дали са 

актуални

Планът не е конкретен.

Няма анализ на необходима техника и 

съоръжения. Не са ясни връзките и 

взаимодействия на екипи и администрация при 

кризи

Дулово Общите като 

постановка, няма 

конкретика

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

пожелателен режим без 

конкретика и посочени 

имена 

Няма Няма Няма Трудно би послужил за ръководство и справка 

при настъпване на бедствие

Мерки при управление при кризиОбласт и 

Кайнарджа Описателни 

принципни, без 

конкретни 

дейности спрямо 

място на събитие

Няма Няма Описателни принципни, 

без конкретни 

дейности спрямо 

място на събитие

Няма Няма Стандартни пожелателни 

плюс сирените

Няма Стандартни пожелателни плюс 

сирените. Има спомента сайта на 

общината с мерките за пожарна 

безопасност.

Няма Станадартните дейности, 

без конкретика за 

общината

Няма Стандартните, но има 

споменати и обучения и 

тренировки за пожарна 

безопасност.

Плановете са общи, без конкретика и не биха 

помогнали за бързо реагиране в случай на 

бедствие и криза

Силистра Няма Няма Няма Няма Няма Няма Принципно споменато

Инфо за гражданите е 

СЛЕД предварително 

съгласуване с Областния 

Управител

Принципно споменато

Инфо за гражданите е СЛЕД 

предварително съгласуване с 

Областния Управител

Описаание на дейности и 

отговорни институции, но 

няма каонкретно за 

обектите на заплахата и 

риска

Всичките мерки 

са с пожелателен 

характер.

Не е ясно как се 

изпълняват и кой 

контролира 

подготовката

Описаание на дейности и 

отговорни институции, но 

няма каонкретно за 

обектите на заплахата и 

риска

Задълженията са описани, но отново няма 

конкретно име и дали знае за тези си задъкжения

Ситово Няма Няма Няма Няма Няма Няма Деатайлно, включително 

имена и телефони в случай 

на бедствие

Няма Деатайлно, включително имена 

и телефони в случай на бедствие

Няма Принципна организация и 

ред на събиране и 

действия с конкретни 

имена. Съкратена но ясни 

процедури

Няма Принципна организация и 

ред на събиране и действия 

с конкретни имена. 

Съкратена но ясни 

процедури

Няма Независимо от липсата на анализ на риска и на 

голяма част от реквизитите при управление на 

кризи, планът за действие, който е общ за 

всички видове заплахи, е с разпределение на 

задачите и е ясен и конкретен и би бил 

ефективен при настъпило кризисно събитие.

Няма анализ и описание на ресурсите

Тутракан Техника и пясък и 

материали

Няма Няма Няма Няма Няма Наблюдение диги и 

язовири при дъждове и 

високи води и инфо за 

всички от постовете

Всички останали 

стандартни мерки с 

последователно 

структуриране

Няма Стандартни но и какво да прави 

населението

Няма Принципните от всички, но 

с позоваване и на 

предполагаеми засегнати 

места 

Няма Стандартни без конкретика Няма

Район Калараш Ремонти и 

укрепване на диги 

и други работи по 

съоръжения

Наблюдение Няма Предоставят се от 

съответните 

организации. Няма 

яснота

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

евакуация, много кратко, 

основно мониторинг и 

поддръжка на съоръжения 

и ремонт и 

възстановителни дейности

Няма Принципни за всяко 

ведомство, но с пълен 

списък и контакти на 

всички нива, включително и 

за доброволните 

формирования

Няма Няма анализ на риска нито местатакъдето може 

да се случи нито мерки за предотвратяване и 

превенция
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4.4. Analiza măsurile cuprinse în planurile de protecție împotriva 
dezastrelor 

 Analiza măsurilor prevăzute în planurile de protecție în caz de dezastre 
arată o lipsa unei analize detaliate a riscurilor. Multe dintre planurile revizuite 
prevăd elaborarea/ actualizarea hărților amenințărilor și riscurilor. Cartografierea 
se dovedește cel mai eficient instrument în luarea deciziilor rapide pentru 
managementul public, privind măsurile de protecție și gestionare a situațiilor de 
urgență/ crize. Dar, în multe cazuri, informațiile geo-referențiate nu sunt disponibile 
și, chiar dacă sunt disponibile, sunt supuse aprobării. 

Analiza măsurilor prevăzute în planurile de protecție în caz de dezastre indică o lipsa 
unei analiza detaliate a riscurilor. Multe dintre planurile revizuite prevăd pregătirea 
hărțile  

Analiza măsurilor prevăzute în planurile de protecție împotriva dezastrelor arată 
o lipsă gravă a unei analize detaliate a riscurilor. Multe dintre planurile revizuite 
prevăd pregătirea hărților de amenințare și de risc. Acesta este și anume exercițiul 
de cartografiere care se dovedește cel mai eficient în scopul luării unor decizii rapide 
de guvernanță (gestiune publică) privind măsurile de protecție și de gestionare a 
crizelor. Dar, în multe cazuri, informațiile georeferențiate nu sunt disponibile și, 
chiar și atunci când sunt disponibile, acestea sunt supuse agregării și analizei. 

Din acest motiv major – lipsa unei analize specifice a riscurilor – planurile de 
protecție împotriva dezastrelor nu conțin recomandări pentru măsuri de prevenire. 
În acest context, analiza riscurilor nu trebuie să fie neapărat un exercițiu costisitor 
și în timp util. Aceasta poate fi efectuată numai la nivel de experți, la nivel municipal, 
și pe baza unei descrieri a posibilelor daune în fața unei amenințări specifice. Pe 
baza acestei analize, ar trebui prevăzute măsuri de protecție a populației și măsuri 
de reacție în cazul producerii unui eveniment dezastruos. În acest caz, hărțile de 
risc pot fi elaborate la nivelul comunelor individuale și pot fi comparabile cu cele 
învecinate din zona transfrontalieră, astfel cum se analizează în prezentul raport. 

Un alt deficit-cheie este lipsa de informații specifice cu privire la măsurile de 
prevenire deja existente – legate de starea și menținerea măsurilor de prevenire 
disponibile. O parte din aceste măsuri sunt planurile în sine, dar ele nu indică ce s-a 
avut în vedere, ce a fost pus în aplicare și care ar fi impactul acestei activități. 

O altă provocare comună pentru o planificare eficientă este natura neutră și 
formalismul multora dintre planurile de protecție. Din punct de vedere al 
conformității planului cu circumstanțele specifice din municipiu, comunele Alfatar 
și Sitovo sunt mai specifice și mai adaptate. Altele nu au specificul, adesea înlocuite 
de descrieri ample ale procedurilor și activităților care sunt, în majoritatea cazurilor, 
împrumutate din planul regional sau din planurile municipalităților învecinate. 
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În ciuda deficiențelor menționate, planurile de protecție împotriva dezastrelor 
analizate (dacă sunt disponibile și actualizate) pot fi utile ca ghid metodologic. 
Totuși, acesta nu este scopul lor principal. În scopul prevenirii și protecției populației, 
trebuie elaborate planuri specifice, bazate pe analiza riscurilor, cu: 

✓ consecințe și daune potențiale clare;  
✓ măsuri de prevenire și protecție; 
✓ activitățile consecvente ale echipelor de salvare, ale echipamentelor și ale 

populației comunei specifice și locul unui posibil dezastru; 
✓ planuri de evacuare, dacă este necesar; 
✓ informații actualizate privind lanțul de comandă, normele, asistența și 

asistența voluntară. 

De asemenea, planurile analizate nu dispun de informații cu privire la 
antrenamentele, operațiunile de evacuare și salvare. Datele privind organizațiile 
voluntare nu sunt suficiente, în ciuda celor menționate adesea. Nu este clar care 
este structura acestor organizații, cine participă la ele, care este gradul lor de 
pregătire și care este comunicarea/activitățile reciproce cu acestea din partea 
autorităților. În plus, nu se stabilește nicio legătură orizontală cu municipalitățile 
învecinate, în scopul asistenței reciproce și al activităților comune de prevenire, 
salvare și reabilitare.  

4.5. Managementul situațiilor de urgență, resurse și capabilități de 
răspuns la dezastre/ situații de urgență – incendii de pădure și inundații 

4.5.1. Structuri implicate în managementul situațiilor de urgență 

Bulgaria România 

Centre operaționale în unitatea 
teritorială a Direcției Generale 
"Siguranța la incendiu și protecția 
populației" 

Comitete pentru situații de urgență 

Administrația regională 
Comitetul Național pentru Situații de 
Urgență 

Centrul Regional de Management 
Consiliul de Miniștri și alte instituții 
publice pentru situații de urgență 

Operatori economici la nivel regional 
Comitetul Municipiului București pentru 
situații de urgență 
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Administrația municipală 
Comitete locale pentru situații de 
urgență 

Centrul de Management Municipal 
Comitete locale pentru situații de 
urgență 

Municipiu 
Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență 

Operatori economici la nivel municipiu 
Servicii profesioniste pentru situații de 
urgență 

Centre de tratament și alte facilități 
medicale 

Centre operaționale pentru situații de 
urgență 

Unități/ structuri ale ministerelor din 
regiune 

Comandantul acțiunii 

Salvatori  

Forțe armate  

ONG   

Voluntari [(a) formațiuni voluntare 
pentru protecția împotriva 
dezastrelor, incendiu și alte situații de 
urgență, înregistrate oficial în 
municipalități și (b) persoane asociate 
în mod natural și juridic (cluburi 
sportive, grupuri sociale etc.)]. 

 

Sursa: Studii de fezabilitate privind stabilirea soluțiilor tehnice necesare 

îmbunătățirii pregătirii și intervenției în caz de urgență, 2012 

4.6. Implicarea voluntarilor, capacitatea de cooperare a structurilor 
interesate și sinergia, în zona de cooperare transfrontalieră 

Voluntarii au un rol cheie în gestionarea dezastrelor. În Bulgaria, "un voluntar poate 
fi orice persoană fizică aptă de muncă cu vârsta de peste 18 ani, care este clinic 
sănătoasă, nu suferă de o boală mintală și nu a fost condamnată pentru o infracțiune 
deliberată de natură generală decât dacă este reabilitată". 11   Recrutarea 
voluntarilor se face de către primarul municipiului respectiv, în urma unei hotărâri 

 
11  Legea privind protecția împotriva dezastrelor, art.40  
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a consiliului municipal, care stabilește numărul de persoane din orice organizație 
voluntară dată. Procedura de recrutare a candidaților voluntari este apoi demarată, 
cu anunț publicat în mass-media și/sau pe panourile de informare din municipiu.  

Disponibilitatea organizațiilor de voluntariat în zona transfrontalieră 

 

Harta voluntarilor români este mai condensată: 

 

 

Organizațiile (formațiunile) de voluntariat sunt create pe bază teritorială, pentru 
acțiuni independente și/sau pentru sprijinirea principalelor componente ale 
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Sistemului Unificat de Salvare (SES)/ serviciilor profesioniste pentru situații de 
urgență, care desfășoară următoarele activități de bază pentru protecția populației: 

• misiuni de salvare; 

• localizarea și stingerea incendiilor; 

• misiuni de căutare-salvare; 

• reziliență în caz de dezastre; 

• prim-ajutor calificat; 

• Alte misiuni conexe. 

Există diferite tipuri de formare a voluntarilor (formare inițială de bază, formare 
specializată, formare pentru un manager de organizație de voluntariat, formare de 
sprijin) și fiecare voluntar, post-înregistrare într-o organizație de voluntariat, 
urmează o formare inițială de bază. Instruirea voluntarilor este asigurată de angajații 
structurilor teritoriale ale Direcției Generale "Siguranța la Incendiu și Protecția 
Populației" (DGPBZN) – Ministerul de Interne, lectori de prim ajutor cu diplomă de 
educație medicală și calificare educațională "Master", voluntari de la Crucea Roșie 
Bulgară cu calificare relevantă sau voluntari (formatori) la fața locului, în centre 
licențiate de calificare în formare profesională la Ministerul de Interne sau în alte 
școli acreditate și  centre licențiate. Instruirile se desfășoară în conformitate cu 
programele aprobate de Academia Ministerului de Interne, în acord cu directorul 
DGPBZN.12 

Cinci organizații de voluntariat (prima creată în 2007) sunt în prezent operaționale 
în regiunea Silistra, inclusiv un total de 63 de voluntari în următoarele municipalități: 

• Glavnica;  

• Alfatar;  

• Kaynardzha; 

• Sitovo; 

• Tutrakan. 

În Bulgaria, există 234 de organizații de voluntariat înregistrate oficial, cu un total 
de 3 115 voluntari. O parte considerabilă, în special în regiunea Silistra, sunt și 
angajați ai administrațiilor publice respective. Trebuie remarcat faptul că, prin lege, 
municipalitățile Silistra și Dulovo nu sunt obligate să aibă o astfel de structură, în 
timp ce Tutrakan și-a stabilit recent prima structură voluntară.13 

Datele disponibile public la nivel local în România sunt foarte limitate, astfel că nu 
există informații cu privire la numărul de voluntari la nivel municipal. Spre deosebire 

 
12 Regulament privind Procedura de infiintare si organizare a activitatii organizatiilor de voluntariat  pentru 

prevenirea sau gestionarea dezastrelor, incendiilor si situatiilor de urgenta si inlaturarea consecintelor acestora, 2012 
13 Administrația regională, Silistra, 2018 

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. 

46 

de Bulgaria, există două tipuri de voluntariat distinse în România - pe lângă 
înțelegerea tradițională a voluntariatului, există (după cum se poate descrie) 
voluntari profesioniști. Legea din România prevede, de asemenea, înființarea unor 
grupuri voluntare de pompieri și dezastre (grupuri de intervenție) la nivel local.  

4.7. Resurse materiale și capabilități 

Județul 
Călărași 

Detașamentul 
de Pompieri 
Călărași 

Autospecială de stingere  4 

Autospecială descarcerare 1 

Autospecială pentru evacuarea fumului, 
gazelor și iluminat 

1 

Ambulanță 1 

Autoscară 1 

Autospecială specializată 1 

Camion transport materiale 3 

Autospecială pirotehnică 1 

Motopompă remorcabilă 1 

Barcă 1 

Garda de 
intervenție 
Borcea 

Autospecială de stingere 2 

Motopompă remorcabilă 1 

Barcă gonflabilă 1 

Detașamentul 
de Pompieri 
Oltenița 

Autospecială de stingere  2 

Autospecială descarcerare 1 

Camion 1 

Motopompă remorcabilă 1 

Barcă 1 

Autospecială de stingere  2 
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Garda de 
interveție  
Budesti 

Motopompă remorcabilă 1 

Barcă 1 

Garda de 
interventie 
Chiselet 

Autospecială de stingere cu apă și spumă 2 

Motopompă remorcabilă 1 

Barcă 1 

Sectia de 
pompieri 
Lehliu 

Autospecială de stingere cu apă și spumă 2 

Autospecială descarcerare 1 

Autospecială de salvare off-road 1 

Ambulanță 1 

Camion 1 

Microbuz 1 

Motopompă 1 

Barcă 1 

Sectia de 
pompieri 
Dragalina 

Autospecială de stingere cu apă și spumă 2 

Autospecială descarcerare 1 

Ambulanță 1 

Camion 1 

Motopompă 1 

Barcă 1 

Regiunea 
Silistra 

Serviciul 
regional 
pentru 
securitatea la 
incendiu și 
protecția 
populației - 
Silistra 

Autospecială de stingere a incendiilor 5 

Autoscară 1 

Echipamente cu dimensiuni reduse 9 
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Serviciul 
regional 
pentru 
securitatea la 
incendiu și 
protecția 
populației - – 
Kaynardzha 

Autospecială de stingere a incendiilor 1 

Echipamente cu dimensiuni reduse 2 

Serviciul 
regional 
pentru 
securitatea la 
incendiu și 
protecția 
populației - - 
Tutrakan 

Autospecială de stingere a incendiilor 2 

Echipamente cu dimensiuni reduse 7 

Serviciul 
regional 
pentru 
securitatea la 
incendiu și 
protecția 
populației - - 
Glavinica 

Autospecială de stingere a incendiilor 1 

Echipamente cu dimensiuni reduse 2 

Serviciul 
regional 
pentru 
securitatea la 
incendiu și 
protecția 
populației - - 
Dulovo 

Autospecială de stingere a incendiilor 2 

Echipamente cu dimensiuni reduse 6 

Grupul de 
salvare - 
Silistra 

Camion pentru salvare 3 

Camion specializat 2 

Echipamente cu dimensiuni reduse  16 

Sursa: Studii de fezabilitate privind stabilirea soluțiilor tehnice necesare 
îmbunătățirii pregătirii și intervenției în caz de urgență, 2012 
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Analiza datelor privind resursele de mai sus cu informațiile disponibile în planurile 
de protecție împotriva dezastrelor, în special cele actualizate mai recent, arată că 
planurile municipale nu descriu și nu evaluează capacitatea, capacitățile 
materiale și tehnice sau resursele existente necesare pentru stingerea 
incendiilor, pomparea apei, alimentarea cu apă a populației și alte activități de 
salvare și reabilitare.  Cu toate acestea, o parte din planurile municipale includ 
descrierea echipamentelor și vehiculelor disponibile, proprietatea municipală sau 
privată, care pot fi utilizate în activități de protecție a populației în caz de dezastre. 

Această structură a planurilor municipale de protecție împotriva dezastrelor nu 
răspunde la o întrebare critică - Există suficiente resurse la dispoziția 
departamentului și structurilor locale de securitate la incendiu, a Ministerului de 
Interne, a municipalităților și a organizației private pentru a desfășura activități 
eficiente de ajutor în caz de dezastre?  Niciun raport nu oferă o astfel de analiză 
și evaluare a ceea ce ar fi necesar, în plus față de asigurarea securității materiale și 
a resurselor umane pentru activitățile de salvare. Din nou, ar trebui să se ia în 
considerare evaluarea riscurilor, deoarece aceasta va arăta unde și ce ar fi necesar 
și dacă aceste fonduri vor fi disponibile într-o anumită perioadă critică de timp după 
ce un potențial dezastru are loc într-o anumită locație. 

Planurile municipale, bazate pe analiza riscurilor și capacitatea disponibilă în 
municipiu, pot avea în vedere parteneriate adecvate pentru asistență și cooperare 
cu resursele materiale și cu persoanele din comunele învecinate, aliniind aceste 
planuri la planul districtual de protecție împotriva dezastrelor și la scenariile de 
analiză a riscurilor ale diferitelor municipalități. Astfel de scenarii ex ante și 
coordonarea opțiunilor de ajutor vor contribui la creșterea sinergiilor în cadrul CBR, 
pot reduce timpii de răspuns în caz de dezastre, pot contribui la o utilizare mai 
eficientă și mai eficientă a capacității disponibile, precum și la reducerea daunelor 
potențiale pentru populație și economie. 

5. Concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea gradului de pregătire în situații 
de urgență din zona BNR – abordare pentru dezvoltarea interoperabilității 
structurilor regionale 

Gradul de pregătire pentru situații de urgență la diferite niveluri, inclusiv în 
contextul cooperării internaționale, depinde de coeziunea, dinamica și 
integrarea a trei procese interdependente:   

1. Planificarea eficientă, în cadrul planurilor regionale și municipale de 
protecție a populației; 

2. Evaluarea adecvată și periodică a riscurilor existente și potențiale, luând 
în considerare resursele materiale, tehnice și umane disponibile; 
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3. Cooperarea eficientă între părțile interesate de la diferite niveluri de 
guvernanță și societate – de la membrii comunității la voluntari, de la 
organizațiile societății civile la autoritățile locale și de stat din regiunea 
transfrontalieră. 

Activitățile analitice și de evaluare întreprinse identifică mai multe grupuri specifice 
de deficit, legate de organizare și metodele aplicate, în special de conținutul și 
relevanța acestora, pentru: 

• evaluarea vulnerabilității regiunea transfrontalieră la dezastre naturale și 
la cele provocate de om, precum și evaluarea domeniului de aplicare, 
frecvenței, concentrării geografice, caracterului sezonier și a condițiilor 
prealabile pentru dezastre; 

• calitatea, domeniul de aplicare și caracterul adecvat al activităților 
planificate în cadrul planurilor regionale și municipale de protecție împotriva 
dezastrelor, pentru regiunea-pilot (Silistra- Călărași). 

Nivelurile de risc identificate iau în considerare factorul de structură a vârstei al 
populației din regiunea transfrontalieră. Nivelurile de risc pentru toate amenințările, 
conform clasificării ESPON, sunt comparabile pentru cele două regiuni, rămânând în 
zona de risc galbenă. Silistra și Călărași diferă în ceea ce privește riscurile, asociate 
cu inundațiile și incendiile forestiere – nivelurile sunt de aproape două ori mai mari 
în Silistra. Cu toate acestea, ele rămân în continuare în zona de risc galbenă, care 
oferă un teren semnificativ pentru cooperarea în materie de gestionare a riscurilor 
și planificarea în comun a măsurilor de prevenire și a pregătirilor pentru răspuns în 
caz de urgență. Analiza planurilor și capacităților municipale de protecție împotriva 
dezastrelor, precum și evaluarea riscurilor ar putea facilita structurile regionale în 
cooperarea lor. Acest lucru le-ar permite să întreprindă acțiuni imediate și să 
organizeze populația locală într-un caz de dezastru până la sosirea forțelor sistemului 
unic. 

În anumite cazuri, planurile municipale de protecție a populației sunt actualizate, 

dar nu au o analiză detaliată a riscurilor (sau nu menționează rezultatele acestora). 

Măsurile întreprinse pentru reducerea nivelurilor de risc și pentru controlul 

implementării acestora sunt disponibile pentru partea bulgară a zonei 

transfrontaliere, în timp ce nu există un plan complet și actualizat de protecție la 

nivel județean, pentru Călărași, nici la nivelul municipiilor individuale. Cu toate 

acestea, planul general, pentru România, deși nu este actual, enumeră măsuri 

specifice de protecție împotriva inundațiilor și statutul acestora. În partea bulgară a 

zonei transfrontaliere, municipalitatea Alfatar este cea mai conștientă de riscuri și 

singura care oferă o descriere detaliată a organizării voluntare (deși analize 
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suplimentare au arătat că organizațiile de voluntariat sunt prezente și în alte 

municipii), în timp ce măsurile legate de siguranța la incendiu sunt disponibile în 

toate municipiile din partea românească a zonei transfrontaliere.  Acest lucru se 

datorează, de asemenea, diferențelor dintre cadrul juridic. 

Comună pentru planurile din zona transfrontalieră de protecție împotriva dezastrelor 
este lipsa unei analize aprofundate a riscurilor. Un alt deficit comun este lipsa 
măsurilor specifice de prevenție, precum și a procedurilor de control/punere în 
aplicare a acestora.  Planificarea măsurilor de prevenire, precum și planificarea 
măsurilor de gestionare a crizelor ar trebui să se bazeze pe analiza riscurilor, pentru 
a fi eficace, eficiente și adecvate în cazul producerii unor evenimente dezastruoase 
și pentru a limita potențialele daune pentru populația locală și pentru economie. 

Probleme identificate și soluții potențiale 

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

la nivel local pentru prevenirea și răspunsul la situații de urgență. Ar trebui 

să se efectueze o monitorizare periodică, cel puțin o dată pe an, a punerii în 

aplicare a măsurilor, ținând seama de eficacitatea acestora în ceea ce privește 

protejarea populației și limitarea potențialelor daune.  

• Este necesară analiza capacității comunității locale de a înțelege amenințările, 

riscurile și potențialul/capacitatea acestora de a răspunde în mod adecvat la 

astfel de amenințări/riscuri. 

• Schimbul periodic de informații ar trebui adoptat ca practică, în special în 

ceea ce privește măsurile adoptate și puse în aplicare pentru prevenire. Acest 

lucru ar trebui făcut cel puțin o dată pe an, ceea ce, la rândul său, va mobiliza 

toți participanții/autoritățile să își actualizeze în mod constant datele și 

măsurile cel puțin o dată pe an. 

• Ar trebuie luat în considerare schimbul de experiență/ practici pozitiv/e 

privind măsurile de informare de tip soft (de exemplu, posturi TV locale și 

canale de radio, grupuri locale de rețele sociale etc.) între autoritățile publice, 

organizațiile de voluntariat și alte părți interesate. 

• Este nevoie de organizarea evenimentelor comune, cum ar fi evacuarea în caz 

de inundații și mobilizarea pentru stingerea și limitarea răspândirii incendiilor 

forestiere. 
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• Formarea personalului bilingv ar trebui să fie practicată pentru o comunicare 

mai eficientă între instituțiile, pentru autorități, organizații 

neguvernamentale și voluntare în vederea unei acțiuni comune în caz de criză. 

• Exercițiile comune de evacuare și salvare simulate în caz de inundații, incendii 

sau cutremur ar trebui să fie efectuate în mod regulat. 

Planurile județene și municipale  de protecție împotriva dezastrelor nu dispun de o 
analiză a capacității existente (actuale) de echipamente, materiale și resurse  umane 
disponibile, care să corespundă în mod adecvat  nivelurilor de risc din 
municipalitatea/regiunea respectivă.  O analiză aprofundată poate avea în vedere 
măsuri de cooperare între municipalități, în cadrul zonei de cooperare 
transfrontaliere, inclusiv furnizarea de echipamente și resurse umane.  Acest lucru 
va scurta timpul de răspuns și va contribui la investiții mai eficiente în viitor, ca 
mijloc de protecție a populației în caz de dezastre și accidente.  Deficiențele și 
provocările specifice includ următoarele aspecte principale: 

• Planurile municipale de protecție împotriva dezastrelor nu sunt actualizate în 
mod regulat și nu există nicio analiză a efectului măsurilor de prevenire luate, 
dacă este cazul. Măsurile noi sau lipsa actualizărilor celor vechi duc la 
alterarea riscurilor (în acest caz, o creștere). 

• Planurile nu sunt specifice circumstanțelor și amenințărilor la adresa 
municipalității. Multe dintre ele sunt foarte detaliate în teorie și proceduri 
principale, dar formalizate cu lipsă de specificitate pentru municipalitate, 
capacitatea, resursele materiale, umane și tehnice de care dispune. 

• Adesea, planurile nu sunt adaptate ca material informativ pentru populație, 
pentru a le pregăti pentru a evita consecințele grave în situațiile de urgență 
care apar. 

• Lipsesc cu desăvârșire orice măsuri de sensibilizare, într-un mod care să ofere 
informații ușor de înțeles și ușor accesibile populației, legate de amenințările, 
consecințele sau riscurile, inclusiv modul în care rezidenții se pot pregăti și 
răspunde în caz de criză. Formarea voluntarilor, precum și eforturile de 
creștere a numărului și a formării acestora au un rol-cheie în acest caz. 

• Lipsesc cu desăvârșire planurile de protecție împotriva dezastrelor, cu rute și 
spații de cazare temporare, adaptate amenințării specifice dintr-o anumită 
așezare sau loc de amenințare. Din nou, acest lucru se datorează lipsei unei 
analize aprofundate a riscurilor. Una dintre cele mai importante măsuri de 
protejare a populației în caz de dezastru lipsește, de asemenea, - furnizarea 
sau disponibilitatea apei potabile și a apei menajere. Această măsură este 
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esențială în special în cazul unui cutremur, al unei inundații sau al unui alt 
eveniment dezastruos grav, în timp ce incendiile forestiere necesită 
asigurarea unor depozite de apă în vecinătatea  evenimentului  potențial.  

• Nivelurile de conștientizare în rândul autorităților locale și regionale, al 
cetățenilor și al părților interesate care nu sunt încă la niveluri satisfăcătoare, 
astfel încât să corespundă unui răspuns de urgență responsabil și adecvat. Una 
dintre principalele măsuri de limitare a pagubelor și consecințelor 
accidentelor este conștientizarea populației și a organizațiilor publice cu 
privire la nivelurile de risc și posibilele locații și manifestări ale unui 
eveniment de criză. 

• Din punct de vedere administrativ, planurile sunt foarte cuprinzătoare, oferă 
pași metodologici, dar sunt adesea prea formalizate.  

• Ca urmare, din oficializarea procesului, a planurilor regionale și municipale 
de protecție împotriva dezastrelor, în combinație cu furnizarea de informații 
actualizate limitate privind disponibilitatea resurselor, canalele de cooperare 
și analiza riscurilor, includerea efectivă a părților interesate relevante este în 
mare măsură limitată. 

• O potențială soluție, alături de importanța instruirii și a 
evenimentelor/discuțiilor publice, este dezvoltarea unor versiuni prescurtate, 
manuale, pentru a fi utilizate în situații de urgență. Aceste „planuri 
simplificate” pot fi puse la dispoziția populației, sub formă de pliante, 
sensibilizându-se cu privire la amenințările specifice la adresa municipalității. 

• Analiza informațiilor disponibile publicului sugerează, de asemenea, că 
potențialul de a crea sinergii între structurile regionale din zona 
transfrontalieră este, de asemenea, limitat, din cauza, printre altele, a lipsei 
de comparabilitate a datelor. Împiedică caracterul complet și obiectivitatea 
evaluării riscurilor. 

• Multe dintre planuri nu conțin informații de contact specifice, ceea ce 
contribuie pozitiv la gestionarea situațiilor de urgență generate de dezastre, 
evitând panica în rândul populației. 

• Pregătirea administrativă pentru răspuns este greu de evaluat pentru partea 
română din zona transfrontalieră din cauza lipsei de informații disponibile 
pentru public. Cu toate acestea, pe baza analizei documentelor suplimentare 
și a materialelor informative din alte proiecte, precum și a datelor provenite 
de la experții din România, se indică existența unor probleme administrative 
precum lipsa unor actualizări periodice a planurilor respectiv măsurilor de 
prevenire și comunicare. 
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Principala recomandare a acestui raport este adoptarea unei abordări integrate a 
analizei riscurilor la nivel municipal, elaborată cu participarea experților municipali, 
a voluntarilor și a altor părți interesate relevante, care sunt familiarizate cu 
realitatea locală. Măsurile de prevenire și reacție în caz de dezastre ar trebui 
întreprinse și actualizate periodic, cel puțin o dată pe an. 

Planurile regionale și municipale de protecție împotriva dezastrelor ar trebui 
considerate un cadru unificator, integrând și canalizând întregul proces dinamic 
și ar trebui utilizate ca un instrument eficient pentru includerea părților 
interesate relevante și pentru informarea publicului larg. Faptul că, deși 
disponibile în majoritatea cazurilor, planurile municipale tind să fie formaliste și 
lipsite de actualitate, împiedică coordonarea eficientă și gradul de pregătire 
pentru situații de urgență în zona transfrontalieră. 
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6. Anexa 1: Analiza măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență în zona CBR 
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) 

Comunic. 
Informații 
Măsuri 
disponibil
e 
inundații 
(Descrier
e) 

Comun
e Info 
Măsuri 
planific
ate 
inundaț
ii 
(propus
e) 

Commun
ic. 
Informați
i 
disponibi
le 
incendiu 
(Descrier
e) 

Commun
es. 
Informați
i Măsuri 
planifica
te  
Incendii 
(propuse
) 

Măsuri 
administra
tive 
disponibile 
Inundații 
(Descriere
) 

Măsuri 
administr
ative 
planificat
e 
Inundatii 
(propuse) 

Măsuri 
administra
tive 
disponibil
e Incendii 
(descriere
) 

Măsuri 
administr
ative 
planificat
e 
Incendii 
(descrier
e) 

 
Altele 

Regiunea 
Silistra 

Multe 
comune, 
doar 
deschierea 
daunelor, 
nicio 
analiză 
specifică 
nu privire 
la 
schimbări. 
Concluziil
e nu se 
referă la 
prevenire. 

Practic 
lipsește 

Foarte 
frecvente, 
enumeră 
doar 
suprafețel
e de 
păduri de 
către 
municipali
tățile cu 
potențial 
de incendii 
forestiere 

Mențion
ează 
doar 
digurile 
de-a 
lungul 
Dunării 

Niciuna Cartografi
erea 
amenință
rii și a 
riscului 
de alertă 
timpurie 
împotriva 
inundațiil
or.  

 
Niciuna Niciuna Niciuna Niciuna 

 
Informar
ea 
populați
e despre 
posibile 
incendii 
și reguli 
de 
acțiune. 
(Fără 
punerea 
în 
aplicare 
a 
controlul
ui) 

Pentru a 
analiza 
riscului, 
dar fără 
niciun 
termen 

Previziuni 
privind 
gradul de 
pregătire 
și 
inundațiil
e 

Măsurile 
organizato
rice au 
fost 
descrise, 
dar nu 
există 
niciun 
plan de 
control 

Lista 
obiectelo
r cu risc 
ridicat; 
Organizar
ea pentru 
controlul 
incendiilo
r de stat + 
măsuri 
preventiv
e, dar 
fără 
termen 
limită; 
Hărți 
forestiere 
și 
coordona
rea cu 
MAF 

 

Alfatar Comun Ameninț
are 
detaliată 
și există 
o 
estimare 
aproxima

Descrierea 
detaliată a 
amenințări
i 
industriale
, de câmp 
și 
forestiere. 

Diguri 
descrise 
și 
echipam
ente de 
protecți
e 

Nu este 
cazul 

Nevoile 
descrise 
și 
protecția 
în unele 
localități 

Lipsește Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

1 Trainin
g 
pentru 
inform
area 
populaț
iei cu 
privire 

1 Training 
pentru 
informar
ea 
populați
ei cu 
privire la 
riscurile 

O descriere detaliată a măsurilor 
administrative, inclusiv sprijin, formare, 
exerciții și instruiri pentru informarea părților 
responsabile cu populația. 
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tivă a 
riscului 

Riscul este 
evaluat în 
mod 
neadecvat 

la 
riscuril
e și 
acțiunil
e 
populaț
iei 

și 
acțiunile 
populați
ei 

Glavinica General Ameninț
area dură 
și 
evaluare
a slabă a 
riscurilor
, dar cu 
risc 
scăzut 

Doar 
amenințar
ea 

Curățare
a 
rigolelor 
și a 
canalelo
r 

Inspecții 
anuale 
ale 
barajelor 
potențial 
periculoa
se 

Nu este 
cazul 

Aratul 
benzilor  

Nu este 
cazul 

Evaluare
a 
riscurilor 
și hărțile 
pădurilor
, în 
funcție 
de riscul 
de 
incendiu 

  
Marcarea 
zonelor 
forestier
e 
potențial 
incendiu 

 
Monitoriza
rea și 
controlul 
barajelor 
și digurilor 

 
Benzi de 
sprijin și 
depozite 
de deșeuri 
pentru 
incendii 

  

Dulovo Lipsește Nicio 
analiză 

Nu este 
pregătită 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Comun Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Gene
ral, 
fără 
specif
ic 

Kaynardja Lipsește Canale 
de 
drenaj 
listate și 
case 
potențial 
afectate. 
Dunărea 
lipsește 

Liste cu 
păduri – 
posibile 
amenințări 

Nici 
unul, cu 
excepția 
canalelo
r 

În 
general, 
s-a 
referit la 
necesitat
ea 
comisiei 
de 
control. 

Nu este 
cazul 

Aratul 
fâșiilor și 
a 
drumuril
or dintre 
culturi 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Planul de 
întreținere 
și 
inspecția 
canalelor 
și 
barajelor. 
(pereți) 

Nu este 
cazul 

În 
principal 
echipame
nte de 
întreținer
e și 
curățare 

Nu este 
cazul 

 

Silistra Detaliat 
amenințăr
ile, riscul 
este 
analizat în 
general, 
dar se 
referă la 
locuri și 
clădiri și 
tabelul de 

Analiza 
amenință
rilor este 
detaliată
. Riscul 
este 
general 
prezenta
t, dar 
este 
disponibi

Analiza 
amenințări
lor, 
riscurile 
nu sunt 
analizate 

Diguri 
de-a 
lungul 
râului. 
Râuri 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Aratul 
fâșiilor și 
a 
drumuril
or dintre 
culturi 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Descrierea 
standard. 
Nici o 
particulari
tate 

Pentru a 
face hărți 
ale 
amenință
rii și 
riscului 
de 
inundații 
dezirabile 

 
Cartograf
iere 
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risc, 
inclusiv 
disponibili
tatea 
pentru 
reacție. 
Nici o 
analiză a 
tabelului! 

l cu 
referire 
la 
evenime
ntele din 
trecut 

Sitovo Nu sunt 
comune 

Total 
amenință
ri, riscul 
nu este 
analizat 

Absent. 
Numai 
cauzele 
menționat
e - 
agricultori
i 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Rezervoa
re de 
stingere 
a 
incendiil
or 
disponibi
le 
descrise  

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

 

Tutrakan Disponibil
e, cele 
mai 
cuprinzăto
are fiind 
inundațiile
, altele 
sunt 
schematic
e și 
generale 

Ameninț
ări 
raportat
e clar, 
măsuri 
tehnice, 
analiza 
riscului 
schemati
c, care 
indică 
faptul că 
este 
nevoie 
de o 
intervenț
ie 

schematic Diguri 
de-a 
lungul 
râului. 
Râuri 

Inspecții 
anuale 
ale 
barajelo
r 
potenția
l 
periculo
ase. 
Curățar
ea 
anuală a 
canalelo
r și 
controlu
l 
digurilor  

 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Există o 
taxă și 
metode 

Nu este 
cazul 

Standard 
fără 
specific 

Nu este 
cazul 

Examinare
a 
echipamen
telor și a 
obiectelor 
periculoas
e, alături 
de cursuri 
de 
formare 
standard 

Control, 
inspecție 
și 
formare 

Cartografi
erea și 
colaborare
a cu 
ministerel
e 

Nu este 
cazul 
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Județul 
Călărași 

Nu sunt 
comune 

Există o 
scurtă 
analiză 
ce 
cuprinde 
o 
descriere 
a riscului 
la 
inundații 
și a 
riscului 
potențial 
pentru 
toate 
municipii
le 

Nu este 
elaborat 

Baraje 
descrise 
pe larg 

stare 
descrisă 

Există 
faze de 
construcți
e 

Niciuna Niciuna Niciuna Standardi
zate, dar 
descrise 
în mod 
clar 

Niciuna Standard 
fără 
specific, 
dar nu 
pentru a 
crea 
panică, 
după 
aprobare 

Niciuna Măsurile 
sunt 
clasificate 
în funcție 
de codul 
de 
avertizare 
de 
inundații - 
galben, 
portocaliu 
și roșu. 
Baraje de 
monitoriza
re și 
control și 
diguri și 
formarea 
gheții, 
precum și 
avertizări 
în roșu și 
evacuare 

Niciuna Există, 
inclusiv 
pregătirea 
informațiil
or publice, 
responsabi
lități clare 
ale tuturor 
instituțiilo
r și 
persoanel
or 
(naționale 
și 
regionale) 

Niciuna 
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Regiune și 
municipii 

Măsuri de gestionare a riscurilor 

Municipiu Măsuri 
tehnice 
disponibil
e: 
inundații 
(Descrier
e) 

Măsuri 
tehnice 
disponibi
le pentru 
controlul 
inundațiil
or 

Inundații 
Măsuri 
tehnice 
planificate 
(propuse) 

Măsuri 
tehnice 
disponibi
le: 
incendii 
(Descrier
e) 

Măsuri 
tehnice 
disponibi
le pentru 
controlul 
incendiil
or 

Incendii 
Măsuri 
tehnice 
planificat
e 
(propuse) 

Comune. 
Informați
i Măsuri 
disponibil
e  
Inundații 
(Descrier
e) 

Comune. 
Info  
Măsuri 
planificat
e. 
Inundații  
(propuse) 

Comune. 
Informații 
disponibil
e Incendii 
(Descriere
) 

Comun
e. s. 
Info 
Măsuri 
planific
ate  
Incendi
i 
(propus
e) 

Măsuri 
administrati
ve 
disponibile 
Inundații 
(Descriere) 

Măsuri 
administra
tive 
planificate  
inundații 
(propuse) 

Măsuri 
administrati
ve  
Disponibile 
Incendii 
(Descriere) 

Măsuri 
administra
tive 
Planificate
. incendii 
(propuse) 

Res
ult 

Altele 

Regiunea 
Silistra 

Locuri, 
dezinfect
are, 
drenare 

Nici unul, 
cu 
excepția 
actualiză
rii 
planului, 
dar nu 
este clar  

Nu este 
cazul 

Surse de 
puțuri de 
adâncim
e și 
instalații 
sanitare, 
dar cu 
foarte 
puține 

Nu este 
cazul 

Drumuri, 
surse de 
apă, 
echipam
ente 

În 
general, 
menționa
te; 
Informați
i pentru 
cetățeni 
după 
consultar
ea 
prealabil
ă cu 
guvernat
orul 

Nu este 
cazul 

În 
general, 
menționat
e; 
Informații 
pentru 
cetățeni 
după 
consultar
ea 
prealabilă 
cu 
guvernato
rul 

 
Descrierea 
măsurilor și 
responsabilit
ăților 
necesare - 
are o atenție 
deosebită 

 
Descrierea 
măsurilor și 
responsabilit
ăților 
necesare - 
are o atenție 
deosebită 

  
Măsuri 
administrat
ive pentru 
clădiri și 
baraje la 
cutremure, 
dar fără un 
plan și un 
termen 
limită. 
Determinar
ea 
locațiilor 
(diverse 
activități și 
distrugere) 
ar trebui să 
aibă un 
plan 
preliminar 
de evaluare 
bazat pe 
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evaluarea 
riscurilor.  

Alfatar Echipame
nte de 
salvare și 
adăpost 

Nici unul, 
cu 
excepția 
actualiză
rii 
planului, 
dar nu 
este clar 
acolo 
definit 

Lipsa 
echipamen
telor 
pentru 
cazare 
temporară 

Autospec
ială de 
pompieri 

Nu este 
clar 

Nu este 
cazul 

Sistemul 
informati
c și 
sirenele 

Nu este 
cazul 

Sistemul 
informati
c și 
sirenele 

Nu este 
cazul 

operațională Responsabi
lități 
descrise în 
detaliu și 
succesiune
a acțiunilor 

operațională Responsabi
lități 
descrise în 
detaliu și 
succesiune
a acțiunilor 

 
Activități și 
responsabil
ități 
detaliate 
descrise în 
ordine și în 
locuri cu 
echipament
ele și 
facilitățile 
necesare. 
Nu este clar 
dacă 
echipament
ele 
disponibile 
sunt 
suficiente 
sau nu și în 
cazuri de 
inundații și 
incendii ar 
fi suficiente 

Glavinica 
        

Descriere
a standard 
a 
document
ului, fără 
specific. 

 
Activități 
principale 
fără specific. 
Sunt 
nominalizate 
persoanele, 
dar nu este 
actualizat. 
Controlul 
planificat, 
dar nu este 
clar cât timp 

 
Activități 
principale 
fără specific. 
Există 
persoane 
responsabile
, dar este 
învechit 

  
Planul nu 
este 
specific. 
Nici o 
analiză a 
echipament
elor și 
facilităților 
necesare. 
Conexiuni și 
interacțiuni 
clare între 
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și cum 
funcționează 

personal și 
administraț
ie Criză 

Dulovo General 
ca 
stadializa
re, fără 
specific 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Comun Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Caracteristic
i standard, 
fără specific 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

 
Cu greu 
poate fi 
utilizat ca 
un ghid în 
caz de 
dezastru 

Kaynardja Principii 
descriptiv
e fără 
acțiuni 
concrete 
pentru 
evenimen
t 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Principii 
descripti
ve fără 
acțiuni 
concrete 
pentru 
evenime
nt 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Sirene Nu este 
cazul 

Sirene Pe 
site-ul 
municipal 
sunt 
menționat
e măsuri 
de 
securitate 
la 
incendiu. 

Nu este 
cazul 

Implică 
alegerea 
activităților 
fără 
specificul 
municipalită
ții 

Nu este 
cazul 

Standard, 
dar există, 
de 
asemenea, 
menționate 
de formare și 
practica de 
securitate la 
incendiu. 

  
Planurile 
sunt 
comune, nu 
sunt 
specifice și 
nu ar fi 
contribuit 
la un 
răspuns 
rapid în caz 
de dezastru 
și criză 

Silistra Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

În 
general, 
menționa
te; 
Informați
i pentru 
cetățeni 
după 
consultar
ea 
prealabil
ă cu 
guvernat
orul 

 
În 
general, 
menționat
e; 
Informații 
pentru 
cetățeni 
după 
consultar
ea 
prealabilă 
cu 
guvernato
rul 

 
Descrierea 
activităților 
și a 
instituțiilor 
responsabile 

Măsuri 
formale. 
Nu este 
clar cum să 
efectuați și 
cine 
controleaz
ă 
pregătirea 

Descrierea 
activităților 
și a 
instituțiilor 
responsabile
, dar fără 
specificul 
legat de 
obiectele de 
amenințare 
și de risc 

  
Obligațiile 
sunt 
descrise, 
dar, din 
nou, nu 
există 
nume 
specific și 
obligații 
specifice 
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Sitovo Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

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

Nu este 
cazul 

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

Nu este 
cazul 

Organizarea 
principială și 
ordinea 
colectării și 
acțiunile cu 
nume 
specifice. 
Proceduri 
scurtate, dar 
clare 

Nu este 
cazul 

Organizarea 
principială și 
ordinea 
colectării și 
acțiunile cu 
nume 
specifice. 
Proceduri 
scurtate, dar 
clare 

Nu este 
cazul 

 
În ciuda 
lipsei 
unei 
analize a 
riscurilor 
și a unei 
mari 
părți a 
cerințelo
r din 
planul de 
acțiune 
pentru 
gestionar
ea 
crizelor, 
care este 
comun 
tuturor 
tipurilor 
de 
amenință
ri, cu 
distribuir
ea 
sarcinilor 
și este 
clar și 
specific și 
ar fi 
eficace în 
cazul 
apariției 
crizei. 
Fără 
analiză și 
descriere 
a 
resurselo
r 

 

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. 

63 

Tutrakan Echipame
nte, nisip 
și 
materiale 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Monitoriz
area 
digurilor 
și 
barajelor 
în ploi și 
ape 
înalte și 
informați
i pentru 
toate 
posturile. 
Toate 
celelalte 
măsuri 
standard; 
structură 
consecve
ntă 

Nu este 
cazul 

Standard Nu este 
cazul 

Principal, cu 
excepția 
unei 
trimiteri la 
zonele 
afectate 
suspectate 

Nu este 
cazul 

Standard 
fără specific 

Nu este 
cazul 

  

Județul 
Călărași 

Reparații 
si armare 
diguri si 
alte 
facilitați 
de lucrări 

supraveg
here 

Nu este 
cazul 

Furnizat 
de 
organizaț
iile 
respectiv
e. Nu 
este clar 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

Standard 
plus 
sirene 

Nu este 
cazul 

Standard Nu este 
cazul 

Principiul 
evacuării 
populației, 
foarte scurt, 
monitorizare
a și 
întreținerea 
de bază a 
instalațiilor 
și activități 
de reparații 
și restaurare 

Nu este 
cazul 

Principii 
pentru 
fiecare 
departament
, dar o listă 
completă și 
contacte la 
toate 
nivelurile, 
inclusiv 
unități 
voluntare 

Nu este 
cazul 

 
Fără 
analize de 
risc și nici 
locații 
potențiale 
specifice; 
fără măsuri 
de 
prevenire 
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7. Anexa nr. 2: Metodologia evaluării riscului și calcule 

Template  

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

Data Mun. Tipul 
de 
amenin
țare 
majoră 

Tipul 
de 
amenin
țare 

Unde și ce se 
poate face 

Vulnerabi
litate 
R 

Evalu
are: 
numă
rul de 
perso
ane 
afect
ate 

Evaluare
: 
posibile 
daune 

Probabili
tatea (P) 
de 
apariție 

Măsuri 
preventiv
e 
disponibil
e 

Evaluar
ea 
efectul
ui 
preveni
rii (N) 

RPN Facto
r L 

Facto
r D 

RPNL 
Abilitatea 
de a face 
față 
riscului * 
daune 

RPND 
Capacitate
a de a 
gestiona 
riscul * 
factorul 
demografi
c 

RPNLD 
Factor de 
risc 
complex 
pentru a 
face față 

Prevenirea 
viitoare 
propusă 

Excemplu 
Valoare a 
măsurii 
viitoare 

Tipul de 
date / 
cum se 
complet
ează 

Meni
ul 
Num
e / 
Selec
ție 
cod 

Natural 
sau 
tehnolo
gic 

Meniu 
selecție 

Descriere Indicele 
de la 1 la 
10;  

numă
r 

O 
estimar
e 
aproxim
ativă în 
Euro 

Indicele 
de la 1 la 
10 

Descriere Indicel
e de la 
1 la 10 

Calcul
at 
auto
mat 

Calcul
at 
auto
mat 

Calcul
at 
auto
mat 

Calculat 
automat 

Calculat 
automat 

Calculat 
automat 

Descriere O estimare 
aproximati
vă în Euro 

                   

Exempl
u 

Tsar
evo / 
BGS1
3 

natural Inundaț
ii 

Deversare în 
cursul 
inferior și 
gura de 
vărsare 
Veleka, 
drumuri, 
poduri, plaje 
și campinguri 
distruse, 
turiști fără 
acces la 
vehicule 

6 1000 2000000 7 Informații 
de la 
trecători 
și 
precipitaț
ii 
sinoptice 
prognozat
e 

9 378 3 8 1134 3024 9072 Sistem de 
monitoriza
re la 
nivelul din 
amonte 

100 000 
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Indicatori la nivel municipal, Silistra 
Amenințări și severitate% 

  

Municipiu Rezident Dependent Active Factorul de dependență de vârstă Planul de protecție Voluntari 

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

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

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

Dulovo 27 643 10 974 16 669 66% 8 Disponibil , 2012 Nu este cazul 

Kainardzha 5115 2140 2975 72% 8 Disponibil , 2017, doar măsuri administrative  Disponibili 

Silistra 47 130 19 613 27 517 71% 8 Disponibil , 2017 Nu este cazul 

Sitovo 5110 2268 2842 80% 9 Disponibil , 2017 Disponibili 

Tutrakan 14 012 6134 7878 78% 8 Disponibil , 2014 Nu este cazul 
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Inundații 

Sur
sa 

Descriere val
oar
e R 

SURSA P Probab
ilitatea 
P 

Sur
sa 
N 

Descriere Eval
uar
e N 

Eval
uar
e RP 

Da
un
e 
(su
rsa
) 

Daune, inclusiv 
suma estimată în 
EUR 

Total 
municipalita
te 

Pl
a
n 

R
P
N 

RP
N 
val
oar
e 

RP
N
D 

RPN
D 
val
oar
e 

OP
ZP
B 

Inundații cauzate de precipitații, Alphatar, 
îmbunătățire după instalarea diguri 

8 OPZPB; 
NSI 
referință 

7 OP
ZP
B 

Dig în Alfatar 4 56 OP
ZP
B 

7 persoane 
decedate, case 
inundate  

  
2
2
4 

34.
944 

20
16 

314
.49
6 

OP
ZP
B 

Inundații cauzate de precipitațiilor, revărsarea 
barajelor Dunării, multe rezervoare cu potențial 
deversare 

7 OPZPB; 
NSI 
referință 

7 OP
ZP
B 

Curățarea, inspecția digului 
Dunării 

4 49 NSI 1300000 Case de-a 
lungul 
Dunării 

 
1
9
6 

30.
576 

15
68 

244
.60
8 

OP
ZP
B 

Inundații cauzate de râuri 3 OPZPB; 
NSI 
referință 

3 OP
ZP
B 

Nu este specific 4 9 OP
ZP
B 

Nu este cazul  
  

3
6 

5.6
16 

28
8 

44.
928 

OP
ZP
B 

Inundații cauzate de râuri 7 OPZPB; 
NSI 
referință 

7 OP
ZP
B 

Nu este specific 5 49 OP
ZP
B 

210000 Case cu 
parter 

 
2
4
5 

38.
22 

19
60 

305
.76 

OP
ZP
B 

Inundații cauzate de precipitații, râuri și baraje 7 OPZPB; 
NSI 
referință 

7 OP
ZP
B 

Nu este specific, cu excepția 
controlului și curățării digurilor 

5 49 OP
ZP
B 

500 
  

2
4
5 

38.
22 

19
60 

305
.76 

OP
ZP
B 

Inundații cauzate de precipitații și râuri 7 OPZPB; 
NSI 
referință 

6 OP
ZP
B 

Nu este specific, cu excepția 
controlului și curățării digurilor 

4 42 OP
ZP
B 

   
1
6
8 

26.
208 

15
12 

235
.87
2 

OP
ZP
B 

Inundații cauzate de precipitații și râuri  7 OPZPB; 
NSI 
referință 

6 OP
ZP
B 

Nu este specific, cu excepția 
controlului și curățării digurilor 

5 42 OP
ZP
B 

   
2
1
0 

32.
76 

16
80 

262
.08 
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Incendii de pădure 

Sursa Descriere Punctaj
ul R 

Sursa P Probabilita
tea P 

Sursa 
N 

Descriere Evaluar
ea  N  

Evaluar
ea RP 

Daun
e 
(surs
ă) 

Daune, 
inclusi
v suma 
estima
tă în 
EUR 

Sursa Zonă 
forestie
re 

Plan RP
N 

RPN 
valoa
re 

RPN
D 

RPND 
valoa
re 

                  

OPZP
B 

Multe zone 
forestiere 

6 NSI 
Incendii 

5 
 

Nu există un serviciu de 
pompieri  

7 30 
  

248 
564 

104 837 Slab  
pentru incendii de 
pădure 

21
0 

23.94 189
0 

215.4
6 

OPZP
B 

1/3 suprafața 
forestieră 

5 NSI 
Incendii 

5 OPZP
B 

Include măsuri specifice 5 25 
  

507 
126 

166 154 Slab  
pentru incendii de 
pădure 

12
5 

14.25 100
0 

114 

OPZP
B 

1/4 suprafața 
forestieră 

4 OPZPB 
NSI 

5 OPZP
B 

Nu este cazul 5 20 
  

570 
037 

140000 Ca și inexistent 10
0 

11.4 800 91.2 

OPZP
B 

1/5 suprafața 
forestieră 

4 OPZPB 
NSI 

5 OPZP
B 

Nu este cazul 5 20 
  

314 
950 

64,150 Nivel de bază 10
0 

11.4 800 91.2 

OPZP
B 

1/7 suprafața 
forestieră 

3 OPZPB 
NSI 

5 OPZP
B 

Nu este cazul 5 15 
  

515 
891 

68,273 Nivel de bază 75 8.55 600 68.4 

OPZP
B 

1/8 suprafața 
forestieră 

3 OPZPB 
NSI 

5 OPZP
B 

Nu este cazul 5 15 
  

27100
0 

34047 Nivel de bază 75 8.55 675 76.95 

OPZP
B 

1/6 suprafața 
forestieră 

4 OPZPB 
NSI 

5 OPZP
B 

Nu este cazul 5 20 
  

44000
0 

74000 Nivel de bază 10
0 

11.4 800 91.2 
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RPN RPND 
 

RPN RPND 
 

RPN RPND 

Toate amenințările 
 

Doar inundații și incendii forestiere, clasificare ESPON  
 

Media pentru inundații și incendii forestiere 

        

113 1021 
 

59 530 
 

217 1953 

96 771 
 

45 359 
 

161 1284 

55 442 
 

17 136 
 

68 544 

92 738 
 

50 397 
 

173 1380 

102 812 
 

47 374 
 

160 1280 

82 737 
 

35 313 
 

122 1094 

90 718 
 

44 353 
 

155 1 240 
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