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I. Prezentarea proiectului RO-FLOODS





1.1 Contextul Proiectului

Directiva UE privind Inundațiile (2007/60/CE)

• Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații (EPRI) – etapa 1

• Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI) – etapa a 2-a

• Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI) – etapa a 3-a

EPRI a identificat Zonele cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (APSFR), în total
vor fi evaluate mai mult de 500 de APSFR-uri la nivel național.

Acest proiect vizează elaborarea HHRI și respectiv a PMRI (versiunile preliminare
până în noiembrie 2022, iar versiunile finale până în mai 2023).



1.2 Planificarea Proiectului în contextul 
implementării Directivei Inundații



1.3 Harta APSFR-urilor nivel 
național



1.4 Lecții învățate din Ciclul 1
Informații generale:

• 12 Unități de Management (11 ABA + Fluviul Dunărea)

• 39 evenimente istorice semnificative de inundații pentru perioada 1970 - 2010

• 399 APSFR (2012)

• Hărți de Hazard și de Risc la Inundații pentru fiecare APSFR (2014)

• 12 PMRI (2016)

• Implementarea limitată a măsurilor

Evaluarea realizată de CE a fost una pozitivă, dar a indicat și îmbunătățiri ce pot fi aduse, spre exemplu:

• O mai bună corelare a măsurilor și a obiectivelor PMRI;

• Analiză mai detaliată privind impactul schimbărilor climatice;

• Menționarea surselor de finanțare pentru toate măsurile propuse;

• Acordarea unei atenții sporite infrastructurii verzi / soluțiilor bazate pe natură;

• Îmbunătățirea cadrului metodologic prin luarea în considerare a aspectelor menționate



1.5 Transpunerea lecțiilor în acțiuni

Pentru a răspunde solicitărilor de îmbunătățire, în

cadrul Proiectului, au fost elaborate metodologii

clare și solide, care detaliază tipul de analiză ce

trebuie realizat pentru elaborarea HHRI și a PMRI,

în conformitate cu cele mai bune practici la nivel

UE.

Acestea fac referire la:

• Modelarea și Cartografierea Hazardului la 

Inundații;

• Evaluarea pagubelor și pierderilor și

Cartografierea Riscului la Inundații

• Elaborarea Programului de Măsuri 

Oferind:

... o perspectivă clară pentru abordarea diferitelor surse
de inundații;

... o bază solidă pentru evaluarea cantitativă a riscului la
inundații;

… o perspectivă clară pentru abordarea schimbărilor
climatice

... o bază solidă cu obiective clare privind managementul
riscului la inundații

… o Analiză Multicriterială și o Analiză Cost-Beneficiu
robuste pentru evaluarea strategiilor

… abordare bazată pe integrarea infrastructurii verzi/
soluțiilor bazate pe natură



1.6 Obiectivele de Management al 
Riscului la Inundații pentru perioada 
2021-2027
1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundațiilor.

2. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra populației.

3. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra infrastructurii și activității economice.

4. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra patrimoniului cultural.

5. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea /menținerea obiectivelor de

mediu în conformitate cu Directiva Cadru Apă.

6. Consolidarea gradului de conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la inundații, precum și 

consolidarea capacității de avertizare timpurie, alarmare și intervenție și răspuns în caz de urgență.

7. Creșterea gradului de adaptare la impacturile schimbărilor climatice la nivelul bazinului hidrografice și

zonei costiere.

8. Maximizarea eficienței în atingerea obiectivelor legate de riscurile la inundații, luând în considerare

costurile și a finanțarea disponibilă.

9. Îmbunătățirea implicării tuturor părților interesate.



1.7 Principalele rezultate ale 
Proiectului

Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații (pentru diferite scenarii inclusiv cele 
care țin cont de schimbările climatice):
• Pentru situația prezentă (de referință) –pentru toate APSFR-urile
• Pentru situația cu măsuri propuse și prioritizate – pentru 12+12+6 (vor fi 

dezvoltate la sfârșitul lui 2022)

Planurile de Management al Riscului la Inundații, pentru toate cele 11 ABA-uri 
și pentru fluviul Dunărea:
• Identificarea măsurilor propuse și prioritizate pentru Programul de Măsuri 

(PoM)
• Justificarea prin intermediul Analizei Multi-Criteriale (AMC) și a Analizei Cost-

Beneficiu (ACB)



Componentele Proiectului 
privind Programul de Măsuri



COMPONENTELE PROIECTULUI PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI

Programul 
de Măsuri
va 
include:

Măsuri Naționale
Exemple: politici publice, 
ghiduri, întărirea capacității 
instituționale

Măsuri de Prevenire
și de Protecție

Exemple: măsuri structurale, 
măsuri verzi

Măsuri de Pregătire
Exemple: îmbunătățirea 
sistemului de avertizare 
timpurie, planificarea 
acțiunilor de răspuns în caz de 
urgență

A

B

C



Programul de Măsuri va include 3 
categorii principale de măsuri:

Măsuri adoptate la nivel național pentru reducerea riscului la inundații, prin
politici, ghiduri, instrumente și consolidarea capacităților instituționale;

Măsuri adoptate la nivelul celor 12 UoM (Unități de Management = A.B.A. +
Fluviul Dunărea) pentru reducerea riscului la inundații, prin măsuri de
prevenire și protecție;

Măsuri adoptate atât la nivel național, cât și la nivelul UoM pentru reducerea
riscurilor reziduale la inundații, prin măsuri de pregătire (inclusiv măsuri care
vizează îmbunătățirea activităților de răspuns și de refacere).

B

C

A

COMPONENTELE PROIECTULUI PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI



12  
PMRI 2
draft
Misiune și 
obiective

Selectare 
a măsurilor

> 5500 măsuri 
viabile potențiale 

A

B

C

Strategie 
ASPFR

526 primele clasate
alternative prioritare 
pentru APSFR

Strategie 
UoM

12 + 12 + 6 proiecte 
prioritizate

Implicarea Părților 
Interesate

Proces separat

Proces separat

Măsuri de Prevenire
și de Protecție

• 6X măsuri singulare prioritare
• 12X Strategii APSFR (abordare 
bazinală)

• 12X Proiecte Integrate
• Alte alternative de 
perspectivă

Măsuri Naţionale

Pachetul măsurilor   
de Pregătire

Programul de măsuri

Implicarea Părților 
Interesate

Implicarea Părților 
Interesate

Implicarea Părților 
Interesate

Implicarea Părților 
Interesate



II. Rezultate înregistrate la nivelul 
ABA OLT



2.1. Zone cu Risc Potențial 
Semnificativ la Inundații (APSFR) –
ABA ..... (ex. Buzău - Ialomița)

62 APSFR: 
61 sursă fluvială + 1 sursă pluvială

Nume eveniment istoric semnificativ de 
inundații

Data producerii

r. Luncavat - 1991 02.07.1991

r. Cibin - 1975 03.07.1975

r. Olanesti - 1969 14.06.1969

r. Homorod - 1980 01.08.1980

r. Bistrita - 2007 11.08.2007



2.5Planificarea Proiectului în contextul 
implementării Directivei Inundații



2.3 Colaborarea cu stakeholderii pt 
validarea Hărților de Hazard și de 
Risc la Inundații

• Vizualizatorul Web GIS - un portal online pentru
verificarea vizuală și oferirea de feedback asupra
rezultatelor procesului de cartografiere a
hazardului și a riscului la inundații din România

• utilizarea cunoștințelor tehnice locale de teren
pentru a semnala acele zone unde extinderea și
adâncimea inundațiilor nu corespunde cu
experiența dumneavostră, sau unde un obiectiv
de risc nu a fost luat în considerare sau nu mai
există

• Hărțile trec printr-un proces de control al calității –
validare de către BM înainte de publicare în
Webviewer a rezultatelor și după recepționarea
comentariilor din partea ABA și a stakeholderilor
relevanți.



2.4 Harta de hazard la inundații
APSFR



2.5Planificarea Proiectului în contextul 
implementării Directivei Inundații



Screeningul a identificat peste 660 
de măsuri potențiale viabile
pentru ABA OLT pe baza criteriilor: 
tehnic, economic, social, cultural și
de mediu. 

Rezultatele etapei de Screening 
(selectarea măsurilor individuale)

3%

9%

2%

11%

8%

59%

8%

Tipologie masuri

Masuri nestructurale/ Non
structural measures

Masuri verzi / Green
measures

Masuri gri-verzi / Grey -
Green measures

Masuri structurale usoare /
Soft Structural measures

Masuri structurale grele
(Gri) / Hard Structural
measures (Grey)

Masuri generice - Paduri,
Torenti / Afforestation and
Torrents measures

Masuri generice - Poduri
(structurale usoare) /
Bridges related measures



Rezultatele etapei de Screening 
(selectarea măsurilor individuale)



III. Implicarea Comitetului de Bazin în 
elaborarea HHRI și a PMRI



3.1 Implicarea Comitetului de Bazin

1. Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații
• Verificarea vizuală – în desfășurare, trim. 1 – 3, 2022
• Avizează HHRI în cadrul unei ședințe de Comitet de Bazin
• Diseminarea informației și a rezultatelor

2. Planurile de Management al Riscului la Inundatii
• Implicarea în dezvoltarea Programelor de Măsuri (PoM) prin intermediul ședințelor tehnice cu părți

interesate (vor fi anunțate progresiv pentru fiecare etapă din PoM).
• Implicarea în dezbateri și consultări publice pentru analiza variantelor preliminare ale PMRI pe 

perioada de parcurgere a procedurii SEA
• Avizarea PMRI în cadrul unei ședințe a Comitetului de Bazin dedicate acestuia 
• Diseminarea informației și a rezultatelor;
• Sprijin pentru implementarea măsurilor și monitorizarea implementării lor.



Împreună ne protejăm la inundații!

Implicare Acțiune Suport

https://www.inundatii.ro
https://www.facebook.com/inundatii.ro/



Vă mulțumim!


