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GHID PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR
PROVOCATE DE INUNDAłII

INTRODUCERE
Există o tendinŃă de creştere în întreaga lume în ceea ce priveşte numărul
dezastrelor şi impactul lor economic. Acest lucru reiese din analiza făcută de Munich
Re, o o societate importantă de reasigurări, despre ce înseamnă termenul catastrofe
naturale majore (fig 1 şi 2). InundaŃiile reprezintă mai mult de 1/3 din costurile totale
estimate în ceea ce priveşte pagubele provocate de dezastrele naturale şi sunt
responsabile pentru 2/3 din populaŃia afectată. Mai mult de 90% din populaŃia afectată în
întreaga lume de dezastrele naturale trăieşte în Asia, deoarece Ńările din Asia cu
populaŃie numeroasă sunt predispuse la inundaŃii repetate.
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Numărul dezastrelor atribuite inundaŃiilor este în creştere (fig 3), în timp ce
numărul oamenilor ucişi din cauza acestora rămâne constant (fig 4). Totuşi, numărul
total de morŃi survenit în urma dezastrelor naturale este descrescător, lucru care se
datorează investiŃiilor în sisteme de avertizare rapidă şi programelor de pregătire în
domeniu. Este alarmantă tendinŃa de creştere a numărului de persoane afectate de
dezastre naturale – de la o medie de 147 milioane de persoane afectate pe an în perioada
1981 – 1990, valoarea crescând la 211 milioane de persoane în perioada 1991 – 2000,
mai mult de 2/3 din acest număr datorându-se inundaŃiilor. Acest lucru poate fi şi
rezultatul creşterii populaŃiei urbane, parte din aceasta putându-se afla în zone
inundabile.
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Figura 5 reprezintă repartiŃia numărului de persoane afectate în perioada 1975 –
2000 de diferitele tipuri de risc încadrate în categoria dezastrelor naturale. Peste 95%
din numărul total al morŃilor rezultat în urma dezastrelor naturale este prezent în Ńările
slab dezvoltate, în aceleaşi Ńări înregistrându-se şi cel mai mare număr de persoane
afectate. În mod tipic, dezastrele au un impact major asupra peroanelor în vârstă,
femeilor şi copiilor. Această tendinŃă va continua dacă nu sunt luate măsuri pentru
micşorarea impactului rezultat în urma dezastrelor naturale.

InundaŃiile reprezintă cel mai distructiv tip de dezastru natural care loveşte
oamenii şi mediul lor de viaŃă în întreaga lume. În ultimii 10 ani, s-au produs inundaŃii
catastrofale în China, India, Bangladesh, Germania, Polonia, SUA şi în alte părŃi.
InundaŃiile nu se limitează numai la Ńările slab dezvoltate, putându-se produce într-o
manieră devastatoare şi în cele mai dezvoltate şi industrializate Ńări ale lumii. Totuşi, cei
care suferă în cea mai mare măsură de pe urma producerii inundaŃiilor sunt cetăŃenii
Ńărilor slab dezvoltate. Dacă privim la uraganul Mitch ca la un exemplu specific, acesta a
produs distrugeri masive şi pierderi de vieŃi în America Centrală, afectând populaŃia din
Honduras, Nicaragua, El Salvador şi Guatemala. Hondurasul a fost cel mai greu lovit, cu
pierderi economice estimate la cca 3,64 miliarde USD (UNDP/ECSAC, 1998), ceea ce
reprezenta cam 69% din PIB-ul pe anul 1998 (IMF, 2002).
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În comparaŃie, uraganul Andrew a produs pagube estimate la 30 miliarde USD,
reprezentând mai puŃin de 0,5 % din PIB-ul SUA (IMF, 2002).
Atunci când dezastrele naturale, cum ar fi inundaŃiile, se produc în Ńările în curs de
dezvoltare, acestea pot efectiv să radă de pe faŃa pământului zeci de lucrări de
infrastructură şi bunurile multor cetăŃeni, fără a mai pomeni de pierderile de vieŃi,
afecŃiunile fizice, îmbolnăvirile şi traumele psihologice provocate de dezastre.
În ultimii ani, subiectele legate de „apă” au primit o atenŃie importantă în agenda
internaŃională. Provocarea pentru managerii în dezastre şi ape este aceea de a reuni
comunităŃile pe care le reprezintă şi de a pune laolaltă experienŃele acestora la
activităŃile internaŃionale şi naŃionale, astfel încât să se ajungă la o mai mare capacitate
de influenŃare a practicilor.
Implementarea unui management integrat al resurselor de apă (IWRM) nu a fost
încă atinsă nici în Ńările în curs de dezvoltare, nici în cele dezvoltate şi apa continuă să
fie administrată în mod diferenŃiat.
Scopul este acela de a cunoaşte importanŃa impactului hazardurilor naturale
generate de apă în interiorul unei structuri de dezvoltare durabilă.
ComunităŃile, naŃiunile şi regiunile nu mai pot să-şi permită numai să
răspundă şi să-şi revină după aceste dezastre. O abordare integrată a
managementului dezastrelor provocate de inundaŃii va reduce pierderile şi va
întrerupe ciclul „eveniment-dezastru”. O schimbare de poziŃie este necesară în
percepŃii, atitudini şi practici pentru a se trece de la actualul model al răspunsului
post-dezastru la a investi în întregul proces de management al dezastrelor.
Abordarea de până acum de a acorda ajutor după un dezastru trebuie schimbată
pentru a creşte investiŃiile în managementul reducerii dezastrelor, înainte de producerea
următorului eveniment extrem. Managementul dezastrelor provocate de inundaŃii este
un proces continuu pentru cunoaşterea şi combaterea efectivă a riscului asociat
inundaŃiilor, printr-o suită de acŃiuni planificate. Procesul cuprinde un număr de
activităŃi care apar în cadrul ciclului, astfel:
 pre-dezastru : măsuri preventive şi pregătire
 pe timpul inundaŃiilor : ajutor, acŃiuni de răspuns şi de limitare a dezastrului
 post-dezastru : reabilitare, reconstrucŃie, refacere economică şi eforturi pentru
evaluarea şi corectarea măsurilor preventive.
Măsurile de planificare efectivă necesită o înŃelegere a factorilor care contribuie la
pierderile datorate inundaŃiilor. În mod particular, trebuie întreprinse acŃiuni multiple
pentru un management proactiv al riscului. O abordare multiplă de reducere a efectelor
inundaŃiilor ar trebui să ia în considerare măsuri ca: prevenirea sau limitarea investiŃiilor
sau activităŃilor noi ori neadecvate în zone inundabile; realizarea de măsuri constructive
cum sunt diguri, baraje şi canale; controlul modului de exploatare a terenului în bazinele
hidrografice şi utilizarea de prognoze şi sisteme de avertizare aflate în legătură cu
mecanisme de răspuns. Există rar o abordare singulară pentru reducerea şi
managementul riscului, ci mai degrabă o serie de măsuri care pleacă de la elaborarea şi
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respectarea politicilor, realizarea de lucrări şi până la elaborarea de prognoze, avertizări
şi programe de răspuns. Accentul trebuie pus pe ajungerea la soluŃii care să fie practice,
adecvate şi viabile pentru comunităŃile supuse riscului.
Implementarea unor programe de prognozare a inundaŃiilor îmbunătăŃeşte
calitatea tuturor celorlalte măsuri de reducere a efectelor inundaŃiilor. Prognozele
asigură răgazul necesar pentru o largă varietate de măsuri care să fie luate de către
comunitate. AcŃiunile pot reduce pierderile de vieŃi şi economice prin evacuarea
familiilor şi a bunurilor acestora, a produselor, a fermelor de animale şi a utilajelor,
precum şi prin depunerea de eforturi pe termen scurt pentru creşterea potenŃialului
măsurilor constructive cum sunt umplerea sacilor de nisip şi alte operaŃiuni de protejare
a barajelor.
InvestiŃiile şi politicile pe termen lung sunt necesare astfel încât comunităŃile să
fie pregătite să răspundă la aceste relativ rare evenimente, atunci când şi nu dacă acestea
se produc.
Aspectele sociale şi economice sunt de asemenea foarte importante şi trebuie luate
în considerare pentru diminuarea efectivă a impacturilor datorate inundaŃiilor. Dezastrele
produse în Ńări în curs de dezvoltare pot efectiv să radă de pe faŃa pământului investiŃiile
făcute în infrastructură în ultimii 50 ani, ceea ce accentuează importanŃa unor practici
viabile în proiectarea structurilor de bază ale societăŃii şi economiei. Este nevoie de a
construi o rezilienŃă la inundaŃii în cadrul societăŃii. Aceasta este, în parte, atinsă prin
recunoaşterea faptului că nivelul de risc pentru societate este în mare măsură legat de
indiferenŃă şi sărăcie, această asociere influenŃându-se reciproc.
Factori precum venitul scăzut, adăpostirea inadecvată, aspectele legate de modul
de ocupare a terenurilor, lipsa serviciilor publice şi a securităŃii sociale îi determină pe
săraci să recurgă la acŃiuni care îi expun la riscuri din ce în ce mai mari. Este nevoie ca
guvernele să includă impacturile dezastrelor în planificarea finanŃelor şi în proiectarea
ratei creşterii economice. Aceasta ar trage un semnal de alarmă asupra faptului că
măsurile inadecvate conduc la şocuri economice şi sociale enorme asociate dezastrelor.
Este posibil ca, printr-o planificare fiscală efectivă pe termen lung, guvernele să
cunoască mai bine sistemul de legături între investiŃiile în managementul dezastrelor
provocate de inundaŃii şi stabilitatea socială şi economică pe termen lung.
Există multe tipuri de dezastre provocate de apă, în afara inundaŃiilor. Ploile
torenŃiale pot produce, de asemenea, alunecări de pământ sau noroi şi deversări de
substanŃe poluante. În extrema cealaltă, există, de asemenea, şi posibilitatea secetei.
Impacturile negative ale secetei din unele Ńări pot egala sau chiar depăşi pagubele socioeconomice produse de inundaŃii. Seceta poate accentua persistenŃa sărăciei, în special în
zonele rurale care au capacitate redusă de adaptare a populaŃiei sau instituŃii firave de
management al dezastrelor provocate de inundaŃii sau de secetă. Principiile unui
management integrat al resurselor de apă sunt recomandabile pentru a conduce la
practici viabile în beneficiul societăŃii şi al mediului înconjurător.
Este nevoie de sisteme de management multihazard în cadrul managementului
integrat al resurselor de apă. Acest raport vizează numai aspectele legate de inundaŃii.
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Din perspectiva de ansamblu, este nevoie, de asemenea, de o abordare similară pentru
secetă – acest asasin silenŃios al populaŃiei rurale sărace.
Tratarea secetei este diferită de cea a inundaŃiilor, datorită instalării sale lente şi a
lipsei unor definiŃii precise sau standardizate. Acest document se adresează factorilor
politici cu putere de decizie, cum ar fi miniştri sau primari, care doresc să facă paşi
pozitivi în reducerea pierderilor provocate de inundaŃii, dar nu ştiu cum să procedeze.
InformaŃia cuprinsă în acest raport constituie un ghid pentru o varietate de măsuri.
Unele din acestea includ identificarea şi cartografierea zonelor predispuse la
alunecări de pământ/noroi şi la inundaŃii, prevenirea dezvoltării în astfel de zone,
întărirea controlului asupra modului de exploatare a terenurilor şi implementarea
programelor de prognozare, avertizare şi răspuns în caz de urgenŃă. Aceste acŃiuni pot
reduce semnificativ pierderile de vieŃi, pagubele şi disfuncŃiile socio-economice pentru
comunităŃi. Beneficii suplimentare pot fi realizate prin aceea că un program de
prognozare şi avertizare a inundaŃiilor poate oferi mai multe informaŃii pentru
managementul integrat al apei, care să conducă la reducerea luptei cu apa şi o utilizare
optimă a acesteia. Raportul pune accent pe faptul că una din cele mai mari provocări cu
care se confruntă factorii de decizie este aceea de a dezvolta legăturile adecvate între
agenŃiile implicate de la toate nivelurile şi de a depăşi rigiditatea normelor operaŃionale.
Raportul este împărŃit în şapte mari secŃiuni. Prima secŃiune este introducerea în
raport, în timp ce a doua prezintă aspectele sociale şi economice în cadrul
managementului dezastrelor provocate de inundaŃii şi subliniază strategiile de răspuns la
diferite niveluri guvernamentale. Această secŃiune mai prezintă aspecte privind
avertizarea persoanelor şi comunicaŃiile în cadrul managementului dezastrelor provocate
de inundaŃii. A treia secŃiune face o prezentare de ansamblu a diferitelor măsuri de
reducere a pierderilor şi a aspectelor tehnice legate de managementul inundaŃiilor.
Acestea trec în revistă o scurtă prezentare a conceptelor de management al riscului, a
modului de delimitare a zonelor inundabile şi a practicilor de management al zonelor de
uscat dintre ape.
Este, de asemenea, prezentată necesitatea de dezvoltare a politicilor, planurilor şi
programelor, datorită schimbării şi variaŃiei climei şi cum acestea pot avea impact
asupra hazardului asociat inundaŃiilor.
A patra secŃiune prezintă o descriere amănunŃită a componentelor luate în
considerare în cadrul prognozelor şi al sistemelor de avertizare şi răspuns. Această
secŃiune oferă cititorului o vedere de ansamblu despre ce reprezintă un sistem integrat,
componentele sale şi cum acestea trebuie aduse împreună pentru a asigura prognoze
timpurii şi eficiente, precum şi avertizarea pe durata perioadelor critice.
A cincea secŃiune oferă o vedere de ansamblu despre cum se dezvoltă un sistem
integrat de prognoze, avertizare şi răspuns la inundaŃii.
Este prezentată o bibliografie pentru a facilita cititorului interesat obŃinerea unor
numeroase materiale conexe în vederea unui studiu mai detaliat.
Anexa cuprinde patru studii de caz care pun în evidenŃă exemple practice de
implementare a conceptelor recomandate în cuprinsul documentului.
9

Devastările provocate de uraganul Mitch
Uraganul Mitch, un uragan de categoria a cincea, a devastat America Centrală
în 1998, cauzând inundaŃii, furtuni violente, alunecări de teren şi de noroi. Uraganul
Mitch a avut o viteză de deplasare de 240 km/h (150 mile/h), fiind însoŃit de o ploaie
care a durat 4 zile, timp în care a depăşit 1.500 mm (59 inci) în câteva zone din
apropierea coastei Pacificului. Peste 3,5 milioane de oameni au fost afectaŃi, un număr
de 9.214 persoane fiind ucise şi 12.845 rănite. Pagubele au depăşit 4,5 miliarde $, cele
mai afectate zone fiind Honduras, Costa Rica şi Nicaragua. În Honduras, pagubele au
reprezentat mai mult de 69% din produsul intern brut şi aproximativ 73% din totalul
datoriilor externe. Au fost afectate sever infrastructurile majore, cum ar fi poduri şi
drumuri.

Pe 3 noiembrie, locuitori din
Tegucigalapa,Honduras, privesc la
casele distruse de o alunecare de
noroi în Cerro El Berrinche.
Provocate de ploile torenŃiale de la o
depresiune tropicală (care a fost
uraganul Mitch), inundaŃiile şi
alunecările de pământ au devastat
regiunea. OficialităŃile hondurane
au anunŃat peste 5.000 morŃi şi o
jumătate de milion de persoane fără
adăpost.

Managementul integrat al resurselor de apă (IWRM)
Managementul integrat al resurselor de apă reprezintă o alternativă la
managementul pe tip de dezastru din trecut. Acest tip de management are ca scopuri:
 managementul integrat al resurselor de apă în bazinul hidrografic sau în
zonele de uscat înconjurate de ape;
 integrarea abordărilor cerere-ofertă;
 conlucrarea intersectorială pentru luarea deciziei;
 îmbunătăŃirea şi integrarea abordării politice şi a cadrului instituŃional;
 promovarea accesului echitabil la resursele de apă, printr-o guvernare
participativă şi transparentă.
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Managementul integrat al resurselor de apă nu reprezintă în sens strict politicile
şi activităŃile destinate dezvoltării resurselor de apă. Particularizarea IWRM constă în:
- evaluări ale resurselor de apă;
- evaluări socio-economice;
- planificarea resurselor de apă;
- implementarea planurilor de acŃiune;
- managementul de zi cu zi al resurselor de apă (actualizarea
planurilor);
- protejarea şi conservarea resurselor de apă.
Managementul inundaŃiilor şi al dezastrelor produse de apă reprezintă o
problemă care atinge toate aceste aspecte. Având în vedere cele de mai sus, IWRM ia în
considerare şi alte aspecte în afară de managementul apelor. Acestea cuprind:
• alimentarea cu apă şi sănătatea (ex. instalaŃii sanitare şi afecŃiuni a căror
sursă este apa);
• apa şi agricultura (ex. productivitatea apei şi lucrările agricole care
degradează sursele de apă);
• apa şi biodiversitatea (ex. necesitatea apei pentru biosisteme şi distrugerea
mlaştinilor);
• apa şi energia (ex. potenŃialul hidroenergetic);
• răspunsul la inundaŃii şi secete şi reducerea dezastrelor provocate de apă
(ex. inundaŃii, secete).

CAPITOLUL 1
ASPECTE SOCIO-ECONOMICE PRIVIND RĂSPUNSUL LA
DEZASTRELE CAUZATE DE APE
1.1. Aspecte sociale ale reducerii şi răspunsului la dezastre
Managerii dezastrelor au recunoscut că diferitele grupuri sociale au diferite
necesităŃi atunci când are loc un dezastru. În general, grupurile marginalizate au puŃină
putere socială şi puŃine resurse economice, dar şi capacităŃi fizice slabe de a anticipa,
supravieŃui şi se recupera în urma inundaŃiilor masive. Există relaŃii intrinseci între
sărăcie şi vulnerabilitate. În plus, persoanele în vârstă, bolnavii şi copii sunt cei mai
vulnerabili, bărbaŃii find cei mai în măsură să ajute la reducerea riscurilor inundaŃiilor.
Sărăcia
Sărăcia reprezintă o problemă-cheie în orice iniŃiativă de management al
riscurilor dezastrelor provocate de inundaŃii. Sărăcia afectează capacitatea oamenilor de
a se proteja ei înşişi, la fel ca şi capacitatea lor de a locui în zone cu expunere mai mică
la riscuri. Anual, inundaŃiile cauzează pierderi enorme de vieŃi şi afectează sever
populaŃii numeroase. Săracii sunt cei mai afectaŃi de dezastrele naturale, aşa cum reiese
din Fig. 5. Din 1975 până în 2000, oamenii din categoria celor cu venituri mici
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reprezintă aproximativ 50% din cei ucişi în inundaŃii (vezi Fig. 6), cu mai mult de 90%
din decesele datorate dezastrelor naturale fiind atribuite dezastrelor legate de apă.

Vulnerabilitatea la dezastre şi sărăcia sunt în strictă concordanŃă. Factori precum
veniturile mici, gospodărirea improprie, lipsa securităŃii sociale şi a asigurărilor de
despăgubire fac ca oamenii să se comporte în moduri care îi fac mai vulnerabili la
riscuri. Pe măsură ce impacturile dezastrelor naturale tind să cadă disproporŃionat pe
săraci, este de dorit să existe politici care să blocheze legătura dintre sărăcie şi
vulnerabilitatea la dezastre. De asemenea, este foarte important să existe o legătură între
managementul dezastrelor şi reducerea sărăciei.
Crearea diverselor oportunităŃi de creştere a veniturilor reprezintă un element
esenŃial în managementul riscurilor la dezastre cauzate de inundaŃii. În timp ce simplul
acces la resurse, cum ar fi terenuri, este important, ignorarea dinamicii unei economii
locale de succes poate fi dezastruoasă. Potrivit Raportului Mondial privind Dezastrele
pe anul 2001, infrastructura slabă, incluzând munca şi serviciile pentru sprijinirea
oamenilor ( de exemplu : serviciile educaŃionale şi de sănătate, îngrijirea copiilor pentru
mamele lucrătoare), a câştigat o importanŃă egală, dacă nu chiar mai mare decât
echivalentul său în clădiri, drumuri şi poduri.
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Aspecte legate de sexe
Aspectele legate de sexe necesită o atenŃie specială în definirea structurilor unei
comunităŃi în cazul unui dezastru. Femeile şi copiii, fiind cele mai vulnerabile grupuri
din societate, tind să fie cele mai afectate de dezastrele naturale. Există o legătură
puternică între binele copiilor şi cel al femeilor. ÎmbunătăŃirea condiŃiilor femeilor este
cea mai bună cale de a asigura supravieŃuirea şi recuperarea copiilor.
InegalităŃile dintre sexe referitoare la drepturile omului, statutul politic şi
economic, dreptul la proprietate, condiŃiile de adăpostire, expunerea la violenŃă, educaŃie
şi sănătate, fac ca femeile să fie mai vulnerabile înainte, în timpul şi după ce au loc
dezastrele. Femeile mor, de obicei, în număr disproporŃionat în timpul dezastrelor dacă
nu primesc avertizări din timp sau alte informaŃii despre hazarduri şi riscuri. Mobilitatea
lor în timpul unui dezastru poate fi afectată datorită constrângerilor culturale şi sociale.
Discriminările între sexe şi stereotipurile pot complica şi extinde perioada de
recuperare a femeilor; de exemplu, dacă femeile nu caută sau nu primesc periodic
tratament pentru experienŃele fizice şi traumele psihice rezultate în urma dezastrelor.
Catastrofa produsă de inundaŃii în
Mozambic, 2000
Cu resurse mici de apă potabilă,
populaŃia este nevoită să recurgă,
pentru gătit, la utilizarea apei provenită
din inundaŃii, iar riscul apariŃiei de
maladii este crescut.

Necesitatea de a stimula implicarea şi autoritatea femeilor în cadrul comunităŃii în
toate fazele programelor de management reprezintă o parte integrantă în reducerea
vulnerabilităŃii comunităŃii la dezastrele naturale.
Totuşi, capacităŃile femeilor de a micşora hazardurile, de a preveni dezastrele şi
de a face faŃă efectelor nu au fost luate în considerare şi nici dezvoltate.
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1.2. Aspecte economice ale reducerii riscurilor şi ale răspunsului la dezastre
Numărul catastrofelor majore şi totalul pagubelor au crescut considerabil în
ultimii zece ani (vezi fig 1 şi 2) – o tendinŃă care va continua dacă dacă nu se iau măsuri
de micşorare a impactului produs în urma dezastrului. Costurile dezastrelor legate de
vreme au atins în anul 1998 cifra record de 92 miliarde $. Mai mult, dezastrele naturale
au un impact disproporŃionat asupra produsului intern brut (vezi fig 7).

Evaluarea pierderilor
Este important să se evalueze impactul dezastrelor pentru a ajuta guvernele să
ajusteze scenariile de planificare financiară şi de proiectare a ratelor de creştere
economică, pentru a compensa impacturile sociale, economice şi ale mediului
înconjurător ale şocurilor cauzate de dezastre. Astfel de evaluări ajută de asemenea la
înŃelegerea viitoare a importanŃei măsurilor de reducere a pierderilor. Recent s-a
estimat că pentru fiecare dolar cheltuit pentru reducere, rezultă o reducere de 8 dolari
în pierderi.
Totuşi, se pare că există o lipsă predominantă de sprijin din partea guvernelor de a
asigura resursele pentru comunităŃile vulnerabile. Există câteva explicaŃii posibile pentru
aceasta.
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În primul rând, este posibil ca deciziile economice să fie luate uneori într-o
manieră care accentuează beneficiile şi costurile pe termen scurt. Dacă, totuşi, se are în
vedere o perspectivă pe termen lung, beneficiile prevenirii, minimizării pagubelor sau
răsunsului la dezastre legate de inundaŃii sunt clare.
În al doilea rând, este dificil, de obicei, să incluzi impacturile asupra mediului
înconjurător şi cele sociale în calculele economice, chiar dacă importanŃa acestor
impacturi este recunoscută.
Asigurările
Riscul asumat şi riscul transferat la nivel naŃional, local şi individual poate ajuta,
de asemenea, la reducerea pierderilor globale şi la îmbunătăŃirea activităŃilor de
reabilitare. Asigurările pot reprezenta un instrument pentru îmbunătăŃirea situaŃiei
indivizilor prin compensare. Ele ajută la repartizarea (difuzarea) riscurilor privind
dezastrele în întreaga societate. De exemplu, în Mozambic, companiile de asigurări şi
băncile sunt participanŃi activi în sistemul managementului dezastrelor.
InstituŃiile care oferă credite pot juca un rol diferit prin încurajarea implementării
măsurilor de reducere (atenuare) a dezastrelor. Eforturile de atenuare reprezintă forma
de protecŃie împotriva potenŃialelor pierderi viitoare. Riscul scăzut implică rate mici de
asigurare, făcând-o astfel mult mai accesibilă populaŃiei. Ratele ar trebui să reflecte
măsurile de atenuare luate la nivel local sau individual. Numărul de asigurări împotriva
dezastrelor pe piaŃa asigurărilor a crescut enorm. De exemplu, în 1997, asigurările
privind pierderile generate de dezastre au depăşit 52,9 miliarde dolari. Acest lucru indică
o creştere de 34% în trei ani. Din păcate, beneficiile acestor asigurări au fost obŃinute
aproape în totalitate de lumea dezvoltată (Ńările dezvoltate).
În contrast, Asia, care înregistra 1/2 din totalul pierderilor cauzate de dezastrele
naturale şi 2/3 din numărul victimelor în urma producerii evenimentelor din 1997,
deŃinea doar 8% din piaŃa mondială de asigurări. Această valoare a fost suficientă pentru
acoperirea a doar 13% din pierderile înregistrate. Restul costurilor au fost suportate de
guvern sau de victime, existând şi un ajutor minimal din partea agenŃiilor internaŃionale
de profil.
EficienŃa asigurării riscurilor depinde de disponibilitatea instrumentelor financiare
şi a serviciilor.
În Ńările dezvoltate, guvernele, corporaŃiile şi indivizii se implică în asumarea
riscului, lucru care conduce la creşterea fondului comun şi îmbunătăŃeşte asigurările de
proprietăŃi şi de locuinŃe.
În Ńările în curs de dezvoltare, valoarea fondului comun este mai mică, având ca
rezultat deficienŃa acoperirii şi plăŃi inadecvate.
Este important ca toate programele pentru reducerea riscurilor dezastrelor să fie
integrate în programele pentru reducerea sărăciei. Asigurările pot fi folositoare la nivel
naŃional, local şi pentru indivizi, în timp ce serviciile de microfinanŃare sunt folositoare
doar la nivel local şi individual.
15

Programele publice au specificul lor şi pot fi aplicate pentru a facilita comunităŃile
şi indivizii care sunt puşi în situaŃia de a nu avea posibilităŃi de obŃinere a altor surse de
venit. Este de asemenea posibil să fie necesară şi o combinaŃie a acestor instrumente.

1.3. Strategii de răspuns
Prezenta eră a globalizării a facilitat creşterea nivelului de instruire şi educaŃie
referitor la efectele distructive provocate de inundaŃii, care pot fi întâlnite în orice tip de
societate.
Există o recunoaştere cvasitotală că oportunităŃile privind alianŃele şi
parteneriatele dintre instituŃiile guvernamentale şi organizaŃiile din sectorul privat,
societatea civilă şi alŃi participanŃi care au ca scop susŃinerea şi dezvoltarea economică şi
a managementului integrat al resurselor de apă nu pot fi decât benefice.
De asemenea, este acceptat faptul că măsurile privind atenuarea efectelor
inundaŃiilor trebuie să fie combinate adecvat pentru a se adresa efectiv situaŃiilor de la
nivel local.
Este necesar un echilibru între măsurile structurale şi non-structurale pentru a
îndeplini activităŃile de management al dezastrelor provocate de inundaŃii şi pentru
reducerea pierderilor. Valoarea sistemelor de prognoză este inestimabilă în reducerea
pierderilor de vieŃi şi a celor economice, dar nu este cunoscută de publicul larg.
Managementul dezastrelor provocate de inundaŃii ar trebui să fie coroborat cu eforturile
depuse în domeniile de activitate similare. De exemplu, procesul de atenuare a
dezastrelor ar trebui să ia în considerare impactul inundaŃiilor asupra sănătăŃii oamenilor
(pericolul de izbucnire a malariei, holerei etc.).
Nivelul local
Managementul dezastrelor la nivel local este esenŃial din numeroase motive. În
primul rând, comunităŃile sunt cele care suferă cel mai mult. În al doilea rând,
organizaŃiile din cadrul comunităŃii acŃionează rapid în caz de dezastre, în primele
momente, înaintea sosirii unor ajutoare externe. În al treilea rând, managementul local
conduce la garanŃia suportului local şi la securizarea proprietăŃii.
Implicarea comunităŃii este de asemenea necesară în planificarea resurselor pentru
asigurarea managementului dezastrelor, deoarece în mai multe cazuri lipseşte legătura
dintre răspunsul necesar la un anumit moment şi de ceea ce se dispune. În general, după
ce dezastrul a lovit, răspunsul este furnizat şi manageriat la niveluri diferite, sub forma
„zonării” strategiilor, reabilitării infrastructurii şi restructurării sistemelor de avertizare.
Problema este că multe dintre strategiile de reducere a efectelor inundaŃiilor sunt
neaplicabile în realitate, deoarece comunităŃile nu joacă un rol activ în planificarea
activităŃilor necesare managementului şi nici în ceea ce priveşte alocarea resurselor sau
implementarea planurilor.
OrganizaŃiile de la nivelul comunităŃii, managementul şi mobilizarea sunt
esenŃiale pentru reducerea efectelor dezastrelor. Structurile comunitare trebuie să
fie viabile, iar capacitatea şi rolul lor să fie puternice în mangementul dezastrelor.
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InstituŃiile guvernamentale şi neguvernamentale ar trebui să fie implicate în cadrul
structurilor comunitare care îndeplinesc rolul de punte de legătură între răspunsul de la
nivel local şi nivelurile de luare a deciziei. Este important ca acŃiunile societăŃii civile să
fie în concordanŃă cu prognozele guvernamentale de reducere a efectelor dezastrelor.
Pe viitor, reducerea pierderilor va depinde de capacitatea tuturor nivelurilor de a
conlucra pentru aplicarea măsurilor preventive, de a acŃiona împreună în cazul
producerii dezastrelor şi de a fi în măsură să „deseneze” planurile de probabilitate
(schema cu riscurile teritoriale). Un exemplu de implicare a factorilor de la nivel local
este prezentat în Anexa nr.1, care descrie acŃiunile şi măsurile luate în Filipine pentru
pregătirea comunităŃilor împotriva dezastrelor.
Nivelul naŃional
Multe Ńări recunosc acum importanŃa atitudinii în faŃa inundaŃiilor, în contextul
managementului integrat al resurselor de apă (IWRM) şi nevoii de abordare echilibrată
pentru optimizarea efectelor benefice, concomitent cu minimizarea efectelor dezastrelor.
Au fost identificate două aspecte ca fiind necesare în managementul inundaŃiilor
la nivel naŃional: primul este nevoia de a introduce un sistem de management „multihazard”, incluzând coordonarea şi mecanismele de răspuns; al doilea este nevoia de
gestionare a riscului pe toată perioada scursă de la producerea unui dezastru până la
producerea următorului eveniment.
O dificultate majoră în obŃinerea succesului în reducerea inundaŃiilor o reprezintă
fragmentarea structurilor instituŃionale şi lipsa coordonării şi cooperării care poate exista
între instituŃiile de la nivel naŃional. Aceasta poate fi rezultatul lipsei generale de
planificare şi de angajament pentru implementarea activităŃilor de protecŃie împotriva
dezastrelor. łările trebuie să înfiinŃeze agenŃii naŃionale de conducere responsabile cu
managementul dezastrelor naturale provocate de inundaŃii. De asemenea, Ńările trebuie
să evalueze nivelul nevoilor suplimentare ale organizaŃiilor guvernamentale şi
neguvernamentale, precum şi ale organizaŃiilor reprezentate de societatea civilă. A
existat o încurajare a angajamentelor guvernamentale pentru punerea la punct a
sistemelor de avertizare şi prognozare, precum şi de extindere a prognozării şi
managementului în scopul acoperirii unei cât mai mari porŃiuni din teritoriul naŃional. La
nivel naŃional, Ńările care au în mod curent o capacitate mică de management în
domeniul inundaŃiilor recunosc importanŃa îmbunătăŃirii efective a sistemelor pentru
protejarea vieŃii şi proprietăŃilor cetăŃeanului. Este deosebit de important ca procesul
managerial în domeniul inundaŃiilor să fie integrat în planurile de dezvoltare economică
şi socială de la nivel naŃional.
Nivelul regional
O provocare specială o reprezintă stabilirea modalităŃii de management al
inundaŃiilor şi reducerea dezastrului în bazinele hidrografice, precum şi definirea
răspunsului în astfel de situaŃii. Pentru aceasta este necesară o cooperare regională.
łările sunt încurajate să profite la maxim de capacitatea regională. Schimbul reciproc de
date şi informaŃii privitor la datele hidrologice, prognozele
hidrologice şi
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meteorologice, capacităŃile acumulărilor de apă, precum şi schimbările majore survenite
în folosirea terenurilor şi apelor reprezintă paşi importanŃi pentru îmbunătăŃirea
activităŃilor de reducere a dezastrelor şi a răspunsului Ńărilor. De asemenea, ar trebui
luate în considerare şi programele de pregătire regionale şi asistenŃa internaŃională.
Colaborarea regională este o posibilitate destinată sprijinirii schimbului de date şi
pentru dezvoltarea comunicaŃiilor comune şi a metodologiilor de prognoză.
În acest mod, resursele dintr-o zonă geografică întinsă pot fi utilizate ca rezervă în
timpul producerii unor evenimente extreme.
łările mici trebuie să aibă în vedere acorduri bilaterale cu partenerii mai mari sau
să dezvolte activităŃi comune cu Ńările vecine. Ultima posibilitate este un avantaj distinct
atunci când sunt implicate bazinele transfrontaliere sau atunci când scopul îl reprezintă
creşterea capacităŃilor ştiinŃifice şi tehnice comune.
Un bun exemplu de cooperare regională în Asia şi Pacific este Comitetul Taifun.
El acoperă Asia de Est şi Sud-Est şi Pacificul de Nord şi a fost înfiinŃat în urmă cu 35 de
ani. A fost creat în 1968 sub auspiciile ESCAP şi WMO în vederea coordonării
eforturilor Ńărilor din regiune pentru predicŃia şi monitorizarea taifunurilor şi reduceriii
pagubelor. Comitetul furnizează sfaturi pentru îmbunătăŃirea prognozelor, precum şi a
activităŃilor de pregătire şi prevenire, promovarea cercetărilor şi antrenamentelor şi
facilitării identificării resurselor financiare.

1.4. Avertizarea publică şi comunicarea
ComunităŃile nu ar trebui să rămână pasive în receptarea informaŃiilor. Este o
necesitate încurajarea oamenilor pentru a se ajuta reciproc şi trebuie ca ei să dispună de
mecanismele şi instrumentele necesare îndeplinirii acestui scop.
ComunităŃile trebuie să fie active în sistemul de interpretare a informaŃiilor, pentru
aceasta fiind necesar să se dispună de tehnologie adaptată la condiŃiile şi nevoile locale.
De asemenea, comunităŃile locale ar trebui să fie încurajate prin orice căi în
vederea documentării asupra dezastrelor şi evenimentelor specifice zonei în care acestea
sunt dispuse, precum şi în ceea ce priveşte demararea cercetărilor ştiinŃifice în acest
domeniu.
Este nevoie să facem distincŃia dintre informaŃii, educaŃie şi comunicare.
De exemplu, prognozele efectuate de specialişti în privinŃa nivelului apei nu pot fi
înŃelese de populaŃia obişnuită. Meteorologii şi ceilalŃi specialişti trebuie să fie educaŃi în
privinŃa transmiterii informaŃiilor de interes, astfel încât mesajul să fie înŃeles de diferiŃi
utilizatori; de exemplu, informaŃiile trebuie să cuprindă ce trebuie făcut atunci când
nivelul apei este considerat ca fiind periculos. Apoi vin mijloacele de comunicare către
grupurile Ńintă.
Pe lângă utilizarea mass media, comunicarea mesajului poate include sfaturi date
de oameni influenŃi pe plan local, aşa cum sunt politicienii şi liderii tradiŃionali, care se
bucură de respect în rândul comunităŃilor locale. Este necesar ca informările să se
adreseze şi copiilor. Anexa 3 cuprinde un studiu de caz privind activităŃile întreprinse
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pentru conştientizarea şi pregătirea elevilor în şcolile elementare din Vietnam. Această
abordare sprijină dezvoltarea unui sistem amplu de conştientizare a schimbărilor
provocate de dezastrele naturale în interiorul familiilor şi comunităŃilor restrânse.
Sisteme de avertizare şi metode de comunicare
OperaŃionalizarea sistemului de avertizare şi răspuns în caz de inundaŃii este cea
mai eficientă metodă pentru reducerea riscului de pierderi de vieŃi şi a pierderilor
economice. Acest lucru trebuie accentuat acolo unde s-a produs o populare iraŃională a
zonei inundabile sau acolo unde sectoarele comunităŃii sunt mai vulnerabile la inundaŃii.
Este foarte important de a exploata integrat cunoştinŃele indigene privind
capacitatea de răspuns existentă cu prognozele şi observaŃiile privind condiŃiile meteo.
Altfel, comunităŃile locale pot fi inconştiente că în amonte de locul unde se află s-a
produs un dezastru, care poate genera consecinŃe extrem de grave, culminând chiar cu
dispariŃia acestora. Oamenii trebuie să înŃeleagă ce înseamnă o predicŃie; exactitatea
acesteia asupra producerii unui eveniment putându-i afecta personal. PredicŃia trebuie să
Ńină cont de toate categoriile de persoane – cu statut economic şi social diferit - şi să Ńină
cont de diferenŃele dintre sexe, astfel încât toate elementele societăŃii să poată înŃelege ce
acŃiuni de răspuns trebuie realizate.
Pe de altă parte, pentru asigurarea aplicabilităŃii sistemului trebuie avute în vedere
în special aspectele legate de limbă şi specificul cultural al zonelor. În acest sens, la sate
pot fi folosite soluŃii ieftine de înştiinŃare a populaŃiei despre iminenŃa producerii unor
inundaŃii; de exemplu, Centrul African de Meteorologie şi AplicaŃii pentru Dezvoltare
(ACMAD) pune accent pe avantajul capacităŃii de acŃiune pentru reducerea riscului a
resurselor umane de la sate, folosind – prin intermediul comunităŃilor locale - o
combinaŃie între tehnologia de înalt nivel (display-uri de date, reŃeaua Internet etc.) şi
tehnica de bază (mass-media) pentru informarea comunităŃilor asupra efectelor
potenŃiale ale secetei sau inundaŃiilor.
Studiul de caz nr.4 arată că accesul la informaŃii furnizează detalii suplimentare şi
oferă soluŃii viabile pe plan local.
Educarea publică
Un program eficient de conştientizare publică poate contribui la reducerea
pierderilor survenite în urma dezastrului. Atunci când se dezvoltă un astfel de program
este important ca nivelul de risc să fie perceput cu acurateŃe şi ca informaŃiile să fie
comunicate potrivit nivelului adecvat de urgenŃă.
Riscul comunicării improprii ar trebui văzut ca un proces continuu, unde
conŃinutul mesajului trebuie revăzut şi îmbunătăŃit periodic. În final, mesajele ar trebui
să fie cât mai simple posibil, iar întocmirea şi difuzarea acestora publicului să se facă de
către agenŃia specializată în conducerea acŃiunilor de acest gen.
Educarea publică trebuie direcŃionată către toate nivelurile - lideri politici,
oficialităŃi şi cu preponderenŃă către comunităŃile cele mai vulnerabile. De exemplu,
politicienii sau oficialităŃile pot lua în considerare transferul priorităŃilor de finanŃare a
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ajutorului în caz de urgenŃă către măsurile preventive, deşi, în mod curent, este foarte
dificil să obŃii fonduri pentru implementarea măsurilor preventive.
CAPITOLUL 2
ELEMENTE CHEIE ALE MANAGEMENTULUI INUNDAłIILOR
2.1. Mangementul riscului şi delimitarea zonelor inundabile
O schimbare a managementului dezastrelor naturale necesită o identificare a
riscurilor, dezvoltarea unor strategii de reducere a acestora şi iniŃierea de politici şi
programe pentru punerea în practică a acestor strategii. Managementul riscurilor
reprezintă o activitate fundamentală direcŃionată spre evaluarea schemelor de reducere,
dar nu acoperă neapărat toate riscurile, deoarece acestea nu pot fi eliminate în totalitate.
Figura 8 furnizează schematic paşii asociaŃi pentru evaluarea şi managementul
riscurilor, ceea ce include evaluarea probabilităŃii de apariŃie a hazardurilor şi analiza
vulnerabilităŃii, în scopul înŃelegerii consecinŃelor care ar putea să se producă în cazul
apariŃiei certe a unui eveniment.
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Bazate pe această muncă iniŃială, măsurile variate de reducere pot fi estimate
pentru a evalua eficienŃa lor de reducere a expunerii la risc. În baza evaluării complete,
pot fi identificate măsurile specifice necesare a fi adoptate pentru reducerea dezastrelor
şi componentele planurilor de management al acestora. Eforturile vor trebui atunci
conjugate pentru implementarea măsurilor de reducere selectate.
Pentru inundaŃii, este necesară calcularea probabilităŃii ca un eveniment extrem să
apară şi stabilirea/estimarea implicaŃiilor sociale, economice şi asupra mediului pe care
acesta le implică în condiŃiile existente. În consecinŃă, hărŃile zonelor ameninŃate de
inundaŃii vor trebui întocmite cu scoaterea în evidenŃă a detaliilor privind impactul
acestora. Apelarea la un proces participativ ar trebui să conducă la dezvoltarea unui
nivel acceptabil de risc, în strictă concordanŃă cu măsurile necesare de implementat.
Acest proces complet vine în sprijinul populaŃiei pentru o mai bună înŃelegere a
acŃiunilor care pot creşte sau descreşte expunerea la risc şi pot conduce la o implicare
mai bună a comunităŃii în dezvoltarea soluŃiilor privitoare la inundaŃii.
Definirea (particularizarea) unor zone aflate în interiorul zonelor inundabile, luând
în calcul viteza de curgere a râurilor şi alŃi factori de natură fizică poate reprezenta o
necesitate (Fig.9). Ca un exemplu, o zonă vulnerabilă poate deveni o zonă inundată din
cauza ruperii amenajărilor hidrologice sau a revărsării râului peste albie. Figura 9
reprezintă schematic implicaŃiile pe care le presupune canalul inundabil şi zona
inundabilă asupra unei comunităŃi ipotetice.
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Descrierea zonelor vulnerabile
Pentru a întocmi o hartă şi a delimita o zonă afectată de inundaŃii este necesar să
selectăm un eveniment „model”. Abordările variate pentru estimarea evenimentelor
„model” există, bazate în esenŃă pe conceptul de „risc acceptabil”, cu toate că la vremea
adoptării lor acest concept nu era recunoscut explicit. Aceste abordări includ folosirea
celui mai grav scenariu petrecut în bazinul respectiv sau a unuia care este plauzibil să se
întâmple. O altă abordare este aceea de a maximiza teoretic factorii meteorologici care
ar putea fi întâlniŃi într-o zonă, ceea ce ar conduce la cele mai severe furtuni şi implicit
la cele mai grave inundaŃii.
Aceştia sunt termenii „Furtuna cea mai sever posibilă (Probable Maximum
Storm)” şi respectiv „InundaŃia cea mai sever posibilă (Probable Maximum Flood)”. Cea
de-a treia abordare este aceea de a folosi o analiză a înregistrărilor sistematice şi a
informaŃiilor istorice pentru dezvoltarea unei relaŃii de probabilitate a
apariŃiei/magnitudinii evenimentului. Devine uzitată adoptarea conceptului de „risc
acceptabil”, mai degrabă decât adoptarea unor niveluri prestabilite de protecŃie asociate
cu o probabilitate specifică de apariŃie (frecvenŃa - de ex. o dată la 100 de ani). O
comunitate şi forma sa guvernamentală doresc să mute la extrem nivelurile de protecŃie
când se află în faŃa realităŃii unui viitor care vizează pierderi de vieŃi şi greutăŃi
economice extreme.
Abordarea bazată pe frecvenŃa de apariŃie este metoda predominantă folosită în
cele mai multe studii, atunci când pierderile potenŃiale de vieŃi sunt considerate
neglijabile raportat la istoricul inundaŃiilor. Valoarea maximă a inundaŃiilor şi
corespondenŃa nivelului apelor sunt stabilite pentru frecvenŃe variabile de apariŃie sau
perioade ciclice de apariŃie a evenimentelor – ex. unul la 25 de ani (1:25), 1:50 şi 1:100.
Pagubele estimate asociate sunt stabilite pentru fiecare probabilitate. Multe jurisdicŃii şiau stabilit modelul şi nivelurile proprii pentru frecvenŃa de un eveniment la 100 de ani.
Statistic, este foarte posibil să avem mai mult de un eveniment la 100 de ani, care poate
cauza pagube mult mai severe decât cele luate în calcul iniŃial. De aceea, măsurătorile
debitului trebuie făcute pe o porŃiune care să asigure cu acurateŃe probabilitatea apariŃiei
evenimentului.
În cazul în care pentru definirea unei zone predispusă la inundaŃii se foloseşte un
eveniment istoric cunoscut, sunt necesare eforturi conjugate din partea multor organisme
pentru definirea zonei inundabile.
Această abordare se bazează pe datele şi informaŃiile colectate pe timpul sau
imediat după producerea inundaŃiei. Aceste date pot fi folosite pentru verificarea
informaŃiilor modelului hidraulic, asigurând astfel acurateŃea definirii zonei inundabile.
În cazul folosirii ca bază de date inundaŃiile produse de-a lungul timpului, trebuie
avut în vedere ca debitul apei şi nivelul acesteia să fie ajustate astfel încât să reflecte
nivelul prezent. De asemenea, atunci când se transpune o furtună produsă anterior,
modelele hidrologice sunt utilizate pentru a transforma căderile de apă în debite, iar
modelele hidraulice sunt utilizate, în schimb, pentru definirea zonei inundabile.
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O dificultate întâlnită în practică o reprezintă stabilirea frecvenŃei de apariŃie a
evenimentului pentru evaluarea riscului. Totuşi, atunci când evenimentul a cauzat
rezultate catastrofale, este probabil preferată această abordare, care se aplică şi pentru
stabilirea nivelurilor acceptabile de protecŃie.
Aceste abordări tind să presupună că evenimentele viitoare sunt predictibile,
având în vedere experienŃele din trecut. Dacă însă se produc schimbări în teren această
ipoteză poate să fie falsă, iar schimbările trebuie introduse în analize. Similar, impactul
schimbărilor climatice sau variabilitatea nu sunt încorporate implicit într-o analiză.
Canal inundabil şi zonă inundabilă
Canalul inundabil reprezintă acea porŃiune din zona predispusă la inundaŃii care
este necesară pentru trecerea unui eveniment de tip inundaŃii proiectat fără o creştere
semnificativă a nivelului apei, în condiŃii reale, fără amenajări ale cursului. Termenul
„semnificativ” este definit normal ca o creştere în jur de 25-40 cm. Canalul este
delimitat prin folosirea frecvenŃei de apariŃie a inundaŃiilor sau a informaŃiilor colectate
în urma manifestării evenimentelor extreme, combinate cu analize hidraulice. În mod
normal, canalul poate fi definit ca fiind partea din zona inundabilă caracterizată de viteză
mare de curgere, potenŃial ridicat de eroziune şi expunere mare la acumulări de deşeuri
datorate curgerii apei (resturi, crengi etc.). Deseori, canalul cuprinde albia normală a
râului şi anumite zone de expansiune a nivelului mărit al apei. În zona canalului
inundabil nu trebuie permisă amenajarea altor structuri decât cele normale, cum sunt
podurile. În termeni simpli, zona canalului inundabil este rezervată exclusiv cursului de
apă şi nu oamenilor.
Zona inundabilă reprezintă zona reziduală aflată în afara canalului inundabil,
unde viteza apei este mai mică, iar măsurile de protecŃie împotriva inundaŃiilor pot fi
luate în considerare. Când sunt identificate atât zona inundabilă, cât şi canalul inundabil,
aceasta este aşa numita abordare pe două zone. O abordare simplificată sau pe o singură
zonă este uneori, utilizată, atunci când nu există dezvoltări incompatibile în zona
inundabilă şi nici nu vor apărea altele noi în viitor. În astfel de cazuri, se utilizează o
singură zonare, iar întreaga suprafaŃă este considerată zonă inundabilă. În astfel de
circumstanŃe, trebuie acordată atenŃie asigurării că nici o dezvoltare incompatibilă nu va
apărea în zonă.
Figura 10 descrie o secŃiune de hartă unde zona inundabilă este tratată global,
împreună cu albia râului, fiind proiectată ca o singură entitate. Harta cuprinde case, zone
de afaceri şi instituŃii supuse riscului la o scară de 1:2000. InformaŃiile privind conturul
terenului trebuie furnizate la o rezoluŃie de 1 metru.
ImplicaŃiile investiŃiilor existente şi a altor amplasamente trebuie stabilite prin
politici care ar trebui să ia în considerare opŃiuni cum sunt strămutarea folosinŃelor
incompatibile, adoptarea măsurilor de prevenire sau schimbări în configuraŃia terenurilor
neocupate sau nefolosite.
Zonele de dincolo de zonele inundabile pot fi subiectul unor inundaŃii, chiar dacă
acestea sunt evenimente rare care exced cadrului evenimentului proiectat. Eforturile
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trebuie făcute în sensul asigurării că „utilităŃile critice” sunt astfel protejate încât să
reziste acestor evenimente rare. UtilităŃile critice includ producŃia de materiale
periculoase, depozite de gunoi, utilităŃi importante ca transportul apei şi centralele
electrice, serviciile esenŃiale ca spitalele, şcolile şi aeroporturile, serviciile de urgenŃă
sau centrele importante de calcul. De exemplu, dacă unitatea de o inundaŃie la 100 de
ani este folosită pentru definirea zonei inundabile pentru scopuri de zonare, atunci
utilităŃile critice ar trebui protejate la standarde înalte, chiar dacă ar fi fost amplasate în
zona încadrată la o inundaŃie la 500 de ani.

Analiza vulnerabilităŃilor
O analiză a vulnerabilităŃilor consideră populaŃia şi structurile supuse riscului ca
fiind în interiorul zonei inundabile. Analiza evaluează costurile potenŃiale ale
inundaŃiilor în termeni de pagube produse clădirilor, drumurilor, podurilor şi
infrastructurii critice. În mod normal, analiza este elaborată pentru diferitele probabilităŃi
de inundaŃii, fiind descrisă şi o curbă a pagubelor.
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O analiză a vulnerabilităŃilor, pentru faptul că identifică populaŃia expusă gradului
maxim de risc, poate fi folosită pentru identificarea componentelor de răspuns în caz de
urgenŃă, incluzând nevoile de adăposturi temporare şi cerinŃele necesare evacuării.
O analiză este de asemenea valoroasă pentru luarea deciziei corespunzător
nivelului de protecŃie la inundaŃii. Decizia se bazează pe cunoştinŃe despre nivelul de
costuri efective privind opŃiunile luate în calcul. Oricum, trebuie să fie un proces public
care va stabili „nivelul acceptabil de risc”, în baza căruia se va defini zona vulnerabilă.

Harta zonelor de risc la inundaŃii
Harta defineşte zona de risc şi trebuie să constituie baza tuturor programelor de
reducere a pagubelor şi a acŃiunilor subsecvente acestora. Deoarece hărŃile constituie
baza procesului de structurare a zonelor şi a stabilirii măsurilor de prevenire, este
necesar ca acestea să fie exacte şi credibile.
HărŃile au devenit elementul comun pentru identificarea zonelor vulnerabile şi a
riscului, pregătirii planului de răspuns în caz de urgenŃă şi proiectării măsurilor de
prevenire şi protecŃie. Poate că cea mai mare valoare a lor o constituie instrumentul de
educare şi comunicare şi ele ar trebui să fie disponibile operativ atât publicului cât şi
organismelor de răspuns de la toate nivelurile de competenŃă. Cu ajutorul sistemelor
informatice, hărŃile pot fi generate în timp real şi pot constitui parte a sistemelor de
prognozare hidrologică.
Protejarea zonelor vulnerabile
Politicile şi programele care au ca obiect stoparea creşterii pagubelor în caz de
inundaŃii sunt bazate pe definirea şi delimitarea zonelor vulnerabile. Acestea îşi propun
să deŃină controlul asupra amenajărilor dispuse în zonele vulnerabile, combinat cu
măsuri de reducere a pagubelor la amenajările existente.
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AlternanŃa folosirii zonelor vulnerabile trebuie avută în vedere; astfel, este
preferabil să avem în aceste zone terenuri destinate parcurilor sau rezervaŃiilor naturale
(ecologice) decât să încercăm să ne asigurăm că în viitor amenajările vor fi protejate
împotriva inundaŃiilor. Zonarea şi măsurile de protecŃie pot fi folosite pentru controlul
amenajărilor şi reducerea pagubelor generate de inundaŃii, dar eficienŃa acestor măsuri
depinde foarte mult de aplicabilitatea lor şi de mentenanŃa lucrărilor. AutorităŃile locale
sunt subiectul presiunilor generate de tendinŃa de dezvoltare, iar standardele au o
tendinŃă de minimizare pe măsură ce amintirea inundaŃiilor anterioare tinde să dispară.

Prognozele climatice
Prognozele climatice şi sezoniere au avansat spre punctul de a fi un instrument util
în reducerea pagubelor generate de inundaŃii.
Evenimentele extreme sunt corelate cu schimbările majore ale modelelor de
circulaŃie atmosferică şi oceanică, iar odată ce modelele au fost identificate, potenŃialul
privind gradul mai mare sau mai mic al unei furtuni poate fi prognozat.
În anumite cazuri, prognozele climatice pot fi folosite pentru a creşte
disponibilitatea capacităŃii bazinelor de acumulare, pentru a influenŃa managememntul
decizional şi pentru a asigura avertizarea privind o potenŃială inundaŃie. Toate aceste
măsuri pot reduce efectele unei inundaŃii, dacă aceasta se produce.
Atunci când probabilitatea de producere a unor inundaŃii severe este mai mare
decât normal, se pot demara activităŃile care constau în crearea unor stocuri de saci de
nisip şi a proviziilor de apă şi alimente sau evacuarea depozitelor de produse agricole.
Este un timp valoros care poate fi folosit pentru instruirea publicului privind potenŃialul
evenimentului, pregătirea acŃiunilor pe care publicul şi alŃi actori trebuie să le
întreprindă şi pentru testarea răspunsului în caz de urgenŃă prin executarea unor exerciŃii
cu serviciile de urgenŃă care să reflecte gradul de operativitate al acestora.

InundaŃie pe râul Yangtze –
1998 - 14000 de sinistraŃi
fără case, peste 2000 de
persoane ucise
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2.2. Tehnologii suport
O serie de instrumente este disponibilă pentru afişarea datelor în folosul experŃilor
tehnici, pentru a explica factorilor de decizie programele de reducere a pagubelor
produse de inundaŃii şi de a comunica în timp real prognoze şi avertizări către public.
În general, instrumentele trebuie să fie interactive în sensul ca informaŃia să fie
uşor de actualizat şi suficient de flexibile pentru a dezvolta scenarii şi a oferi informaŃii
cantitative şi vizuale referitoare la starea condiŃiilor pe timpul evenimentului rpognozat.
Sistemele de informaŃii geografice (GIS)
Se bazează pe informaŃiile furnizate de computere şi vin în sprijinul prognozelor
inundaŃiilor şi al răspunsului în caz de urgenŃă. De exemplu, informaŃiile provenite din
surse diferite pot fi combinate, selectate şi exploatate în scopul actualizării şi
îmbunătăŃirii planurilor de răspuns în caz de urgenŃă. Buna reprezentare a topografiei
bazinului hidrografic este importantă în emiterea prognozelor, precum şi pentru
stabilirea acŃiunilor de urgenŃă şi a reducerii efectelor. În compunerea unui sistem
geografic de informaŃii sunt dezvoltate modele matematice, cele mai importante fiind
modelul digital (Digital Elevation Model - DEM) şi modelul digital de teren (Digital
Terrain Model - DTM), care pot fi actualizate în timp. De exemplu, datele din reŃele,
clădirile sau caracteristicile fizice pot să fie acum localizate cu precizie şi costuri relativ
mici. De asemenea, folosirea terenurilor sau informaŃiilor despre sol pot fi acum mai
uşor de introdus şi de accesat.
Întocmirea hărŃilor
HărŃile zonelor de risc privind dezastrele naturale conŃin informaŃii foarte utile şi
instrumente de comunicare. Ele pot fi folosite pentru o largă varietate de scopuri,
trecând de la definirea zonelor vulnerabile şi planificarea/zonarea terenului până la
prezentarea informaŃiilor publicului, în cadrul unor întâlniri.
Totuşi, hărŃile zonale sunt „statice” şi necesită actualizarea în urma schimbărilor
survenite în teren.
Tehnici de vizualizare
Sistemele geografice de informaŃii şi alte date computerizate permit pentru o plajă
largă de materiale de prezentare să fie realizate şi să ajungă uşor la public. Ca un
exemplu, un sistem GIS conŃinând o hartă de inundabilitate generată pe baza modelelor
hidraulice poate aproxima impactul probabil al inundaŃiilor din perioada imediat
următoare. InformaŃiile vizuale sunt în mod particular valoroase pentru întâlnirile
organizate cu populaŃia, dar trebuie comunicate cu grijă cetăŃenilor şi să fie credibile şi
uşor de înŃeles.
2.3. Managementul zonelor inundabile
Managementul activităŃilor în interiorul zonelor vulnerabile poate reduce
semnificativ pagubele provocate de inundaŃii şi să le prevină pe cele probabile pentru
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viitor. Cea mai de dorit abordare este aceea de a interzice exploatarea iraŃională a
terenului în zona inundabilă şi de a proteja structurile existente sau de a le strămuta pe
terenuri care pot fi exploatate în siguranŃă. Totuşi, acolo unde densitatea amenajărilor
existente este substanŃială sau unde părŃi din zona inundabilă sunt esenŃiale pentru
populaŃie (ex. zone agricole cu potenŃial mare sau alte activităŃi economice importante),
trebuie luată în considerare alternarea strategiilor de protecŃie şi prevenire.
A. MĂSURI STRUCTURALE
ConstrucŃia de baraje/scimbări ale cursurilor de apă/canale/diguri
Realizarea de lucrări de protecŃie, precum bazine de reŃinere a inundaŃiilor,
schimbarea cursurilor de apă, construcŃia de canale care să preia apa din jurul zonelor de
protejat şi diguri de-a lungul albiilor inundabile, constituie instrumente pentru reducerea
pierderilor provocate de inundaŃii. Astfel de lucrări pot fi realizate pentru diferite
niveluri de protecŃie, bazate în mod uzual pe:
1. standarde minime de protecŃie la inundaŃii;
2. nivelul optim al costurilor şi beneficiilor, bazat pe analize economice;
3. respectarea nivelurilor stabilite de acceptabilitate a riscului.
Lucrările de protecŃie trebuie luate în considerare atunci când infrastructuri
majore sunt deja existente, iar costurile de protejare a acesteia sunt mult mai mici decât
cele necesare pentru reconstrucŃie, pierderea unor activităŃi economice, asistenŃă la
dezastre sau pentru strămutarea unor structuri şi activităŃi existente.
De exemplu, măsurile de protecŃie la inundaŃii pentru oraşul Winnipeg, Canada,
au fost completate în ultimii ani ai deceniului 6 la un cost de 92 milioane USD. O
estimare sumară a pagubelor produse în cinci inundaŃii majore produse de atunci este de
2 miliarde USD. Lucrările de protecŃie au o tendinŃă de creştere a dezvoltării în zonele
predispuse la inundaŃii, din moment ce se presupune că este sigur să construieşti şi să
investeşti în zone protejate. Totuşi, trebuie recunoscut că, undeva în viitor, activitatea de
proiectare va fi depăşită şi că vor rezulta pierderi catastrofale. Digurile şi barajele de
acumulare sunt în mod particular periculoase atunci când nivelurile proiectate sunt
depăşite, putând rezulta o creştere rapidă a apei şi cedarea neaşteptată a acestora, ceea ce
face ca evacuarea şi protecŃia în caz de urgenŃă să fie extrem de dificile. Schimbarea
cursurilor de apă sau realizarea canalelor sunt mai puŃin predispuse cedării catastrofice şi
nivelul de protecŃie poate fi crescut temporar prin măsuri de urgenŃă dacă răgazul oferit
de avertizarea la inundaŃii este suficient.
Controlul inundaŃiilor prin realizarea acumulărilor poate fi o componentă a
dezvoltării bazinelor multiscop. În timp, operarea rezervelor poate fi afectată prin
sporirea altor beneficii oferite de utilizare a acestora în detrimentul controlului
inundaŃiilor. Este necesar un angajament de utilizare şi de operare a acumulărilor
respective numai pentru controlul inundaŃiilor (designated flood storage).
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InspecŃia, reabilitarea şi întreŃinerea
Lucrările structurale necesită un program sistematic şi periodic de inspecŃie,
reabilitare şi întreŃinere pentru a asigura menŃinerea capacităŃilor pentru care au fost
proiectate. De exemplu, digurile de pământ pot fi slăbite datorită eroziunilor produse
după inundaŃie, ca urmarea a acŃiunilor animalelor sau a construirii unor trasee de
utilităŃi prin dig. De o importanŃă aparte sunt programul de inspecŃie şi responsabilitatea
atribuită reabilitării şi întreŃinerii.
Structuri precum barajele ar trebui să fie subiectul unor programe de securitate, de
obicei la nivel naŃional, pentru a se asigura că expertiza specializată cerută este
disponibilă pentru inspectarea tuturor structurilor. Programele de securitate a barajelor
sunt întocmite în multe Ńări şi de asemenea există multe standarde şi norme elaborate în
acest sens.
RezistenŃa la inundaŃii a structurilor existente şi a celor noi
Orice construcŃie existentă în zonele inundabile ar trebui să fie rezistentă la
inundaŃii pentru a reduce eventualele daune. Codurile în construcŃii pot fi dezvoltate
astfel încât să minimalizeze daunele datorate inundaŃiilor, prin asigurarea faptului că
destinaŃiile utile ale construcŃiilor sunt situate deasupra nivelului de producere a
inundaŃiilor. De exemplu, clădirile pot fi ridicate deasupra nivelului de inundaŃie prin
suspendare, stâlpi sau piloni folosiŃi pentru ridicarea structurii, iar utilităŃile construcŃiei
pot fi amplasate deasupra nivelului de producere a inundaŃiilor (a se vedea Figura 11).
Parterul poate fi proiectat astfel încât pagubele să fie mici, prin utilizarea de
materiale din zidărie şi prin precizarea că elementele componente trebuie să poată fi
înlocuite.
Dacă orice nouă investiŃie este permisă în interiorul zonei predispusă la inundaŃii,
atunci impactul acestei noi devoltări trebuie luat în considerare pentru a se asigura că
nivelul inundaŃiilor nu creşte semnificativ datorită împiedicării acestora. Pot fi făcute
analize hidraulice pentru a confirma impacturile activităŃilor potenŃiale şi pentru a
menŃine creşterea în limite acceptabile.
A asigura rezistenŃa la inundaŃii a structurilor existente este dificil şi costisitor. O
strategie de succes este aceea de a corobora asistenŃa la inundaŃii disponibilă după un
eveniment cu metodele de reconstrucŃie care să minimalizeze viitoarele daune produse
de inundaŃii. Această abordare necesită adesea fonduri suplimentare faŃă de cele pentru
plata daunelor produse de inundaŃii, dar, totodată, acestea pot fi împărŃite între diferite
niveluri ale guvernului şi proprietar. Această strategie este folositoare în special atunci
când inundaŃiile sunt frecvente şi o viitoare asistenŃă la dezastre poate fi aşteptată ca o
parte a politicii dezastrelor.
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Asigurarea rezistenŃei la inundaŃii a structurilor existente poate include creşterea
numărului structurilor pentru prevenirea daunelor, reamplasarea utilităŃilor, schimbarea
destinaŃiei clădirilor, realizarea zidurilor de protecŃie şi a altor închideri rezistente la apă
şi folosirea materialelor care nu sunt afectate de apă şi care pot fi uşor curăŃate după
inundaŃie. Reamplasarea structurilor şi construcŃiilor existente într-o zonă care nu este
inundabilă este, de asemenea, o soluŃie viabilă.

Programele de răscumpărare şi reamplasare pentru anumite dezvoltări vulnerabile
trebuie să constituie o componentă a iniŃiativelor de asigurare a rezistenŃei la inundaŃii.
În multe cazuri, s-ar putea să fie mai economic să răscumperi şi să reamplasezi
existentul decât să îl protejezi. Un număr de servicii critice precum reŃelele de apă,
stâlpii de energie electrică şi serviciile telefonice traversează adesea zonele inundabile.
Aceste utilităŃi pot fi protejate împotriva ravagiilor inundaŃilor, la un preŃ relativ scăzut,
prin mărirea adâncimii de îngropare, creşterea calităŃii standardelor de proiectare pentru
componentele expuse şi supraînălŃarea componentelor deasupra cotei de inundaŃie
stabilite. Centrele de tratare şi furnizare a apei potabile sunt în mod particular
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vulnerabile. Acestea sunt adesea amplasate în zonele inundabile şi sunt critice în ceea
ce priveşte protecŃia sănătăŃii umane în timpul şi după inundaŃii. Astfel de structuri au
nevoie să fie protejate împotriva evenimentelor extreme şi trebuie proiectate pentru
prevenirea contaminării de la apele inundaŃiilor sau de la conductele de canalizare.
Podurile şi şoselele
Podurile împiedică, în general, curgerea apei şi acŃionează ca un dig artificial dacă
diferite resturi se adună sub acestea. În orice caz, caracteristicile lor hidraulice trebuie
luate în considerare încă de la nivelul de proiect pentru a preveni o eventuală creştere a
nivelului apei în amonte de structură. Podurile sunt importante pentru menŃinerea
accesului pentru evacuarea şi furnizarea ajutorului medical şi a altor servicii în caz de
urgenŃă. Coridoarele cheie de transport trebuie să fie proiectate la standarde înalte
pentru a rezista inundaŃiilor puternice. În orice caz, nu toate podurile necesită un nivel
ridicat de protecŃie şi criteriile de proiectare pot fi la un standard mai scăzut care să ia în
considerare posibilitatea de a fi acoperite de apă.
Podurile sunt scumpe şi greu de înlocuit rapid după ce are loc o inundaŃie. O
strategie alternativă ar fi proiectarea drumurilor de acces ca verigă slabă a lanŃului de
evenimente, astfel încât inundaŃiile să „măture” şoseaua, dar să nu producă pagube
podurilor. Drumurile de acces pot fi foarte repede reparate după producerea unui
eveniment, iar coridoarele de transport pot fi restabilite.
Proiectarea drumurilor, fie paralele cu râul, fie conducând spre poduri, trebuie să
fie făcută cu mare atenŃie. Există o tendinŃă de a supraînălŃa şoselele care au fost
acoperite de inundaŃii, fără să se ia în considerare numărul de deschideri necesar pentru
trecerea drenajului local sau a afluenŃilor. În astfel de cazuri, drumul ridică artificial
nivelul inundaŃiei şi poate cauza o inundaŃie şi mai mare prin colectarea apei. Şoselele se
pot comporta ca nişte adevărate diguri atunci când sunt dispuse de-a lungul râurilor.
Aceasta este o sabie cu două tăişuri: în timp ce se realizează protecŃia împotriva
inundaŃiei, nivelul apei din amonte poate creşte, rezultând astfel inundaŃii adiŃionale.
Trebuiesc făcute studii hidraulice înainte de a construi autostrăzile, pentru a stabili de la
început impactul acestor activităŃi, atunci când apar astfel de situaŃii.
Punerea în aplicare a standardelor şi a codurilor
Punerea în aplicare a standardelor şi a codurilor pentru zonele inundabile este la
fel de importantă ca şi elaborarea lor iniŃială. Există o tendinŃă de ignorare a regulilor pe
măsură ce amintirea unei inundaŃii şi a consecinŃelor sale catastrofice dispare încet-încet
în timp. Procedurile de punere în aplicare şi sancŃiunile trebuie introduse în proces şi
efectuate exerciŃii de răspuns în caz de urgenŃă pentru a fi siguri că măsurile de
prevenire a inundaŃiilor, cum sunt închiderile rezistente la apă, încă funcŃionează. O
procedură de audit ar trebui introdusă prin acte guvernamentale de nivel superior cu
participarea tuturor părŃilor interesate, pentru a se asigura că standardele naŃionale există
şi sunt respectate şi că regulile şi codurile sunt urmate şi implementate corespunzător.
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Guvernele ar trebui să se gândească la introducerea unor cerinŃe cum ar fi
certificatele de supraveghetor, pentru a verifica că s-au respectat elevaŃiile proiectate sau
rapoarte ale inspectorilor, care să ateste că măsurile de protecŃie la inundaŃii au fost
implementate. InstituŃiile de creditare şi asigurare ar putea să se implice cu folos în acest
proces, din moment ce acestea au un interes vădit în protejarea investiŃiilor făcute.

B. Măsuri nestructurale
Măsurile nestructurale sunt aplicabile îndeosebi zonelor predispuse la inundaŃii
care nu sunt încă dezvoltate. Ca atare, acestea sunt complementare abordărilor
structurale în zonele unde pot apărea dezvoltări suplimentare şi de asemenea, reprezintă
o abordare independentă acolo unde un anumit control asupra dezvoltării zonelor
inundabile poate fi făcut cu costuri reduse. Abordările nestructurale nu înseamnă „fără
utilitate” ci mai degrabă „ cu folosire înŃeleaptă”.
Planificarea folosirii terenului
Planificarea folosirii terenului la nivel local sau municipal poate fi un instrument
util în reducerea viitoarelor daune provocate de inundaŃii. Ar trebui făcute unele
consideraŃii pentru a se asigura că există utilizări conforme în zonele predispuse la
inundaŃii, ca parte a planului principal. Teritoriul de pe lîngă râuri este foarte pretabil
pentru parcuri şi spaŃii pentru recreere, dar şi pentru rezervaŃii ecologice. Infrastructurile
precum spălătoarele, facilităŃile pentru picnic şi vestiarele pot fi protejate împotriva
inundaŃiilor. Dezvoltări private ale utilizărilor conforme, precum terenurile de golf, pot
fi deasemenea luate în considerare. Aici, ideea principală este integrarea planificării
folosirii terenului din zonele predispuse la inundaŃii în planurile generale ale zonelor
urbane şi a celor înconjurătoare.
Zonarea terenurilor predispuse la inundaŃii
Cea mai bună cale de a reduce eventualele daune produse de inundaŃii este de a
preveni dezvoltarea pe terenurile predispuse la inundaŃii. Zonarea acestor teritorii este o
abordare efectivă, dar, în general, ar trebui coroborată cu planificarea folosirii terenului
menŃionată mai sus, astfel încât terenul să aibă un scop bine definit.
Zonarea poate fi folosită pentru a reduce daunele produse de inundaŃii şi poate fi
suficient de flexibilă pentru a recunoaşte că sunt şi alte utilizări ale terenurilor
compatibile procesului. Un exemplu este folosirea în agricultură a terenului din zonele
predispuse la inundaŃii acolo unde viteza apei este suficient de mică pentru a nu cauza
eroziuni serioase.
Zonele predispuse la inundaŃii pot continua să fie folosite în agricultură, îndeosebi
în Ńările unde suprafeŃele de teren agricol sunt limitate şi acolo unde necesitatea
surplusurilor de hrană este un scop important. Oricum, este important să ne asigurăm că
infrastructurile, precum casele şi clădirile, sunt localizate departe de zonele predispuse la
inundaŃii sau sunt protejate împotriva inundaŃiilor. Este foarte important, de asemenea,
ca stocurile de hrană, utilajele şi recoltele adunate să fie evacuate rapid din zonă atunci
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când are loc o inundaŃie.Aceasta subscrie importanŃei prognozei unei inundaŃii şi a
sitemului de avertizare şi răspuns.
Zonarea terenurilor predispuse la inundaŃii ca rezervaŃii ecologice sau ca zone
protejate pot ajuta adesea la îndeplinirea scopurilor de mediu sau de biodiversitate. În
plus, astfel de terenuri joacă adesea un rol important în susŃinerea pescăriilor şi pot, de
asemenea, să acŃioneze ca acumulări temporare sau ca suprafeŃe de infiltrare.
Fâşiile de protecŃie de pe maluri împiedică, de asemenea, infiltrarea chimicalelor
şi îngrăşămintelor pentru agricultură în sistemul acvatic.
Redezvoltarea zonelor predispuse la inundaŃii
Un dezastru major produs de o inundaŃie constituie uneori o bună oportunitate de
a corecta erorile de planificare din trecut. RenunŃarea la dezvoltarea zonelor predispuse
la inundaŃii şi convertirea terenului la o utilizare conformă sunt opŃiuni care trebuie luate
în considerare.
S-ar putea să fie mai puŃin costisitoare identificarea unei alte modalităŃi concrete
de dezvoltare fizică a zonelor predispuse la inundaŃii, răscumpărarea ca parte a unui
program de asistenŃă la dezastre sau includerea cumpărării terenului într-o planificare pe
termen lung. Succesul ultimei abordări poate fi atins prin măsuri precum interzicerea
îmbunătăŃirilor care nu sunt cerute pentru sănătate şi siguranŃă, impunerea de avertizări
în actul de proprietate asupra pământului şi prin obŃinerea drepturilor de refuz asupra
revânzării.
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Stimulente şi compensaŃii
Compensările, ca parte a asistenŃei la dezastre, ar trebui întotdeauna să aibă ca
scop reducerea pagubelor viitoarelor inundaŃii. Decât să se plătească pur şi simplu
pagubele, mai degrabă ar trebui concentrate fondurile pe asigurarea rezistenŃei la
inundaŃii, răscumpărare, reamplasare şi educarea populaŃiei asupra riscurilor şi
consecinŃelor pe care le implică traiul pe terenurile predispuse la inundaŃii.
În aceeaşi manieră, stimulentele pot fi dirijate pentru încurajarea strămutării şi
asigurării rezistenŃei la inundaŃii şi acestea pot fi finanŃate prin programe de împărŃire a
costurilor. Aici, costurile de asigurare a rezistenŃei la inundaŃii pot fi împărŃite
proporŃional cu beneficiile diferitelor niveluri ale guvernului de a nu mai fi nevoite să
compenseze viitoarele daune ale inundaŃiilor.
DeŃinătorii de proprietăŃi trebuie să se aştepte să plătească o parte rezonabilă în
perspectiva unei valori crescute a structurilor rezistente la inundaŃii şi a reducerii
inconvenientelor care apar în urma unei inundaŃii. Programele de schimb a terenurilor
pot fi folosite ca un stimulent pentru strămutarea din zonele predispuse la inundaŃii. În
asemenea cazuri, administraŃiile publice pun la dispoziŃie terenuri pentru schimb, iar
asistenŃa la dezastre este în general folosită pentru plata strămutării sau reamplasării
structurilor, totul depinzând de costuri şi beneficii.
Stimulentele pot deasemenea lua forma unor sancŃiuni. De exemplu, dacă o
persoană este conştientă de riscul inundării prin programe precum delimitarea zonelor
inundabile şi totuşi decide să construiască pe terenul predispus inundaŃiilor, atunci acea
persoană ar trebui să suporte consecinŃele acŃiunilor lui/ei şi ar trebui să nu dispună de
asistenŃă în caz de dezastru. Oricum, acest lucru este foarte greu de controlat şi se
bazează pe o dorinŃă politică puternică în momentul anunŃării asistenŃei la dezastre.
Asigurările
Asigurările pentru dezastru în caz de inundaŃii formează o parte din suita de
răspunsuri în ceea ce priveşte reducerea pagubelor de pe urma inundaŃiilor din Statele
Unite ale Americii.
Atunci când un potenŃial cumpărător de casă caută să cumpere o proprietate într-o
zonă declarată predispusă la inundaŃii cu fonduri obŃinute printr-o instituŃie obişnuită sau
asigurată la nivel federal, creditorul este obligat să notifice cumpărătorul asupra
necesităŃii încheierii unei asigurări pentru inundaŃii. Pierderile acoperite de asigurarea în
caz de inundaŃie sunt mai degrabă plătite din sumele acumulate ale deŃinătorilor de
poliŃe decât din fonduri de asistenŃă la dezastre.
Există o serie de slăbiciuni în această concepŃie, cum ar fi neasigurarea contra
inundaŃiilor a tuturor proprietarilor de case, existând şi necesitatea acordării de fonduri
publice dacă pierderile depăşesc primele de asigurare acumulate. Schemele de asigurare
împotriva inundaŃiilor s-au utilizat şi în alte Ńări, inclusiv în diferite zone ale Germaniei,
care au avut diferite grade de succes.
Pentru ca o schemă de asigurare să fie de succes, trebuie să existe o definiŃie clară
a riscului, iar primele de asigurare ar trebui să reflecte gradul de risc al unei localităŃi
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date. Este, de asemenea, de dorit pentru guverne să promoveze sau, când este posibil, să
oblige la asigurări cu acoperire universală şi să garanteze fonduri atunci când plăŃile
depăşesc primele de asigurare. Astfel de scheme ar trebui concepute pentru a se susŃine
singure pe o perioadă lungă de timp.
O problemă aparte o reprezintă baza de date, care este rareori suficientă pentru a
descrie gradul de risc adecvat. Este, de asemenea, foarte dificil să faci asigurările
obligatorii. Adesea, cei care sunt supuşi cel mai mult riscului inundaŃiilor sunt cei mai
puŃin în stare să plătească sau refuză să plătească datorită poliŃelor de asigurare foarte
mari. Statele Unite au un avantaj şi anume acela că au aproape 20.000 de comunităŃi
expuse la risc de inundaŃii; cu un astfel de mare număr de comunităŃi expuse la inundaŃii,
riscul financiar este mai uşor de împărŃit decât în Ńările mai mici. Asigurarea este o
opŃiune care trebuie luată în considerare, dar probabil nu este posibilă în multe Ńări în
curs de dezvoltare la ora actuală.
2.4. Mangementul zonelor de uscat dintre ape
Efectul de stocare a apei, al vegetaŃiei, solului, lacurilor puŃin adânci, mlaştinilor
şi sistemele de drenaj are un impact direct asupra nivelului inundaŃiei în zonele
inundabile. Fiecare dintre aceste medii de stocare reŃin anumite cantităŃi de apă pentru
diferite perioade de timp şi pot influenŃa perioada de producere a inundaŃiilor şi cresc
contribuŃia la producerea unui eveniment. Efectul de stocare a apei poate fi asociat cu un
burete şi este dependent de condiŃiile antecedente şi de mărimea inundaŃiei.
Impacturile schimbărilor de destinaŃie a pământurilor
Impacturile schimbărilor de destinaŃie a pământurilor pentru o inundaŃie pot fi
deopotrivă pozitive şi negative, deci prognozele sunt greu de făcut pentru o anumită
zonă de pământ înconjurată de ape. În general, tăierea pădurilor şi alte aspecte naturale
şi transformarea pământului în unul pentru agricultură, compactează solul şi reduce rata
de infiltrare a apei, toate acestea ducând la inundaŃii foarte mari. Despădurirea reprezintă
una din cauzele principale a inundaŃiilor catostrofice în bazinul râului Yangtze din China
şi în America Centrală, de la Uraganul Mitch, ambele petrecându-se în 1998.
Despăduririle şi alte utilizări ale terenurilor pot duce la alte incidente majore precum
alunecările de teren şi inundaŃiile de noroi.
Acumulările naturale de apă sunt de asemenea reduse datorită pierderii graduale
de material organic şi datorită eroziunii solului, odată ce o anumită zonă este
transformată în teren arabil. În plus, vegetaŃia naturală poate elimina vaporii de apă în
atmosferă într-un procent mai mare decât grânele, astfel aceasta afectează atât cantitatea
de apă din sol cât şi ploile locale. Drenajul terenurilor umede şi a mlaştinilor contribuie
direct la schimbările legate de timpul de retragere a apelor, cantitatea de apă din
acumulările naturale şi de vulnerabilitatea canalelor la acŃiunea de eroziune a apei. Chiar
şi construcŃia şoselelor poate contribui direct la creşterea ratei de retragere a apei prin
intermediul drenajului, la fel ca şi efectul reducerii infiltraŃiilor prin suprafaŃa şoselei.
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De departe, impactul cel mai mare al schimbării destinaŃiei terenurilor este cel al
urbanizării în sine. Pavarea străzilor reduce semnificativ infiltrarea apei, acumularea
naturală este redusă prin introducerea drenajelor, iar albiile sunt adesea blocate prin
lucrări de dezvoltare şi traversare a cursurilor de apă. Un oraş va avea frecvent probleme
semnificative cu inundaŃiile decât când acestea au loc în natură şi totodată vor fi afectate
de inundaŃiile majore produse pe cursurile mari de apă şi lacurile care nu sunt dispuse în
zonele urbane.
O regulă generală ar fi aceea că impacturile schimbării destinaŃiei terenurilor sunt
mai mari pentru bazinele hidrografice mai mici decât pentru cele mai mari. Creşteri ale
vârfului inundaŃiilor şi ale volumului acestora de circa 15-25% pentru bazinele
hidrografice medii (> 5000 m2) au fost estimate în zonele cu climat temperat. În orice
caz, sunt necesare mai multe studii detaliate înainte de a face o prognoză pentru anumite
bazine hidrografice şi pentru condiŃiile acestora. Utilizarea rezultatelor obŃinute la
bazinele mici pentru cele mari şi viceversa rămâne o provocare ştiinŃifică majoră.
2.5 VariaŃia şi schimbarea climatică
Există o preocupare tot mai crescândă în ceea ce priveşte schimbarea
concentraŃiilor gazelor de seră din sistemul nostru climatic şi complicaŃiile pe care aceste
schimbări le fac asupra disponibilităŃii apei. Este ştiut că modificările ce vor urma
asupra chimiei atmosferice pot conduce la creşterea anormalităŃilor parametrilor
climatici, precum temperatura, precipitaŃiile şi evapo-transpiraŃia şi la fel de bine ar
putea duce la impacturi mult mai dramatice asupra debitelor cursurilor de apă şi a
condiŃiilor extreme. Unele analize asupra debitelor din ultimii 30 până la 60 de ani au
evidenŃiat o tendinŃă de creştere şi descreştere a debitelor mici, cu marcarea geografică a
acestor tendinŃe. Până nu demult, au existat mai puŃine dovezi ale tendinŃelor privind
inundaŃiile anuale în bazinele hidrografice. Oricum, bazat pe scenarii de proiectare a
viitoarelor condiŃii atmosferice, se anticipează că pot fi modificări mai pronunŃate a
regimurilor debitelor în diferitele regiuni ale lumii. Dacă aceste proiecŃii sunt corecte,
mai multe condiŃii extreme şi severe vor putea predomina în viitor.
Impacturile climatice asupra evenimentelor extreme
Un număr de studii asupra impacturilor potenŃiale ale schimbării climei în ceea ce
priveşte inundaŃiile au fost incluse ca parte de lucru la Centrul de Comandă
Interguvernamental pentru Schimbările Climatice (IPCC). Aceste studii indică viitoare
potenŃiale creşteri ale vârfurilor de inundaŃii de aproximativ 15 % în zonele temperate,
datorită creşterii activităŃii furtunilor şi creşterii peste măsură a debitului precipitaŃiilor.
În acest moment, nu este posibil să prevedem potenŃiale creşteri ale vârfurilor
inundaŃiilor datorate schimbărilor climatice pentru anumite bazine hidrografice, cu un
grad de certitudine necesar încorporării în procesul de planificare şi proiectare. Oricum,
ecluzele digurilor şi alte lucrări pot probabil să atenueze potenŃialele modificări extreme
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datorate schimbării climatului prin proceduri modificate de operare ale structurilor de
control.
Creşterea nivelului mării şi declanşarea furtunilor
ComunităŃile de pe coastă se confruntă cu implicaŃiile creşterii nivelului mării,
tsunami şi producerea furtunilor oceanice în pregătirea pentru inundaŃii. Creşterea
nivelului mării datorită schimbării climatice va determina reducerea zonelor de contact
ale râurilor la vărsarea acestora în ocean, reducându-se astfel capacitatea albiilor de a
prelua debitele inundaŃiilor. Acest lucru duce la creşterea inundaŃiilor oraşelor situate pe
coastă. Întrucât rata creşterii nivelului mării este mică, majoritatea lucrărilor de protecŃie
şi exerciŃiile de delimitare a zonei inundabile sunt suficiente pe termen lung pentru a
garanta consideraŃiile asupra creşterii previzionate.
Unele studii indică faptul că există o posibilă creştere a frecvenŃei izbucnirii
furtunilor ca rezultat al vânturilor puternice şi presiunii barometrice în creştere.
Tsunami-urile pot fi de asemenea dezastre naturale devastatoare şi trebuie luate în
considerare într-o manieră similară inundaŃiilor. Prognozele şi răspunsurile în situaŃii de
urgenŃă la aceste evenimente trebuie să se bazeze pe aceleaşi principii de acceptare a
riscului şi planificare în avans.
Evenimentele ENSO
Efectul El Niño (El Niño Southern Oscillation - ENSO), generat de modificările
temperaturii de la suprafaŃa apei din Oceanul Pacific, poate schimba în profunzime tipul
de vreme din America Centrală şi de Sud. Numărul uraganelor la care ne putem aştepta
într-un sezon dat este de asemenea legat de acest fenomen. PredicŃiile climatice ale
activitatea normală a furtunii pe timpul evenimentelor El Niño şi La Niña pot ajuta la
reglarea bazinelor de acumulare şi a altor activităŃi de management al apei, care pot
reduce magnitudinea efectelor vârfului furtunii. Prognozele inundaŃiilor şi activităŃile de
răspuns în situaŃii de urgenŃă ar trebui de asemenea testate periodic pentru a se asigura
că acestea sunt pregătite la nivele corespunzătoare.
2.6 Dezvoltarea politicilor, strategiilor şi planurilor
Dezvoltarea politicilor, strategiilor şi planurilor pentru combaterea riscului legat
de dezastrele naturale ar trebui să se bazeze pe o evaluare de risc completă. Aceasta
necesită o abordare integrată la care trebuie luată în considerare o gamă largă de măsuri
de atenuare. De exemplu, activităŃile de atenuare precum cartografierea terenurilor
periculoase (cartografierea terenurilor inundabile, plus a zonelor predispuse la inundaŃii
şi a mlaştinilor) ar trebui proiectate astfel încât consideraŃiile despre alte tipuri de
dezastre să ducă la planuri temeinice de utilizare a terenurilor. În esenŃă, este puŃin
probabil să muŃi oamenii şi bunurile dintr-o zonă de risc în alta, mai ales dacă celălalt
fenomen este egal sau mai în măsură să apară în condiŃii predominante, precum ploile
torenŃiale. În acest proces, o deplină atenŃie trebuie acordată impacturilor sociale, de
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mediu şi economice ale politicii şi dezvoltării programului. Acest capitol furnizează
îndrumări asupra aspectelor inundaŃiilor care trebuie considerate ca făcând parte din
procesul de planificare. Aspectele conŃinute aici sunt menite să complementeze alte
materiale în acest ghid, precum dezvoltarea prognozei unei inundaŃii şi a sistemului de
avertizare, instrumente importante care trebuiesc considerate ca opŃiuni.
Planificare mărimii bazinului hidrografic
Reducerea pierderilor de pe urma inundaŃiilor trebuie luată în considerare prin
folosirea bazinului hidrografic ca o unitate de planificare de bază. Este absolut esenŃial
să avem cunoştinŃe despre utilizările apei, schimbările cursurilor, depozitarea şi
practicile de management în toate părŃile bazinului hidrografic, precum şi despre
condiŃiile meteorologice şi hidrologice trecute, prezente şi viitoare. Bazinele
hidrografice din afara graniŃelor reprezintă o provocare, fiind necesară o colaborare
internaŃională. În asemenea cazuri trebuiesc făcute consideraŃii pentru extinderea
tratativelor regionale şi bilaterale existente pentru schimbul de date şi informaŃii şi
pentru negocierea tratatelor sau înŃelegerilor. ÎnŃelegerile pot include, de asemenea,
opŃiunea unor proiecte mutual avantajoase finanŃate de toate statele implicate, inclusiv
construirea de baraje sau alte măsuri care să prevină inundaŃiile, în cele mai avantajoase
locaŃii ale bazinului hidrografic.
Aspecte multijurisdicŃionale
Planificarea în întregime a bazinului hidrografic pentru reducerea pierderilor
provocate de inundaŃii poate implica guvernele la nivel local, provincial/statal şi
naŃional. Ca atare, este de dorit ca guvernul de la nivel naŃional să dezvolte politici şi
strategii care să asigure un cadru consistent, oriunde acestea ar fi aplicate. Acest aspect
se poate extinde la probleme precum instalarea şi întreŃinerea reŃelelor de date, standarde
de proiectare pentru lucrările de protecŃie, standarde pentru asigurarea rezistenŃei la
inundaŃii, modalităŃile de împărŃire a costurilor financiare şi programe de asigurare şi
stimulare. În general, autoritatea (guvernul) de la nivel naŃional ar trebui să preia
iniŃiativa de a reuni părŃile implicate, dar ar trebui să delege nivelurilor locale
elaborarea planurile de detaliu şi a programelor de răspuns în caz de urgenŃă. În general,
la nivel naŃional şi provincial, autorităŃile (guvernele) vor juca un rol direct în
modalitatea de operare a centrelor de prognoză şi vor trebui să furnizeze un răspuns
pentru situaŃii de urgenŃă atunci când se depăşeşte capacitatea nivelului local. Ar trebui
sa aibă, de asemenea, şi un rol de luare a deciziilor în repartizarea forŃelor stabilite de
nivelurile locale.
Colaborarea între agenŃii
Reducerea pierderilor provocate de inundaŃii va implica un număr de agenŃii
guvernamentale şi adesea şi sectorul privat dacă, de exemplu, acumulările de apă sunt
operate de diverşi deŃinători ai utilităŃilor energetice. Dezvoltarea obiectivelor comune
şi definirea unui rol clar pentru fiecare din părŃi poate fi o provocare majoră. Dintr-o
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perspectivă de planificare a utilizării terenului, cei care se ocupă cu acest lucru trebuie să
fie direct implicaŃi în găsirea soluŃiilor.
În mod normal, unele structuri ale interagenŃiilor trebuiesc bine stabilite, iar rolul
de conducător trebuie dat agenŃiei care s-a implicat cel mai mult sau unei agenŃii centrale
puternice. Probabil nu există nici un model ideal pentru o asemenea structură, din
moment ce circumstanŃele sunt diferite în fiecare Ńară. O agenŃie independentă este o
opŃiune atractivă dar, în general, este probabil mai bine să încerci să construieşti cu
ajutorul agenŃiilor existente, astfel încât cheltuielile ce trebuie suportate să fie
concentrate rapid în cazul producerii unor evenimente extreme. Oricum, în cadrul
acestui model divers, este necesar să i se acorde conducerea unei singure agenŃii şi acea
agenŃie să fie responsabilă pentru întreg procesul.
Colaborarea internaŃională
Există un număr de programe şi agenŃii ale NaŃiunilor Unite specializate care pot
asigura asistenŃă unei Ńări în implementarea unui program anume pentru reducerea
pierderilor rezultate în urma inundaŃiilor. Unele dintre acestea sunt descrise aici şi pot fi
contactate de părŃile interesate.
Departamentul NaŃiunilor Unite pentru Probleme
Economice şi Sociale
(UNDESA) s-a implicat activ în furnizarea de recomandări guvernelor cu privire la
managementul resurselor de apă din timpul evenimentelor hidrologice într-o gamă largă
de situaŃii climatice şi de mediu, de la platourile secetoase ale centrului Africii, bazinele
hidrografice mari ale râurilor şi sistemelor acvatice din Asia, până la suprafeŃele de apă
vulnerabile ale atolurilor Pacificului.
Dacă ar fi o lecŃie esenŃială de învăŃat, aceea ar fi că administrarea resurselor de
apă în condiŃii de evenimente climatice variabile şi extreme nu implică nici o abordare
specială; pur şi simplu, este vorba despre managementul resurselor de apă. Referitor la
aceasta, schimbarea climatului ar trebui să implice relativ puŃine surprize şi nu ar trebui
să fie o scuză pentru un management defectuos. Oricum, nu este posibil decât să iei ca
atare practicile temeinice de management, dacă datele hidro-meteorologice
corespunzătoare şi precise sunt puse în mod normal la dispoziŃia managerilor de resurse.
Unul dintre aspectele critice din acest domeniu este căderea sistemelor de colectare şi
analiză a datelor hidro-meteorologice. Cum resursele de finanŃare ale organizaŃiilor
pentru resursele de apă sunt în scădere, reŃelele de monitorizare şi capacitatea de
colectare, stocare şi analiză a datelor sunt în cădere liberă. Ironic, doar în momente de
secetă sau inundaŃii majore politicul revigorează activităŃile de finanŃare, când de obicei
este prea târziu. Evaluarea resurselor apei este un aspect principal pe care sistemul
NaŃiunilor Unite îl adresează prin activităŃile tehnice de cooperare şi prin Programul de
Evaluare Mondială a Apei. Cooperarea tehnică a UNDESA cu statele în curs de
dezvoltare şi economiile în tranziŃie utilizează tehnologii şi software pentru evaluarea
disponibilităŃii resurselor ca o bază pentru orizonturile de planificare pe termen scurt şi
lung. Capacitatea naŃională s-a dezvoltat pentru a perfecŃiona şi continua aceste evaluări
în Ńări precum Bahrain, Burkina Faso, Capul Verde, China, Iordania, Madagascar, Mali,
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Mauritania, Niger, Senegal şi Yemen. Aceasta este de o importanŃă particulară în Ńările
sărace în apă, unde apa a devenit un factor limită pentru dezvoltarea economică şi
socială.
UNDESA a colaborat cu organizaŃii guvernamentale pentru a spori capacitatea la
nivel naŃional de a evalua problemele calităŃii apei şi managementul inundaŃiilor.
Normele şi recomandările privind protecŃia şi managementul calităŃii apei sunt de
asemenea destinate organizaŃiilor naŃionale şi regionale care se ocupă cu monitorizarea
şi protecŃia mediului înconjurător.
Programul de Dezvoltare al NaŃiunilor Unite (UNPD) are un program pentru
întărirea capacităŃilor naŃionale referitoare la prevenire, pregătire şi limitarea inundaŃiilor
în Ńările în curs de dezvoltare. UNDP abordează reducerea inundaŃiilor şi recuperarea
prin intermediul aplicaŃiilor practice la nivelurile regionale şi naŃionale. UNDP a acordat
o atenŃie deosebită reducerii vulnerabilităŃii sociale şi economice şi pierderilor de vieŃi
omeneşti, precum şi protejării vieŃii şi a bunurilor.
OrganizaŃia Mondială de Meteorologie (WMO), agenŃie specializată a NaŃiunilor
Unite, a fost desemnată în anul 1950 să faciliteze cooperarea în întreaga lume în
domeniul meteorologiei, hidrologiei şi al climei, în beneficiul umanităŃii. WMO
promovează următoarele tipuri de activităŃi: amplasamentul reŃelelor staŃiilor de
măsurare meteorologică, hidrologică şi geofizică şi standardizarea metodologiilor de
observare; stabilirea şi mentenanŃa sistemelor pentru procesarea şi schimbul datelor şi
informaŃiilor; activităŃile în hidrologia operaŃională, precum prognozele inundaŃiilor şi
sistemele de alarmare; agenŃia multifuncŃională şi programele interdisciplinare privind
resursele de apă, schimbările climatice, dezastrele naturale şi alte probleme de mediu
înconjurător; cercetare şi pregătire.
Strategia InternaŃională pentru Reducerea Dezastrelor (ISDR) a fost emisă de
Adunarea Generală a NaŃiunilor Unite în ianuarie 2000, pentru a furniza un cadru global
de acŃiune având ca obiectiv reducerea pierderilor umane, sociale, economice şi de
mediu datorate dezastrelor naturale, fenomenelor tehnologice şi de mediu.
Adunarea Generală a stabilit două mecanisme pentru implementarea ISDR:
Secretariatul Intern al AgenŃiei şi ForŃa de IntervenŃie a AgenŃiei pentru Reducerea
Dezastrelor (IATF/DR). Secretariatul ISDR funcŃionează ca un punct focal în interiorul
sistemului NaŃiunilor Unite pentru coordonarea strategiilor şi programelor de reducere a
dezastrelor şi pentru a asigura sinergia dintre activităŃile de reducere a dezastrelor şi cele
din domeniul socio-economic şi umanitar.
Secretariatul ISDR serveşte de asemenea ca un organism internaŃional pentru
managementul şi diseminarea informaŃiei , în particular în privinŃa cunoştinŃelor actuale
şi a statutului reducerii dezastrelor prin publicarea Analizei Globale a IniŃiativelor de
Reducere a Dezastrelor. Aceasta dezvoltă atât activităŃi precum campanii pentru
promovarea înŃelegerii profunde a dezastrelor naturale, cât şi managementul şi
asigurarea riscului pentru motivarea interesului lumii întregi în reducerea dezastrelor.
Secretariatul ISDR are un rol de facilitare, adunând laolaltă agenŃii, organizaŃii şi diferite
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discipline şi furnizând o platformă comună şi o înŃelegere a scopului reducerii riscului
dezastrelor.
În această privinŃă, una dintre principalele atribuŃii ale Secretariatului este să
sprijine ForŃa de IntervenŃie a AgenŃiei pentru dezvoltarea politicilor privind dezastrul
natural. În particular, Secretariatul ISDR susŃine activităŃi, precum cea de întocmire a
ghidurilor, legate de reducerea riscului la dezastre produse de apă. Aceasta necesită, pe
de o parte, suport pentru dezvoltarea capacităŃilor de monitorizare a mărimii, duratei,
cronometrării şi localizării hazardurilor, cum sunt inundaŃiile şi seceta, precum şi
alunecări de teren, furtuni, cutremure şi erupŃii vulcanice.
Toate acestea din urmă au de asemenea implicaŃii în infrastructura şi resursele
apei potabile. Pe de altă parte, aceasta necesită promovarea evaluării şi reducerii
vulnerabilităŃii în aceste situaŃii extreme. Aceasta necesită luarea deciziei asupra
aspectelor precum dezvoltarea şi controlul, legislaŃia şi folosirea terenului,
managementului mediului înconjurător şi instrumentelor financiare (asigurări).
ISDR–ul, concentrat pe reducerea riscului şi a dezastrelor, determină relevanŃa sa
de la primele practici în domeniul managementului dezastrelor, unde în mod tradiŃional
totul era concentrat pe pregătirea pentru răspuns. AutorităŃile politice, profesioniştii din
diferite domenii, interesele comerciale, organizaŃiile publice, instituŃiile educaŃionale şi
liderii comunităŃilor locale recunosc din ce în ce mai mult valoarea publică esenŃială a
susŃinerii eforturilor de a reduce costurile sociale, economice şi de mediu ale dezastrelor.
Se pune accent tot mai mult pe risc şi o acceptare crescândă a faptului că există o
legătură inseparabilă între dezastre şi problemele de mediu şi de dezvoltare.
2.7. Pregătirea şi capacitatea de răspuns în caz de urgenŃă
Cel mai critic element din această serie de activităŃi ce este asociată cu reducerea
pierderilor în caz de inundaŃii este activitatea de pregătire şi răspuns în caz de urgenŃă.
Răspunsul la avertismentul unui dezastru natural trebuie să fie imediat, clar şi să
demonstreze o comandă foarte limpede. Trebuie, de asemenea, să existe un mecanism
în stare să permită rapid accesul la resursele de rezervă avute la dispoziŃie la nivelurile
înalte ale guvernului sau chiar internaŃionale, atunci când nivelul local de răspuns nu
este suficient. Multe Ńări au sisteme în locuri unde s-a declarat un dezastru
local/statal/naŃional şi pot aduce resursele necesare.
Cheile unui răspuns efectiv în caz de urgenŃă sunt planificarea anticipată,
capacitatea de a mobiliza rapid resurse suficiente şi exerciŃii periodice de identificare a
slăbiciunilor şi problemelor.
Colaborarea şi coordonarea
Pregătirea şi planificarea situaŃiilor de urgenŃă este în primă fază o responsabilitate
locală, dar una care necesită colaborarea şi coordonarea cu alŃii, într-un cerc crescând de
grupuri de experŃi şi persoane bine intenŃionate care pot fi atrase atunci când
evenimentele se produc. În particular, trebuie să existe o legătură puternică şi de
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încredere pentru pentru a trece la avertismente şi prognoze, în aşa fel încât acŃiunile de
răspuns în caz de urgenŃă întreprinse să fie corespunzătoare amplorii evenimentului.
ReŃeaua de legături de la nivelul local până la cele superioare trebuie să fie stabilită
dinainte, şi, mai important, oamenii cheie implicaŃi trebuie să se întâlnească periodic
pentru schimbul de informaŃii şi să se obişnuiască să lucreze împreună. Schimbul de
informaŃii trebuie să fie de la ambele părŃi între nivelurile guvernamentale, atât de la
nivelul superior, cât şi de la cel inferior.
ExerciŃiile practice sunt foarte importante. ReacŃia în cazul situaŃiei de urgenŃă
trebuie să includă implicarea din partea comunităŃii şi claselor politice, dar nu poate
deveni o responsabilitate colectivă. Trebuie desemnat clar cine conduce, chiar în cazul în
care conducerea agenŃiei se schimbă funcŃie de mărimea evenimentului. Comunitatea şi
cetăŃenii trebuie să dea dovadă de o bună înŃelegere a ceea ce se aşteaptă de la ei. Un
bun exemplu îl reprezintă evacuarea. Informarea care stabileşte traseele de evacuare ce
cuprind adăposturile în caz de urgenŃă şi specifică acŃiunile ce trebuie întreprinse înainte
de plecare, precum mutarea echipamentului mobil, a bunurilor şi mobilei, trebuie făcută
anterior.
Planurile de pregătire şi răspuns
Planurile de răspuns detaliate trebuie să fie pregătite din timp şi revăzute de către
toate persoanele şi agenŃiile cheie implicate. Nu există nici un plan de răspuns comun
atât timp cât legăturile vor fi diferite în fiecare situaŃie în parte. ReacŃia la o deversare
chimică toxică este foarte diferită faŃă de reacŃia la un incendiu major sau o inundaŃie.
Planul nu trebuie numai să fie întocmit şi pus la dispoziŃie celor care vor acŃiona, ci
trebuie deasemenea să fie revăzut şi reactualizat în permanenŃă. O serie de părŃi cheie ale
informaŃiei sunt: care agenŃie şi persoane au responsabilităŃi specifice; cine se
contactează pentru un punct de vedere de specialitate; unde să meargă pentru informaŃii
asupra sistemelor de comunicaŃie de rezervă. Aceste date trebuie modificate constant şi
trebuie verificate şi testate periodic prin intermediul exerciŃiilor practice. Trebuie
stabilite multe puncte de legătură funcŃie momentul apariŃiei situaŃiei de urgenŃă: în
week-end, vacanŃă sau după orele normale de lucru. Mecanismele coordonării, structura
comitetelor de răspuns, locul unde se întâlnesc şi sursele de informaŃii disponibile lor
trebuie incluse în plan.
Adesea acestea seamănă cu echivalentul unei „celule de criză” unde hărŃile,
planurile, alte materiale şi personalul necesar sunt disponibile imediat.
Inventarierea resurselor
O componentă cheie a oricărui plan de pregătire pentru situaŃii de urgenŃă este
inventarierea resurselor ce sunt la îndemână. În cazul inundaŃiilor, aceasta poate include
elemente precum vehicule de intervenŃie, autobuze şi camionete, echipament de
transportat pamânt, pompe, materiale plastice, cherestea, generatoare de intervenŃie,
rezerve de nisip şi pietriş, saci de nisip şi echipament de comunicare mobil. Inventarul
trebuie să conŃină experŃi precum supraveghetori, specialişti în stabilitatea solului,
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specialişti în prognoză, liderii media şi ai comunităŃii. Adăposturile vor fi proiectate
dinainte, capacitatea lor de adăpostire va fi stabilită şi vor fi făcute şi planurile pentru
obŃinerea resurselor suficiente de apă, mâncare, medicamente şi asistenŃă
socială/medicală. Dacă resursele locale nu sunt suficiente, atunci trebuie lărgită aria de
disponibilitate incluzând comunităŃile adiacente, nivelurile provinciale şi
guvernamentale naŃionale.
Declanşarea operaŃiunilor de intervenŃie în cazul situaŃiei de urgenŃă
Alarmarea este cheia unei intervenŃii eficiente. Este probabil să se emită o serie de
avertismente cu privire la producerea unui eveniment de tipul furtunii, fapt ce poate fi
luat ca nişte semnale de alarmare. Aceasta poate porni cu o prognoză climaterică pe
termen lung sau chiar o prognoză imediată de uragan care identifică pericolul potenŃial.
Pentru bazinele speciale, o alertă poate fi anticipată bazându-ne pe precipitaŃiile
anterioare şi datele intensităŃii căderilor de ploaie înaintea prognozei unei inundaŃii
actuale.
O prognoză detaliată va fi emisă atunci când toate datele şi informaŃiile cerute
pentru a prevedea o inundaŃie sunt disponibile. Răspunsul în caz de urgenŃă la asemenea
alarmări este specific şi trebuie inclus în plan. Dacă, spre exemplu, sunt necesare acŃiuni
de intervenŃie precum crearea de diguri de protecŃie, atunci activitatea ar putea începe
mai degrabă cu o alertare, decât cu o prognoză specifică. Aceeaşi metodă se poate aplica
şi în cazul evacuării de urgenŃă. ReacŃia la prognoza unei inundaŃii trebuie să fie
imediată şi să se execute fără imprecizii în ceea ce priveşte acŃiunile şi activităŃile ce
trebuiesc desfăşurate. PopulaŃia se aşteaptă ca guvernul să reacŃioneze prompt şi într-o
manieră profesionistă în aceste situaŃii. Liderii comunităŃilor trebuie să fie la vedere,
informaŃi şi activi încă de la început.
ExerciŃiile de reacŃie şi antrenament
Echipele de intervenŃie în caz de urgenŃă trebuie să fie foarte bine antrenate şi
operativitatea lor mereu îmbunătăŃită. Odată ce dezastrul a lovit, este prea târziu să te
mai antrenezi sau să cauŃi experŃii care nu sunt. Personalul antrenat ar trebui să-şi
cunoască responsabilităŃile, să aibă acces imediat la planul de intervenŃie şi la alte
informaŃii critice şi să fi creată deja o relaŃie de lucru în echipă cu colegii din alte
organizaŃii. Singura modalitate eficientă de a testa planurile de intervenŃie este aceea de
a executa periodic exerciŃii practice pentru situaŃii de urgenŃă. Costurile sunt
semnificative, dar au un efect benefic în cazul producerii unei situaŃii de urgenŃă.
Adesea, pauzele critice sunt identificate şi adecvate strategiilor de efect şi dezvoltate ca
parte a exerciŃiului.
Pregătire anticipată
Presupunând că există o avertizare a producerii unei furtuni violente, se pot face
un număr de paşi pentru creşterea pregătirii. Asemenea paşi includ: construirea unor
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lucrări temporare de protecŃie împotriva inundaŃiilor, menŃinerea echipelor de intervenŃie
în caz de urgenŃă în stare de alertă maximă, distribuirea de materiale critice precum saci
cu nisip la locaŃiile vizate şi pregătirea adăposturilor pentru situaŃii de urgenŃă şi a
spitalelor.
PopulaŃia expusă riscului poate fi informată cu privire la ceea ce se aşteaptă de la
ei în cazul producerii unui eveniment. Pe măsură ce evenimentul devine mai probabil,
acŃiuni precum evacuarea populaŃiei, bunurilor şi utilajelor pot începe. Chiar dacă
evenimentul nu este la fel de grav aşa cum a fost prezis, aceste pregătiri ajută la testarea
aplicării planului de intervenŃie în caz de urgenŃă şi informează populaŃia despre natura
şi implicaŃiile dezastrelor. ŞedinŃele de informare a populaŃiei şi a mass-media ajută, de
asemenea, la rezolvarea situaŃiei. Mass-media reprezintă elementul cheie în legătura
dintre oficialităŃile administraŃiei publice şi populaŃie. Este de ajutor dacă sunt
familiarizaŃi cu terminologia folosită în cazul prognozelor şi avertismentelor şi ştiu pe
cine să contacteze pentru obŃinerea unor informaŃii mai detaliate în cazul producerii unei
inundaŃii.
După inundaŃie
Răspunsul în caz de urgenŃă nu se termină odată cu evenimentul, ci continuă prin
procesul de curăŃare şi restabilire a situaŃiei normale. PopulaŃia va dori să ştie cu ce pot
fi ei de folos, cine este conducătorul responsabil şi cum să procedeze pentru a avea parte
de această asistenŃă. OficialităŃile de la guvern vor trebui să creeze programe şi politici
de intervenŃie foarte bine stabilite înaintea producerii evenimentelor. În lipsa acestor
politici, răspunsul este adesea ad-hoc, motivat emoŃional şi politic şi creează precedente
care nu sunt foarte inteligente pentru lungă durată. Adesea reacŃia este incompletă în
ceea ce priveşte adresarea cererilor imediate şi evidente, iar schimbările fundamentale
în gândire şi susŃinere a strategiilor sunt ignorate. După producerea unei inundaŃii
majore, este benefic să se facă o analiză a cauzelor şi efectelor inundaŃiei şi să se facă
recomandări menite să îmbunătăŃească pregătirea pentru un eventual nou eveniment şi să
reducă pierderile unei viitoare inundaŃii. O asemenea analiză trebuie să ducă la
îmbunătăŃiri în domeniul politicilor managementului inundaŃiilor. ImplicaŃiile
economice şi sociale pe termen lung ale inundaŃiilor devin evidente în perioada de după
dezastru. Guvernele trebuie să demonstreze spirit de conducere şi câteodată să facă paşi
evidenŃi pentru reînceperea activităŃii, să acorde ajutoare sociale şi să direcŃioneze
economia într-o nouă direcŃie. În spiritul acestei idei, dezastrele naturale pot fi motivaŃii
pozitive pentru o schimbare.
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CAPITOLUL 3
SISTEM INTEGRAT PENTRU PROGNOZĂ, AVERTIZARE ŞI RĂSPUNS
LA INUNDAłII
3.1. Definirea unui sistem integrat
Stabilirea (înfiinŃarea) unui sistem viabil de prognoză şi avertizare a comunităŃilor
supuse riscului presupune combinarea de date, elemente de prognoză şi existenŃa
personalului specializat în prognoză. Un sistem de prognoză a inundaŃiilor trebuie să
ofere timp suficient comunităŃilor pentru răspuns.
Cu cât avertizarea este dată mai timpuriu, cu atât creşte potenŃialul reducerii
nivelului daunelor şi a pierderilor de vieŃi.
Prognozele trebuie să fie suficient de precise pentru a prezenta încredere, în aşa
fel încât comunităŃile să răspundă adecvat atunci când sunt avertizate. Dacă prognozele
sunt imprecise, atunci credibilitatea programelor de prognoză va fi pusă sub semnul
întrebării şi nu se vor lua măsuri de răspuns.
Sistemul de avertizare la inundaŃii trebuie să fie fiabil şi proiectat să opereze în
timpul celor mai severe inundaŃii. Cele mai mari beneficii ale unui program eficient de
avertizare se observă atunci când au loc inundaŃii severe, de mare întindere şi/sau care se
produc brusc (neaşteptat) şi când comunităŃile şi diversele organizaŃii sunt pregătite
pentru atenuarea impactelor.
Implementarea unui sistem „cap la cap” (end-to-end) de prognoză, avertizare şi
răspuns la inundaŃii, constă în mai multe componente. Între acestea trebuie să existe
legături pentru succesul operaŃiilor. InteracŃiunea componentelor sistemului sau
programului integrat de prognoză a inundaŃiilor poate fi reprezentat schematic printr-un
lanŃ compus din mai multe legături (conexiuni) - Figura 12.
Conexiunile principale sau componentele sistemului integrat de prognoză,
avertizare şi răspuns la inundaŃii sunt: sursă de date, comunicaŃii, prognoze, suport
decizional, notificări, coordonare şi acŃiuni (sau răspunsuri). Un program de prognoză şi
avertizare la inundaŃii, ca element al managementului apelor, trebuie să fie proiectat
astfel încât să reducă efectele inundaŃiilor.
Pentru atingerea acestui scop este important ca toate componentele sistemului să
fie funcŃionale. Dacă unul din elemente este disfuncŃional, această legătură slabă poate
întrerupe lanŃul, având ca rezultat un proces de avertizare şi răspuns ineficient. De
exemplu, dacă în cazul ploilor torenŃiale sau creşterilor critice ale debitelor cursurilor de
apă datele nu sunt transmise unui centru de prognoză, timpul necesar luării deciziilor,
coordonării activităŃilor şi avertizării populaŃiei este insuficient, iar luarea măsurilor este
imposibilă. Dacă o prognoză de inundaŃie este perfect întocmită, dar nu ajunge să fie
transmisă populaŃiei aflată în pericol, sistemul de avertizare este inutil. Totodată, dacă
populaŃia aflată în pericol este avertizată, dar nu cunoaşte acŃiunile care trebuie
întreprinse, atunci se poate spune din nou că sistemul nu şi-a atins scopul.
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În proiectarea globală a sistemului integrat trebuie luată în calcul o serie de
factori. Aceştia vor fi analizaŃi în cuprinsul acestui capitol.

Caracteristicile bazinului hidrografic
Caracteristicile fizice ale bazinului, cum ar fi suprafaŃa, topografia, geologia şi
suprafaŃa cu vegetaŃie, sunt necesare în determinarea naturii potenŃialelor inundaŃii şi a
susceptibilităŃii bazinului pentru hazarduri, cum ar fi alunecările de teren sau scurgeri de
noroi (torente de noroi).
Răspunsul hidrologic al bazinului poate fi influenŃat de modificări ale utilizării
solului, asociate cu fenomenele de urbanizare, lucrări forestiere, agricultură, lucrări de
asanare, construcŃii de canale. O monitorizare a acestor modificări de-a lungul timpului
este utilă în stabilirea legăturilor dinamice între căderile de precipitaŃii şi deversări.
Următorii factori contribuie, de asemenea, la înŃelegerea riscului de inundaŃii:
înregistrări de date climatice şi curbele de evoluŃie a precipitaŃiilor şi evapo-transpiraŃiei,
informaŃii legate de efectele obişnuite sau severe ENSO (El Niño/Southern Oscillation),
de la sinoptic la mezoscală.
Centrele populate sunt deseori adiacente râurilor, iar văile inundabile sunt bogate
surse agricole. Identificarea populaŃiei şi activităŃilor economice supuse riscului trebuie
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realizată la începutul procesului, deoarece vor contura rezultatele unei eventuale
prognoze.
Istoricul inundaŃiilor
Cunoscut şi ca paleohidrologie, istoricul inundaŃiilor poate fi dedus din studiul
depozitelor sedimentare, analiza inelelor copacilor şi examinarea altor indicatori
biologici. Astfel de analize nu vor conduce la determinarea volumului inundaŃiei, dar pot
ajuta la înŃelegerea producerii unor inundaŃii recente. Deseori, astfel de informaŃii sunt
utile în definirea istoricului inundaŃiilor din bazinul unui râu, în special când sunt
combinate cu date hidrometrice. Alte informaŃii recente pot fi obŃinute din ziare, jurnale
sau transmise pe cale orală. Uzual, nivelul de percepŃie este asociat cu inundaŃiile dintr-o
locaŃie dată; evenimentele de mari dimensiuni sunt, de regulă, consemnate, pe când cele
reduse nu.
Istoricul inundaŃiilor va identifica porŃiunile bazinului afectate de inundaŃii, dacă
inundaŃia este urbană sau rurală ori ambele, caracteristicile sezoniere ale inundaŃiilor,
dacă avertizarea s-a putut face în timp util. Tipul inundaŃiei şi hazardurile asociate se pot
deosebi semnificativ pe afluenŃi comparativ cu cursul principal al apei. Pentru fiecare
eveniment este importantă cunoaşterea factorilor care contribuie sau determină
inundaŃiile.
InundaŃiile produse de lacuri, ocean sau valuri tsunami pot pune probleme diferite
faŃă de inundaŃiile produse ca urmare a revărsării râurilor. Acest ghid tratează în special
inundaŃiile datorate râurilor, dar multe din principiile conŃinute în acesta pot fi aplicate şi
altor tipuri de dezastre datorate apelor.
Factori de mediu
InundaŃiile pot produce schimbări majore în morfologia râurilor, mobiliza
nutrienŃi şi contaminanŃi în sol, elibera alŃi contaminanŃi din depozite şi descărca ape
reziduale în râu.
Despăduririle, incendiile şi eroziunile combinate cu solurile saturate pot duce la
alunecări de teren, torenŃi de noroi şi alte ameninŃări asupra aşezărilor umane. Deseori
inundaŃiile sunt însoŃite de furtuni şi vânturi puternice care, de asemenea, pot periclita
viaŃa oamenilor şi proprietatea. O analiză a potenŃialelor riscuri de mediu poate ajuta în
prognozarea inundaŃiilor şi luarea măsurilor de avertizare. Aceasta poate contribui la
stabilirea abordărilor viitoare în managementul zonelor inundabile şi refacerea acestora,
precum şi la stabilirea acŃiunilor de răspuns.
Factori economici
Sistemul de prognoză, avertizare şi răspuns constituie un element important al
managementului integrat al resurselor de apă. Beneficiile prognozelor cursurilor de apă
asupra unor domenii cum ar fi producerea energiei, navigaŃia şi irigaŃiile din agricultură,
fac ca implementarea unui astfel de sistem să fie eficientă din punct de vedere al
costurilor şi justificată. Cu toate acestea, menŃinerea sistemului în stare funcŃională, între
inundaŃii, poate fi dificilă.
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O analiză a distrugerilor trecute si a posibilităŃii producerii unora noi va ajuta la
determinarea zonelor prioritare pentru prognoza, avertizarea şi răspunsul la inundaŃii.
Analiza riguroasă constă în analiza statistică a valorilor maxime ale inundaŃiilor şi
calcului valorilor actuale ale costurilor şi beneficiilor prognozării şi avertizării în caz de
inundaŃii. Oricum, în majoritatea cazurilor, beneficiile prognozei, avertizării şi
răspunsului la inundaŃii sunt evidente. Problemele reale sunt disponibilitatea diferitelor
opŃiuni şi dorinŃa societăŃii de a invoca o atitudine mai activă pentru reducerea
pierderilor datorate inundaŃiilor.
ComunităŃi supuse riscului
Deşi pierderile datorate inundaŃiilor în zonele rurale pot fi devastatoare pentru
regiunile respective, pierderile semnificative se înregistrează, de regulă, în comunităŃile
urbane datorită concentraŃiei mai mari de locuitori şi investiŃiilor socio-economice
corespunzătoare. Caracteristicile bazinului hidrografic şi istoricul inundaŃiilor, în cazul
comunităŃilor individuale, combinate cu pagubele estimate în timpul inundaŃiilor
anterioare, oferă câteva indicaŃii pentru stabilirea celui mai potrivit tip de sistem de
prognoză şi avertizare la inundaŃii. Odată ce sistemul este definit, trebuie analizat modul
în care acesta poate prezenta beneficii şi pentru zonele rurale.
Identificarea sistemului
În funcŃie de natura bazinului şi tipul evenimentului care produce inundaŃia,
timpul potenŃial de avertizare poate varia de la câteva ore la câteva zile sau săptămâni.
ComunităŃile care constituie subiectul unor inundaŃii rapide, bruşte, trebuie
avertizate în cazul condiŃiilor meteorologice care, combinate cu condiŃii antecedente ale
bazinului respectiv, pot conduce la inundaŃii. Acesta reprezintă un caz special al
prognozei şi avertizării în caz de inundaŃii. CerinŃele în astfel de cazuri sunt:
determinarea rapidă a pragurilor critice de inundaŃie, comunicarea lor subsecventă şi
răspunsul la situaŃia de urgenŃă. O analiză a înregistrărilor istoricului precipitaŃiilor,
inclusiv a transpunerii furtunilor cu debitele cursurilor de apă rezultate în urma acestora,
contribuie la identificarea zonelor supuse riscului de inundaŃii.
Dacă timpii de avertizare depăşesc doar câteva ore, întregul sistem de
prognoză trebuie regândit (revizuit). Gradul dorit de automatizare şi complexitate a
sistemului trebuie considerat sub aspectul necesităŃilor şi capabilităŃilor curente.
NecesităŃile de automatizare pot fi cuprinse în subsistemele: obŃinere şi transmisii de
date; procesare date; prognoză şi pregătire; distribuire prognoze. Diferitele niveluri de
automatizare pot fi solicitate pe măsură ce sistemul se dezvoltă şi extinde, în măsura în
care resursele financiare devin disponibile. Sistemele pot varia de la cele care folosesc
observaŃii, grafice şi tabele întocmite manual până la sistemele multi-model
automatizate care rulează pe staŃii de lucru (computere).
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Las Vegas, iulie 1999
O inundaŃie „fulger” în deşert.

Analiza beneficiu-cost
O analiză a valorii pagubelor produse de inundaŃii şi a posibilelor beneficii poate
determina tipul de sistem de prognoză şi avertizare care să fie cel mai eficient raportat la
cost. Pagubele rezultate în urma inundaŃiilor pot fi estimate pentru diferite intensităŃi ale
evenimentelor, pentru diferite centre. Statisticile pagubelor înregistrate în urma
inundaŃiilor anterioare sunt importante în stabilirea costurilor asociate cu astfel de
evenimente. Guvernele şi instituŃiile financiare solicită astfel de informaŃii privitoare la
costuri şi beneficii pentru a aprecia unde cheltuielile sunt justificate. Diverse studii şi
analize au arătat că reducerea pagubelor ca urmare a perfecŃionării prognozei poate
creşte de la câteva procente până la 35% din media pagubelor anuale produse de
inundaŃii.
Trebuie stabilit un set de categorii de pagube caracteristice bazinului hidrografic.
Când pierderea de vieŃi este o ameninŃare, aceasta trebuie de asemenea identificată, chiar
dacă este dificil sau imposibil de cuantificat în termeni economici. Alte categorii de
daune constau în afectarea clădirilor rezidenŃiale, comerciale, instituŃiilor, clădirilor
industriale, terenurilor agricole, infrastructurii. Costuri adiŃionale includ cheltuieli pentru
relocări temporare şi de protecŃie împotriva inundaŃiilor. InundaŃiile pot avea efect
asupra populaŃiei şi economiei unei Ńări întregi, de aceea trebuie analizată şi pierderea
locurilor de muncă. Prin stabilirea unor categorii standard de pagube se permite o mai
bună estimare a daunelor pentru diferite niveluri de inundaŃie.
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O analiză riguroasă a costului şi beneficiului va cere determinarea distribuŃiei
numărului mediu de inundaŃii de o anumită amploare posibil să se producă într-o
anumită perioadă de timp (frecvenŃa inundaŃiilor), pentru a putea determina beneficiul
sistemului în viitor. În cazul insuficienŃei datelor şi analizelor, o prezentare simplificată
(rudimentară) a costurilor şi beneficiilor (randamentului) ar trebui sa fie suficientă
pentru aprecierea investiŃiei necesară realizării sistemului de prognoză a inundaŃiei,
avertizare şi răspuns.
Evaluarea capabilităŃilor existente
Majoritatea Ńărilor au reŃele de staŃii meteorologice şi hidrometrice, utile pentru
prognoza inundaŃiilor şi avertizarea populaŃiei. În multe cazuri reŃelele nu au fost
proiectate să recepŃioneze date în timpul evenimentelor severe sau nu pot furniza date în
timp real ori la standarde obişnuite. Astfel, e posibil ca unele reŃele să nu poată furniza
date pentru centre urbane cheie unde sunt solicitate prognoze sau pentru zone care pot fi
grav afectate de inundaŃii. Identificarea reŃelei existente, a operatorilor ei şi a
capabilităŃilor disponibile, sunt paşi necesari în evoluŃia unui sistem de prognoză a
inundaŃiilor.
Un alt element important îl reprezintă examinarea posibilităŃilor de comunicaŃie
existente. Presupunând că date importante sunt disponibile într-un loc îndepărtat, există
certitudinea că acestea pot fi transmise unui centru de prognoză a inundaŃiilor? Vor
funcŃiona legăturile telefonice sau prin radio, manuale sau automate, când există pericol
de inundaŃii?
Unele agenŃii au realizat, pentru scopuri proprii, modele hidrologice matematice
ale „căderilor de precipitaŃii/debitelor” şi modele ale traseelor de curgere. Acestea pot fi
utile ca modele de prognoză a viiturilor. Inventarierea modelelor existente este utilă în
aprecierea capabilităŃilor curente ale agenŃiilor individuale.
Identificarea utilizatorilor – cheie şi a colaboratorilor
Realizarea cu succes a unui sistem de prognoză, avertizare şi răspuns la inundaŃii
depinde de o analiză detaliată a capabilităŃilor existente, identificarea de utilizatori-cheie
ai sistemului şi o bună cunoaştere a relaŃiilor între agenŃii, necesare unui sistem
funcŃional. Luând în considerare aceşti factori, se pot realiza prognoze care sa răspundă
cerinŃelor utilizatorilor, ce pot astfel acŃiona oportun în situaŃia de urgenŃă.
Scopul fundamental al unui astfel de sistem este de a asigura protecŃia şi
securitatea populaŃiei, apărarea proprietăŃii şi protecŃia mediului. Pentru atingerea
acestui scop este necesar ca populaŃia să primească şi să înŃeleagă prognozele, iar
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agenŃiile cu responsabilitate în domeniul situaŃiilor de urgenŃă trebuie să aibă întocmite
strategii de răspuns şi să acŃioneze în concordanŃă cu prognozele primite.
Utilizatorii-cheie sunt, de regulă: agenŃii civile la nivel naŃional, de provincie/stat
şi local; organizaŃii militare; corporaŃii, în special cele care pun în funcŃiune structuri;
organizaŃii voluntare de răspuns la situaŃii de urgenŃă şi mass-media. Analizele
utilizatorului, relaŃiile strânse şi interacŃiunile cu aceste grupuri trebuie luate în calcul
atunci când se stabileşte necesarul de prognoze şi măsuri de răspuns. Rolul mass-media
în informarea populaŃiei nu trebuie subestimat. Este decisiv ca mass-media să primească
în timp util prognoze şi avertizări autorizate. Mijloacele de informare trebuie să
transmită mesaje care să încurajeze populaŃia să acŃioneze potrivit situaŃiei şi care să nu
conducă la interpretări (speculaŃii) neproductive.
Multe din bazinele cursurilor de apă au componente transfrontaliere. În multe
cazuri de bazine transfrontaliere s-au încheiat tratate, acorduri internaŃionale sau alte
tipuri de negocieri între instituŃii. Astfel de negocieri pot, sau nu, să includă prognoze
referitoare la cursul de apă sau inundaŃii. Bazine comune implică responsabilitate
comună.

Vietnam, inundaŃie în delta
fluviului Mekong, 2000
Drumurile şi infrastructurile grav
afectate de inundaŃii în provincia
An Giang au făcut dificilă
distribuirea de ajutoare.

Deseori, competenŃele şi capabilităŃile organizaŃiilor guvernamentale nu sunt
complet precizate. O analiză instituŃională a mandatului, capabilităŃilor, nevoilor şi
responsabilităŃii legale, în caz de inundaŃii, ale fiecărei agenŃii, va fi utilă pentru
întocmirea planului de pregătire şi răspuns în situaŃii de urgenŃă. În general, o singură
agenŃie trebuie desemnată să preia responsabilitatea conducerii unui sistem „cap-la-cap”
(end-to-end system), sistem în care operează numeroase organizaŃii.
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În evaluarea sistemului existent, se va Ńine seama de toate agenŃiile identificate că
operează cu reŃele de date ori modele sau care pot contribui în alte moduri la un sistem
de prognoză. În unele situaŃii, rolul potenŃial într-un sistem de prognoză a inundaŃiilor al
unei agenŃii specifice poate fi evident, în timp ce în alte situaŃii trebuie identificat şi
negociat. În multe Ńări, una sau mai multe agenŃii operează reŃele de prognoză meteo şi
climatice, iar reŃelele hidrologice pot fi în responsabilitatea altor agenŃii sau
departamente. Colaborarea între aceste unităŃi este esenŃială deoarece dezvoltarea unui
sistem de prognoză a inundaŃiilor poate solicita instalarea de noi senzori sau echipament
de telemetrie aparŃinând unei agenŃii, pe amplasamentul în care operează altă agenŃie.
Un sistem de prognoză eficient va depinde de cooperarea între agenŃiile de
meteorologie şi hidrologie şi poate implica tranzacŃii financiare între acestea.
Similar, pot exista agenŃi economici cu responsabilităŃi în operarea structurilor de
management al apelor şi controlul inundaŃiilor. Acestea includ centralele hidroelectrice,
sistemele de irigaŃii, rezervoare de alimentare cu apă şi altele.
Structurile individuale pot avea întocmite planuri de operare, dar este necesar un
plan integrat de acŃiune pe perioada evenimentelor extreme pentru un randament optim
de control al inundaŃiilor şi pentru a evita distrugerile structurale. Coordonarea şi
cooperarea interagenŃii este obligatorie pentru asigurarea integrităŃii sistemului de
management al apelor în timpul evenimentelor extreme. îmbunătăŃirii suportului
decizional pentru operarea structurilor.
Unele agenŃii pot încheia contracte de suport tehnic sau asistenŃă financiară cu
organizaŃii internaŃionale ori alte Ńări. Aceasta poate avea efecte benefice în dezvoltarea
sau îmbunătăŃirea sistemului de prognoză prin pregătiri de specialitate şi întărirea
infrastructurii organizatorice.
Din această analiză apare necesitatea unei agenŃii de decizie care să conducă la
nivel naŃional acŃiunile de predicŃie şi avertizare în caz de inundaŃii. AgenŃia respectivă
va avea suport tehnic şi va colabora cu alte instituŃii. Mult mai important este ca aceste
eforturi la nivel naŃional să aibă susŃinere politică pe termen lung. Prognoza şi
avertizarea la inundaŃii poate concura cu alte priorităŃi naŃionale, iar resursele şi suportul
financiar se pot diminua, în special în absenŃa inundaŃiilor.
Este necesară înfiinŃarea unui centru de prognoză a inundaŃiilor, care să aibă
mandatul legal de a emite prognoze şi avertizări autorizate pentru bazinul râului sau la
nivel de provincie/naŃional. Aceste prognoze trebuie transmise atât agenŃiilor care au
responsabilitatea de a răspunde în situaŃii de urgenŃă, cât şi publicului larg. Astfel de
agenŃii, organizaŃii şi populaŃia în general trebuie să-şi cunoască obligaŃiile, sa aibă
mecanisme de răspuns la locul evenimentului şi să ştie ce acŃiuni să întreprindă în
diferite situaŃii.
Determinarea cerinŃelor specifice ale unui sistem de prognoză
Analiza caracteristicilor bazinului, istoricului inundaŃiilor, pagubelor produse de
acestea şi baza de date existentă va da câteva indicaŃii asupra tipului de sistem de
prognoză care trebuie realizat. Probabil că sistemul se va baza pe dezvoltarea reŃelelor
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existente şi a capabilităŃilor agenŃiilor. Realizarea unui sistem nou implică diferite faze
de dezvoltare de la sistemul existent la cel nou. Stabilirea unui plan pe termen lung, cu
etape specifice, este esenŃială pentru succesul viitor.

3.2. ReŃeaua hidrometeorologică de prognoză
ReŃeaua hidrometeorologică reprezintă cerinŃa (sursa) cheie pentru majoritatea
prognozelor de inundaŃii. Sunt necesare, în special, date privind căderile de precipitaŃii şi
debitele cursurilor de apă. Dacă topirea zăpezii este un factor in producerea inundaŃiilor,
măsurarea apei echivalente corespunzătoare stratului de zăpadă şi temperatura aerului
sunt de asemenea importante. În multe cazuri, agenŃiile, altele decât agenŃiile de
prognoză, deŃin date utile. În aceste situaŃii este de preferat să se dezvolte relaŃii de
cooperare, decât reŃele duplicat.
În multe cazuri, reŃeaua care operează baza de date poate constitui veriga slabă a
sistemului integrat. ReŃelele operaŃionale de date trebuie examinate. ReŃelele care
operează date privind precipitaŃiile şi debitele sunt satisfăcătoare în privinŃa culegerii de
date şi a realizării statisticilor (intensitate şi distribuŃie spaŃială) pentru bazinul cursului
de apă? FuncŃionează corect mijloacele de măsură hidrometrice şi furnizează ele
informaŃii precise privind nivelul apei şi al debitului? Există siguranŃa transmiterii
datelor de la locul măsurătorii la centrul de prognoză? Cât de des se fac măsurători,
observaŃii şi cât durează ca acestea să fie transmise centrului de prognoză? Datele sunt
disponibile pentru utilizatorii care au nevoie de informaŃii pentru a lua decizii? Sunt
arhivate datele in scopul folosirii lor şi în viitor? Datele sunt culese la standarde
cunoscute, este echipamentul corect întreŃinut şi calibrat, sunt datele controlate din punct
de vedere al calităŃii?
Proiectarea reŃelei
Este imposibil managementul apelor sau prognoza inundaŃiilor în lipsa datelor.
Sunt necesare variate tipuri şi surse de date pentru a monitoriza mediul, a controla
echilibrul apelor sau a furniza mărimile de intrare pentru modelele hidrologice care
estimează debitele în urma precipitaŃiilor căzute. Operarea unei reŃele
hidrometeorologice în timp real este esenŃială în măsura în care datele furnizate stau la
baza stabilirii pericolului de inundaŃie. Observarea in-situ a parametrilor meteorologici
şi hidrologici constituie date de intrare pentru sistemul hidrologic de predicŃie.
Trebuie întreprinsă o analiză a reŃelei existente. Trebuie să fie disponibile tabele şi
hărŃi care să ofere detalii referitoare la: monitorizarea locaŃiilor, parametrii, senzori,
înregistratoare, echipament de telemetrie ş.a. Suplimentar, trebuie luată în calcul şi
monitorizarea aşezărilor din bazinele adiacente. Pentru bazinele situate în zone joase,
datele din astfel de aşezări pot fi foarte utile. Analiza trebuie astfel condusă încât să
identifice sub-bazinele similare hidrologic şi meteorologic.
Este posibilă necesitatea îmbunătăŃirii reŃelei, în funcŃie de cerinŃele impuse de
prognoză. Aceasta poate presupune noi pluviometre, aparatură hidrometrică sau de
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telemetrie. În unele cazuri, amplasarea reŃelei nu e corespunzătoare pentru obŃinerea de
date sau efectuarea măsurării debitului în condiŃii extreme – cazuri în care sunt necesare
fonduri pentru transformări structurale. De asemenea, poate fi nevoie de încheierea unor
acorduri interagenŃii pentru întreŃinerea şi buna funcŃionare a reŃelei.
O variabilă cheie care trebuie stabilită este intervalul de timp, necesar pentru
prognoza adecvată a inundaŃiei pentru o locaŃie dată. Dacă intervalul de timp este, de
exemplu, de 6 ore, atunci datele trebuie culese din trei în trei ore sau şi mai frecvent. În
multe cazuri, suplimentarea cu câteva aparate de măsură automate a unei reŃele în care
observaŃiile sunt culese manual este suficientă pentru funcŃionarea adecvată a reŃelei.
ObŃinerea datelor
În general, proiectarea şi operarea reŃelelor de date are o influenŃă deosebită
asupra acurateŃei sistemului de prognoză şi capacităŃii acestuia de a oferi timpul necesar
avertizărilor, astfel încât să poată fi întreprinse acŃiunile de răspuns. Trebuie subliniat
faptul că proiectarea unei reŃele de culegere în timp real a datelor este esenŃială pentru
realizarea cu succes a unui program de prognoză, avertizare şi răspuns. În scopul
funcŃionării efective în condiŃii extreme, senzorii trebuie astfel instalaŃi încât să reziste la
vânt puternic, precipitaŃii, inundaŃii.
ApariŃia senzorilor care acŃionează la distanŃă a îmbunătăŃit semnificativ
capacitatea hidrologilor de a deduce condiŃiile bazinelor de recepŃie pentru regiuni
întinse. Estimarea căderilor de precipitaŃii pe baza aplicaŃiilor radar este un instrument
principal în prognoza inundaŃiilor şi a inundaŃiilor „fulger”. Se dezvoltă rapid şi
utilizarea sateliŃilor geostaŃionari sau polari pentru obŃinerea unui volum mare de date
meteorologice şi hidrologice. Datele obŃinute de la senzori care acŃionează la distanŃă
pot fi folosite acum pentru estimarea cantităŃilor de precipitaŃii, grosimii stratului de
zăpadă, tipului de vegetaŃiei, lucrărilor agrotehnice, evapo-transpiraŃiei, umidităŃii
solului şi extinderii inundaŃiilor.
Multe Ńări folosesc Sistemul Global de TelecomunicaŃii (Global
Telecommunications System – GTS) al OrganizaŃiei Meteorologice Mondiale (World
Meteorological Organization – WMO) pentru transferul datelor în timp real. Recent,
date hidrologice ale câtorva proiecte au fost adăugate sistemului. Cu toate avantajele
folosirii senzorilor care acŃionează la distanŃă, insuficienŃa sau imperfecŃiunea datelor
rămâne principalul punct slab în stabilirea unui program de prognoză la inundaŃii viabil
pentru bazinul unui râu sau la nivelul unei Ńări.
ComunicaŃii de date
Pentru ca informaŃiile să poată fi folosite în centrele de prognoză, datele punctuale
culese din diferite locaŃii trebuie convertite în format digital. Aceasta presupune, fie
înlocuirea senzorului, fie adăugarea unei componente noi sistemului existent. Imaginile
furnizate de senzorii care acŃionează la distanŃă sunt de regulă în formatul digital
specificat. Dacă informaŃiile redate de senzor sunt sub formă de film, trebuie luate
măsuri pentru conversia în timp util în formatul digital specificat.
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Odată observate sau culese din întregul bazin, datele trebuie transmise la o locaŃie
unde pot fi stocate, accesate şi prelucrate. Valoarea acestor date creşte cu viteza de
transmitere şi procesare, de la observarea iniŃială, la locul în care sunt utilizate. Datele
meteorologice şi hidrologice sunt necesare aproape instantaneu astfel încât sistemul
hidrologic de prognoză să poată realiza prognoze actualizate şi sigure. Mai important,
aceasta permite sistemului să asigure timpul critic de avertizare, necesar utilizatorilor
pentru a lua decizii.
Există multe tipuri de tehnologii de comunicare a datelor, culese din diferite
locaŃii, la centrele de prognoză. Cea mai obişnuită modalitate este comunicarea
telefonică. Totuşi, liniile telefonice sunt frecvent distruse în timpul inundaŃiilor severe.
Forme mult mai sigure de comunicaŃii, dar posibil şi mai costisitoare, îl reprezintă
comunicaŃiile radio sau prin satelit. Trebuie făcută o evaluare a formei de comunicaŃie
care să fie cea mai potrivită, sigură şi avantajoasă din punctul de vedere al investiŃiei
pentru situaŃia locală. Datele pot fi transmise prin legături prin satelit dedicate, legături
radio, legături telefonice comerciale sau alte servicii. Dacă pentru emiterea unor
prognoze în timp real sunt necesare şi date in format imagine, trebuie ca lărgimea de
bandă a sistemului de transmitere şi viteza sistemului de procesare să fie verificate.
În multe cazuri, autorităŃile de la nivel naŃional, de provincie/stat sau locale şi
sectorul privat operează reŃele de date în timp real în folosul necesităŃilor proprii. În
majoritatea cazurilor aceste date nu sunt distribuite, fiecare organizaŃie fiind limitată la
datele proprii. Coordonarea şi folosirea în comun a datelor creşte semnificativ volumul
disponibil de date pentru toate organizaŃiile.
Operarea reŃelei
Deseori se întâmplă ca operatorul curent al site-ului să nu aibă cunoştinŃe legate
de obŃinerea de date în timp real. Este necesară o pregătire intensivă a personalului
pentru siguranŃa că datele sunt disponibile atunci când e nevoie de ele şi că sunt de
calitate corespunzătoare.
ÎntreŃinerea în timp este o cerinŃă majoră a unei reŃele de prognoză operaŃionale.
Este posibil ca reŃeaua să opereze doar sezonier sau şi mai rar. Totuşi, menŃinerea reŃelei
în stare de funcŃionare poate necesita schimbări în filozofia de operare. Dezvoltarea
prognozelor operaŃionale ale managementului apelor, inclusiv a prognozelor de
inundaŃii, sporesc utilitatea reŃelei de date şi a sistemelor de transmitere a acestora,
precum şi menŃinerii acestora în stare de funcŃionare.

3.3 Suport meteorologic
Dată fiind importanŃa datelor şi prognozelor meteorologice în obŃinerea
prognozelor inundaŃiilor, este deosebit de important să existe o colaborare strânsă între
serviciile naŃionale de meteorologie şi hidrologie. Această colaborare poate lua diverse
forme şi trebuie să se concentreze pe creşterea acurateŃei şi utilităŃii cunoaşterii
condiŃiilor şi stărilor prognozate existente. Două elemente importante sunt: estimarea
optimă a cantităŃilor de precipitaŃii – unde, când şi în ce cantitate au căzut precipitaŃii şi
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prognoza cantităŃilor de precipitaŃii – unde, când şi în ce cantitate vor cădea precipitaŃii.
AlŃi parametri care prezintă interes sunt: viteza şi direcŃia vântului, temperatura
suprafeŃei active şi umiditatea relativă.
Estimarea cantităŃii de precipitaŃii (Quantitative Precipitation Estimation –
QPE)
Estimările optime ale condiŃiilor existente de precipitaŃii oferă hidrologilor
aprecieri cât mai exacte a ceea ce înseamnă „condiŃii antecedente”. Acestea sunt de mare
importanŃă în procesarea modelelor hidrologice. Eforturi deosebite au fost depuse pentru
creşterea acurateŃei de estimare prin creşterea densităŃii staŃiilor in-situ, implementării
radarelor în teren, procesării datelor primite prin satelit şi cumulării surselor de date.
Prognoza cantitativă a precipitaŃiilor (Quantitative Precipitation Forecasting
- QPF)
Principalul scop al predicŃiei la inundaŃii este de a oferi prognoze cât mai exacte
ale condiŃiilor hidrologice. Curent, prognozările cantitative de precipitaŃii şi alŃi
parametri meteorologici prognozaŃi pot constitui date de intrare pentru modelele
hidrologice în scopul realizării prognozelor hidrologice folosind metode de modelare
numerică.
Specialiştii în prognoze hidrologice trebuie să primească, în mod normal, doar
valorile cele mai corecte privind estimarea cantităŃilor de precipitaŃii, vitezei şi direcŃiei
vântului, temperaturii şi presiunii atmosferice. Valorile acestor parametri sunt rezultatul
utilizării modelelor numerice de predicŃie a vremii şi a experienŃei experŃilor în
prognoză.
Modelele de prognoză, de regulă, rulează o dată sau de două ori pe zi, funcŃie de
practicile operaŃionale ale serviciului meteorologic naŃional. Intervalul de utilitate al
produselor de acest tip este, în mod obişnuit, de 5 zile, acurateŃea scăzând rapid pentru
climatologia pe termen lung. Utilitatea produselor de prognoză cantitativă a
precipitaŃiilor derivate din astfel de modelări este de obicei restrânsă la o zi sau două
datorită performanŃelor slabe peste aceste limite.
Când prognozele pe durate scurte, de ordinul a 6 ore sau şi mai puŃin, dau
randament, se folosesc tehnici prin extrapolare sau de evoluŃie meteo.
AlŃi parametri de interes
Estimarea altor parametri este importantă pentru prognoza inundaŃiilor şi pentru
evaluarea condiŃiilor antecedente ale bazinelor hidrografice. Acestea includ temperatura,
umiditatea şi evapo-transpiraŃia antecedentă, toate acestea fiind foarte importante în
evaluarea condiŃiilor de umiditate a solului şi a deficitului de apă, înainte de începerea
precipitaŃiilor.
3.4 Centrul de prognoză
Centrul de prognoză trebuie să fie pentru agenŃii şi pentru populaŃie o sursă
autorizată de avertismente şi prognoze a inundaŃiilor. Prognozele emise de centru trebuie
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să fie la cel mai înalt standard de precizie şi să fie relatate populaŃiei necenzurat de
agenŃii sau de interese politice. Stabilitatea pe termen lung a centrului este dependentă
de credibilitatea şi utilitatea prognozelor acestuia. Administrativ, centrul poate fi
componentă a unei agenŃii sau poate fi o nouă entitate sprijinită de mai multe agenŃii.
Centrul de prognoză poate fi autogospodărit sau, mai degrabă, va depinde de sprijinul
altor agenŃii.
ÎnfiinŃarea centrului
Analiza existenŃei condiŃiilor şi necesităŃilor va determina dacă un centru de
prognoză va fi înfiinŃat prin întărirea unei facilităŃi deja existente sau prin crearea unei
noi instituŃii. ÎnfiinŃarea trebuie să se bazeze pe un lider politic, administrativ şi tehnic al
agenŃiei candidate, precum şi pe capacitatea agenŃiei selectate de a lucra cu alŃii.
O echipă de iniŃiere a proiectului, întocmită din câteva agenŃii naŃionale şi câŃiva
consultanŃi, cu sprijinul organizaŃiilor internaŃionale şi lucrând în termeni bine stabiliŃi,
ar putea examina aspectele din acest ghid şi ar putea face recomandări cu privire la
dezvoltarea centrului de prognoză. Raportul acestora ar trebui să conŃină aspecte tehnice,
nevoile de personal, aspecte administrative, costuri şi timp. ÎnŃelegerile interne ale
agenŃiei vor fi necesare pentru baza de date, structurile de operare, prognoze ale vremii,
suport tehnic şi administrativ, precum şi alte cereri.
FuncŃie de bazinul hidrografic, este posibil ca astfel de înŃelegeri să existe deja.
Ar putea include roluri şi responsabilităŃi clare şi bine definite, specificaŃii clare privind
munca, măsuri performante şi rezerve pentru planificările financiare. Acordul
internaŃional pentru stocarea datelor, folosind tehnologia prin satelit, şi alte activităŃi de
sprijin s-ar putea să fie necesare.
Centrul are nevoie de finanŃare atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.
FinanŃarea pe termen scurt va consta în capital intensiv, acesta fiind necesar
pentru îmbunătăŃirea reŃelei, construcŃii, achiziŃionare de computere şi soft şi multe alte
nevoi. Acestea ar putea fi finanŃate cel mai bine prin suport special naŃional adecvat sau
suport internaŃional. S-ar putea să mai existe o piaŃă locală pentru aparatură specializată
pentru prognoze, care ar putea fi plătită de către utilizatori.
FinanŃarea pe termen lung va fi necesară pentru funcŃionarea centrului, plătirea
personalului, upgradarea sistemului de computere şi pentru îmbunătăŃirea metodologiilor
de prognoză. Această operaŃiune necesită suport naŃional permanent chiar dacă
îmbunătăŃirile specifice sunt făcute cu fonduri internaŃionale.
Dacă misiunea centrului a fost extinsă incluzând prognozele râurilor pentru
scopuri de management operaŃional al apei, suportul financiar ar putea fi preluat de către
agenŃiile care folosesc prognozele râurilor. PosibilităŃile includ veniturile obŃinute din
vânzarea licenŃelor pentru apă, tarifele de utilizare a apei sau din taxele stabilite ca să
descurajeze dezvoltarea în zonele inundabile.
Pentru a funcŃiona, centrul are nevoie de personal cheie în rezolvarea acestor
probleme. În afară de capacităŃile tehnice, centrul va avea nevoie de oameni capabili să
lucreze în spirit de colaborare cu alte agenŃii şi care pot efectiv să comunice cu acestea.
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Un program semnificativ de antrenament va fi necesar la începutul funcŃionării
centrului, iar costurile pentru un antrenament regulat trebuie prevăzute în buget.
În prima fază, procedurile de prognoză s-ar putea să trebuiască să fie întocmite
după capacităŃile personalului existent, iar planul de antrenament şi dezvoltare ar trebui
stabilit astfel încât să ducă la perfecŃionarea deprinderilor şi tehnicilor, care la rândul lor
să îmbunătăŃească acurateŃea şi utilitatea prognozelor.
Va exista o nevoie imediată de a strânge date de bază, de a calibra şi de a verifica
modelele şi de a stabili proceduri de lucru cu alte agenŃii. Vizitarea unor experŃi sau
plasarea personalului cheie într-un alt centru de prognoze pentru pregătire ar putea veni
în sprijinul acestui proces.
Una dintre abordări în primele faze de dezvoltare ar fi aceea de concentrare a
eforturilor asupra unui bazin cheie sau a unuia dintre sub-bazinele acestuia. Un astfel de
proiect pilot ar putea ajuta la verificarea compatibilităŃii modelelor selectate, precum şi a
capacităŃilor personalului. Acest lucru ar da agenŃiilor care finanŃează un sentiment de
siguranŃă.
În cel mai timpuriu stadiu de dezvoltare, centrul ar putea analiza prognozele
vremii şi furniza avertismente în ceea ce priveşte condiŃiile unei potenŃiale mari
inundaŃii.
Procesarea datelor
Deşi datele ar putea fi preprocesate în altă parte, centrul de prognoze va necesita
sisteme proprii pentru procesarea datelor. Deşi unele lucrări pot fi făcute manual,
sistemul de computere trebuie să aibă surse de curent electric neîntreruptibile (UPS-uri).
În cele din urmă, trebuie să fie puse la dispoziŃie sisteme de alimentare cu energie în caz
de urgenŃă.
Dacă sunt necesare Sisteme de Informare Geografică şi produse de imagine pentru
a fi folosite la prognoze în timp real, memoria şi viteza de lucru a computerului trebuie
avute în vedere. Întreaga proiectare şi arhitectură a reŃelei de computere trebuie
planificată Ńinând cont de dezvoltarea viitoare a centrului.
Nevoile de procesare a datelor vor depinde de modelele de prognozare alese şi de
cerinŃele acestora de procesare a datelor. În lipsa altor cerinŃe, datele trebuie să fie
disponibile digital şi uşor de convertit în formatele utilizate de programele specifice
disponibile în comerŃ.
Trebuie luate, de asemenea, măsuri pentru arhivarea electronică a datelor, astfel
încât acestea să poată fi folosite în următorii ani. Unele date vor trebui scoase frecvent
pentru întrebuinŃare, în timp ce alte date vor fi folosite doar ocazional.
Modalitatea de operare a centrului de prognoze
Este necesar să se stabilească proceduri de intervenŃie de bază şi să se împartă din
timp responsabilităŃile personalului Centrului. O parte din acestea o reprezintă
desemnarea responsabilităŃilor pentru menŃinerea în funcŃiune a sistemelor. Personalul
capabil este cheia obŃinerii unor prognoze bune şi a menŃinerii credibilităŃii Centrului.
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Personalul capabil va fi de asemenea atras de poziŃii de lucru în alte părŃi aşa că se poate
aştepta la schimbări de situaŃie tot timpul. Un plan sistematic pentru antrenarea
personalului, pentru dezvoltarea şi pentru crearea unui climat de competiŃie vor ajuta la
reducerea acestor schimbări de situaŃie.
Trebuie făcute eforturi pentru elaborarea unui manual operaŃional pentru a reduce
vulnerabilitatea Centrului în ceea ce priveşte pierderea de personal sau alte evenimente
neaşteptate. Manualul ar trebui să cuprindă toate aspectele de operativitate şi de
întreŃinere a Centrului, şi ar trebui să includă liste cu contacte cheie din afara Centrului.
Odată ce Centrul şi-a încheiat primul sezon de prognoză a inundaŃiilor, trebuie făcută o
recapitulare a tuturor aspectelor prognozei pentru identificarea a ceea ce a mers bine şi
unde este necesară o îmbunătăŃire. Recapitularea trebuie să includă discuŃii cu alte
persoane care fac parte din alte agenŃii şi alte persoane care se folosesc de prognozele
Centrului. Rezultatele unei asemenea recapitulări trebuie să folosească la îmbunătăŃirea
Procedurilor. SedinŃe periodice cu privire la procedurile de prognoză şi la operaŃiunile
Centrului trebuie Ńinute şi poate chiar trebuie implicat şi personal din alte Centre de
Prognoze.
Modele de prognoze
Există un număr mare de domenii publice şi modele de proprietate disponibile
pentru utilizarea acestora în prognoza inundaŃiilor. Uneori modelul poate fi pur şi simplu
o relaŃie statistică a unei căderi de apă cu o ecuaŃie de mişcare, în timp ce alte modele
pot fi mult mai complexe. Modelele hidrologice pot fi clasificate ca fiind restânse,
semidistribuite sau distribuite şi totodată ca fiind evenimente singulare sau continui.
Modelele probabilistice care iau în calcul date incerte sunt la dispoziŃie de asemenea.
Selectarea modelului va depinde de date avute la dispoziŃie, caracteristicile bazinului
hidrografic şi de nevoile comunităŃii locale. Un model mai puŃin complex tratează
pierderea de apă ca o singură unitate pentru calcularea datelor şi a mişcării acesteia.
Calculele sunt bazate statistic şi legate de procesele hidrologice ca un proces spaŃial
obişnuit. Modelele bazate pe măsurarea unităŃilor hidrografice la scară vor face parte din
această categorie. Unele modele mai simple permit împrăştierii apei să fie subdivizată
sau unor parametri permite să fie estimaŃi şi modelaŃi fizic. Când subdiviziunile unui
bazin hidrografic sunt combinate pentru emiterea unei prognoze, această apropiere este
semidistribuită. FuncŃie de necesităŃile prognozei şi de caracteristicile răspândirii apei,
poate fi nevoie în acest caz numai de un model mai simplist. Un model distribuit
simulează procesele hidrologice cheie ce apar la răspândirea apei folosind procese şi
date distribuite impuse. În scopul prognozei acestea includ şi precipitaŃii, intercepŃii,
infiltrări, revărsări. Revărsările şi traseul canalului pot fi incluse în model sau calculate
pe baza unui model hidraulic. Modelele distribuite necesită mai multe date şi cunoştinŃe
despre revărsările de apă decât modelele mai restrânse. Când modelul este stabilit de la
început caracteristicile precipitaŃiilor şi ale terenului acoperit pot fi singurele aspecte
distribuite. Modelele hidraulice folosite în traseul canalului calculează timpul parcurs de
valul de inundaŃie şi atenuarea acestuia. Aceste modele folosesc ecuaŃiile fundamentale
59

ale dinamicii, curgerea turbulentă cu diferite ipoteze simplificatoare care depind de
caracteristicile canalului, date avute la dispoziŃie şi cerinŃe exacte. RelaŃiile bazinului de
acumulare sunt adesea incluse în modelele hidrologice. Modelele hidraulice ale curgerii
dinamice unidimensionale pot fi folosite pentru dirijarea viiturii prin multiple canale sau
pot fi folosite în situaŃii în care viitura reprezintă o serioasă ameninŃare. Prognozele
probabilistice sunt tipic derivate folosind modele de procese hidrologice la care
distribuŃiile statistice sunt folosite pentru a descrie incertitudinea datelor de intrare şi
condiŃiile bazinului precum date despre precipitaŃii, mostre de sol şi condiŃii de depunere
a zăpezii. Un număr mare al proiecŃiilor modelelor sunt produse şi analizate statistic
pentru a permite o înŃelegere mai bună a neconcludenŃei condiŃiilor. Această abordare
câştigă rapid popularitate, din moment ce furnizează persoana care ia decizii cu
probabilitatea apariŃiei unui eveniment, nu doar a eventualităŃii apariŃiei unuia.
Metodologiile probabilistice simplificate care furnizează un interval de posibile
evenimente există de ceva vreme. Aceasta este obŃinută prin facerea de presupuneri în
ceea ce priveşte viitoarele precipitaŃii pentru a determina scurgerile în condiŃii normale,
scăzute sau crescute. Mai multe presupuneri moderne care tind să fie în stadiul de testare
pilot, Ńintesc la o mai bună cuantificare a nesiguranŃei asociată condiŃiilor meteorologice
de prognoză şi este direct legată incertitudinii estimării posibilei inundaŃii.
Caracterul sofisticat al prognozei hidrologice
În principal, condiŃiile geomorfologice predominante ale bazinului şi interacŃiunea
comunităŃilor în cazul pericolului cu sistemul de râuri, dictează nivelul de sofisticare a
soluŃiei modelate. PerformanŃa de a avea modele sau proceduri existente de prognoze ar
trebui evaluată. Dacă procesele de prognoză implică folosirea unor simple grafice, tabele
sau a unui sistem integrat de modelare robustă, evaluarea acurateŃei prognozei în raport
cu timpul de determinare ar trebui calculată. Sistemul funcŃionează uşor atunci când
avem la dispoziŃie date adecvate? Sunt parametrii actualizaŃi? Parametrii model reflectă
schimbările uzurii terenului care au apărut în cadrul bazinului hidrografic? Sistemul de
modelare reflectă structurile de control a inundaŃiilor şi acŃiunea lor în interiorul
bazinului? Există procese hidrologice importante în privinŃa bazinului hidrografic care
nu sunt reflectate în modelul existent de prognoză ? Sistemul de prognoză funcŃionează
corespunzător pentru inundaŃii dar este inadecvat pentru situaŃiile de rutină sau pentru
necesităŃile de prognoză a inundaŃiilor uşoare? Este necesar să se convertească
prognozele hidrologice în etape ale apei folosind un model hidraulic? În general, este
suficient şi adecvat să satisfacă cererile utilizatorului acest sistem de modelare existent?
CunoştinŃe despre prognoză hidrologică
Hidrologii foarte bine antrenaŃi fac prognoze sigure. Cei care se ocupă cu
prognozele folosesc date reale de moment, cunoştinŃe de hidrologie, cunoştinŃe despre
sistemele de modelare hidrologică şi experienŃă dobândită atunci când fac prognoze sau
avertismente. Pentru determinarea promptitudinii operaŃionale şi a capacităŃii de
prognoză hidrologică a unui centru de prognoze, educaŃia cunoştinŃele şi priceperea
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celor care fac prognoze sunt elemente la fel de importante precum sunt instrumentele pe
care le folosesc. Este numărul celor care fac prognoze suficient de mare pentru a face
faŃă unei situaŃii de inundaŃie? Au cei care fac prognoze suficiente cunoştinŃe în
domeniul hidrologiei şi meteorologiei pentru a aplica eficient uneltele pe care le au la
dispoziŃie? Sunt ei bine antrenaŃi şi au ei capacitatea de a înŃelege limitele sistemului de
modelare pe care-l folosesc? Cei care fac prognoze cunosc utilizatorii, cum să ia
legătura cu ei şi ce informaŃii cer aceştia pentru acŃiunile de răspuns în caz de inundaŃii ?
O evaluare a adecvării capacităŃii operaŃionale de prognoză este importantă în
determinarea modalităŃii de îmbunătăŃire a operaŃiunilor de îmbunătăŃire a prognozelor
de inundaŃii.
Prognozele
Pentru a elabora o prognoză de inundaŃie pentru comunităŃile şi localităŃile supuse
riscului, trebuie să existe o capacitate de modelare hidrologică care să folosească datele
meteo şi cele hidrologice. Modelele hidrologice folosesc precipitaŃiile în timp real şi
datele despre curgerile abundente. Modelele transpun condiŃiile observate în condiŃii
viitoare ale şuvoaielor. Procedurile şi modelele hidrologice variază în ceea ce priveşte
complexitatea, acurateŃea şi uşurinŃa în folosire. Modelele hidrologice simple conŃin
tabele, grafice, sau relaŃii empirice derivate. Multe sisteme de modelare hidrologice
sofisticate folosesc date şi multiple modele hidrologice care sunt integrate pentru a
elabora prognoze foarte exacte. Datorită progresului în Sistemele de InformaŃii
Geografice şi a disponibilităŃii datelor geologice, parametrii unor modele hidrologice pot
fi acum estimaŃi fără să fie necesar să se facă referiri exclusiv la date hidrologice mai
vechi pentru calibrarea modelului. EvoluŃia tehnologiei computerizate a uşurat
modalitatea de a rula sisteme de modele complexe. Aceste sisteme sunt mai uşor de
folosit, mai uşor de întreŃinut şi mai accesibile din punct de vedere al costurilor.
Sistemele hidrologice de prognoză actuale sunt chiar accesibile din punct de vedere al
costurilor şi puternice. Gradul de succes asociat acestor sisteme este dependent de
multitudinea de antrenamente care o execută hidrologii cu acestea. Aceste sisteme sunt
capabile să producă o gamă largă de prognoză a condiŃiilor nefavorabile care pot apărea
în câteva ore la perspectivele probabile sezoniere avute în vedere cu câteva luni înainte
pentru râurile mari. Selectarea modelului sistemului depinde de multitudinea de
informaŃii disponibile, complexitatea proceselor hidrologice de modelat, acurateŃea şi
siguranŃa cerută, timpul de conducere cerut, tipul şi frecvenŃa inundaŃiilor care apar şi
cerinŃele utilizatorului. Modelele hidraulice sunt adesea folosite pentru transpunerea
modelelor hidrologice derivate din condiŃiile nefavorabile. Modelele hidraulice sunt de
asemenea utile în prognozarea condiŃiilor de revărsare a marilor râuri unde suficientă
atenŃie este acordată prin stabilirea nivelurilor de revărsare a apei în raport cu riscul la
care sunt supuse comunităŃile. Astfel de modele sunt interfaŃate cu sistemele de
informaŃii geografice pentru a furniza condiŃii dinamice ale nivelului apei pe hărŃile
comunităŃii. Aceste tipuri de rezultate ale prognozei pot fi valoroase pentru comunităŃi şi
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organizaŃii pentru situaŃii de urgenŃă, din moment ce furnizează informaŃii foarte precise
despre ariile ce se vor inunda şi momentul când se va întâmpla.
SusŃinerea deciziei
Datele hidrometeorologice şi acurateŃea prognozelor sunt fără valoare dacă
prognozele nu ajung la utilizatori şi dacă deciziile nu sunt luate cât mai repede atunci
când trebuie. Prognozele hidrologice şi condiŃiile hidraulice trebuie răspândite astfel
încât deciziile şi acŃiunile să poată fi luate pentru reducerea impactului cu evenimentul
în desfăşurare. Suportul deciziei se referă la totul începând de la luarea deciziei de către
o persoană, în cazul prognozelor precum un primar al unei comunităŃi afectate de
inundaŃii, şi până la operatorul unei structuri de control a inundaŃiilor. Pentru ca decizia
să fie eficientă, o planificare în avans trebuie să definească acŃiunile prescrise legate de
valorile prognozelor. Sistemele de decizii variază de la reguli şi proceduri ce trebuie
urmate după proceduri prescrise, până la programe matematice optimizate.
Randamentul prognozelor
Calculele folosite pentru întocmirea unei prognoze sunt bazate pe unităŃi de
scurgere, deşi unele sisteme simplificate corelează nivelurile superioare cu cele
inferioare ale apei. În orice caz, cei care iau decizii şi populaŃia sunt adesea mai
preocupaŃi de nivelul apelor şi velocitatea în puncte specifice, mai ales în mediul urban.
InundaŃiile prognozate pot fi convertite în nivelul apelor şi velocitatea acestora folosind
scurgeri treptate şi relaŃii ale velocităŃii, modele hidraulice, sau alte tehnici. Persoanele
care iau deciziile şi lucrătorii pentru situaŃii de urgenŃă trebuie să fie consultaŃi în ceea ce
priveşte cererile specifice ale prognozei. În multe cazuri, nivelurile prognozate ale apei
sunt stabilite potrivit informaŃiilor de la faŃa locului. Acest lucru poate fi convenabil
pentru unele scopuri dar pot de asemenea să producă eventuale confuzii. Prin
intermediul sistemelor GPS, este posibil să se furnizeze informaŃii geodezice la fiecare
locaŃie şi aceasta trebuie făcută. Prognozele nivelurilor de apă întocmite pentru public
pot fi sub următoarele forme: tabele, hidrograme, sau hărŃi ale inundaŃiilor. Este de un
mare folos să se facă comparaŃii cu anul anterior sau cu inundaŃiile care s-au produs
anterior. HărŃile de inundaŃii care au legătură cu bazele de date pot furniza informaŃii
despre proprietăŃile individuale şi pot fi de folos populaŃiei conştiente sau serviciilor
pentru situaŃii de urgenŃă. Prognozele trebuie date la dispoziŃie agenŃiilor cheie dar şi
mass-media. Prognozele ar trebui de asemenea introduse pe site-urile de Internet pentru
un acces mai uşor. Zonele pentru care se aplică prognozele trebuiesc comunicate foarte
clar. De exemplu, numele unui oraş din bazinul hidrografic trebuie identificat, sau în
cazul oraşelor foarte mari, trebuie specificate zone foarte bine ştiute din oraş.
Incertitudinea prognozei trebuie prezentată exact, dar nu în termeni tehnici. Fraze
precum „dacă condiŃiile actuale continuă…” sunt de folos precum sunt şi cele care
necesită cunoştinŃe simple statistice precum „există 80% şanse să…”.
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Diseminarea prognozelor şi avertismentelor
Diseminarea prognozei şi a avertismentului este un factor important. Frecvent,
lipsa abilităŃii de a disemina avertismentele către populaŃia supusă riscului este cea mai
slabă verigă din sistemul integrat. Prognozele şi avertismentele trebuie să-i găsească
pregătiŃi pe utilizatori şi cu suficient timp la dispoziŃie pentru a permite acŃiuni de
răspuns. Diseminarea prognozelor şi avertismentelor poate fi atinsă prin intermediul
unei varietăŃi de metode de comunicare. Un inventar al mediilor variate de comunicare
folosite de sistemul de prognoze vor evidenŃia competenŃa proceselor de diseminare.
Prin ce modalitate sunt transmise avertismentele către populaŃie, către agenŃiile de
control a inundaŃiilor, către serviciile pentru situaŃii de urgenŃă şi către formaŃiunile de
protecŃie civilă? Sunt sistemele de comunicare sigure? Ce modalităŃi de comunicare sunt
folosite (precum satelitul, radio, telefon sau internet)? Cum sunt menŃinute liniile de
comunicare? Există modalităŃi de rezervă ale comunicării? În ce format sunt transmise
avertismentele? ÎnŃeleg utilizatorii conŃinutul avertismentelor? Acestea sunt câteva
dintre întrebările care necesită răspuns pentru atingerea performanŃei de către sistemele
de diseminare.
Utilizatorii
Cine sunt aceştia? ÎnŃelegerea nevoilor utilizatorilor este fundamentală pentru
succesul prognozei inundaŃiilor, avertismentului şi programului de răspuns. Ce tipuri de
date şi informaŃii au nevoie aceştia? Cum îi găseşti în timpul zilei, noaptea târziu sau în
timpul unei perioade de vacanŃă? Cum iau aceştia deciziile? Stabilirea unei asociaŃii a
utilizatorilor sau a unui inventar al utilizatorilor sunt două lucruri foarte importante
pentru funcŃionarea bună a sistemului de prognozare. Sofisticarea şi nevoile
utilizatorilor poate varia considerabil. De exemplu, industria hidro are nevoie de date de
înaltă rezoluŃie, prognoze hidrologice detaliate atât pe termen scurt cât şi pe orizonturi
mai îndepărtate. Serviciile pentru situaŃii de urgenŃă şi organizaŃiile media au nevoie de
informaŃii de avertizare clar stabilite care să definească hazardul şi pronunŃările
referitoare la paşii pe care trebuie să-i facă populaŃia pentru minimalizarea riscului.
ÎnştiinŃarea şi acŃiunea
Întregul proces de stabilire a prognozei unei inundaŃii este fără valoare dacă datele
şi prognozele nu ajung la utilizatori. Un sistem de diseminare a prognozei sigurenesigure trebuie stabilit pentru a permite avertismentelor şi prognozelor sa ajungă la
utilizatori oriunde s-ar afla aceştia. ÎnştiinŃarea utilizatorilor este adesea problematică
deoarece multe Ńări nu au sisteme de comunicare care să ajungă la sate şi alte comunităŃi
expuse riscului. Internetul este un sistem de comunicare la nivel global, dar utilizatorii
trebuie să aibă acces şi să fie vigilenŃi pentru a primi avertismentul. Există multe
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exemple de sisteme efective de diseminare bazate pe telecomunicaŃii de înaltă viteză şi
tehnologie care folosesc satelitul, microundele, staŃiile radio. Un program eficient de
avertisment la inundaŃii trebuie să aibă legătură cu media pentru a ajunge la populaŃia
care locuieşte în zonele de risc. În multe cazuri, media poate furniza adevărata
importanŃă prin redifuzarea avertismentelor şi poate asista în comunicaŃii. Răsplata
pentru succesul unei prognoze de inundaŃie de la început până la sfârşit şi a programului
de răspuns, este atunci când acŃiunile duc la reducerea impactului inundaŃiei. AcŃiunile
pot fi simple precum mutarea de la primul etaj la cel de-al doilea a bunurilor din casa
unei persoane, evacuarea zonei de inundaŃie blocarea drumurilor care vor fi inundate sau
închiderea breşelor a unui sistem de protecŃie a oraşului. Dacă nici o acŃiune de
ameliorare nu rezultă de la avertismentele şi prognozele inundaŃiilor, atunci societatea
plăteşte bani pentru rezultate ineficiente.
CAPITOLUL 4
STABILIREA UNUI SISTEM INTEGRAT
Există un număr de paşi care trebuie urmăriŃi în stabilirea prognozei integrată a
inundaŃiilor şi a sistemului de avertizare şi răspuns.
Aceşti paşi sunt foarte importanŃi. Primul pas pentru o comunitate, Ńară sau
regiune este conducerea unei evaluări a programului deja existent de prognozare a
inundaŃiilor,
fiecărei dintre componentele prognozei trebuie să-i fie evaluată
eficacitatea.
După ce sistemul deja existent a fost evaluat, poate lua fiinŃă un nou şi îmbunătăŃit
sistem. Noul sistem ar trebui să întărească componentele slabe ale sistemului de
prognozare deja existent, să îndeplinească toate cerinŃele utilizatorilor şi să asigure
suficientă acurateŃe şi timp de conducere pentru a reduce pierderile rezultate în urma
dezastrelor, până la maximul posibil. Ca şi oricare alt proiect, noul sistem de prognozare
trebuie să aibă ca obiect reducerea costurilor şi prin urmare trebuie să concentreze aceste
îmbunătăŃiri care vor produce cele mai mari beneficii în sensul reducerii pierderilor
economice.
În mod frecvent, instituŃiile financiare care menŃin proiectele de modernizare a
prognozelor privind inundaŃiile vor necesitatea o analiză economică sau un studiu de
fezabilitate pentru a determina beneficiile versus, costurile proiectului şi programelor
subsecvente. De obicei, este de câştigat enorm pe plan economic, lucru ce poate fi
realizat prin investiŃia într-un sistem integrat de prognozare a inundaŃiilor. Următorii
paşi sunt necesari pentru stabilirea unui sistem integrat îmbunătăŃit. Fiecare dintre aceste
componente ar trebui luate în calcul în cadrul acestui întreg, insistându-se asupra întăririi
verigilor slabe din sistemul deja existent.
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-

Definirea unei reŃele meteorologice îmbunătăŃite de observare;
Definirea unei reŃele hidrologice îmbunătăŃite;
Automatizarea reŃelelor meteorologice şi hidrologice;
Stabilirea unui sistem de comunicaŃii, iar în timp real pentru a muta datele de
pe teren la biroul de prognoză;
- Stabilirea unui plan operaŃional a reŃelei de mentenanŃă;
- Determinarea fezabilităŃii radarelor noi, aflate în teren şi deja existente,
pentru estimarea cantităŃii produse de precipitaŃii;
- Determinarea fezabilităŃii prin folosirea produselor geostaŃionare şi sateliŃilor;
- Integrarea datelor din precipitaŃii cu ajutorul sateliŃilor şi estimările
precipitaŃiilor cu ajutorul radarelor;
- Stabilirea bazei de date hidrometeotrologică şi a sistemului de management;
- Selectarea modelelor hidrologice şi hidraulice adecvate pentru condiŃiile
riverane şi cerinŃele utilizatorilor;
- Stabilirea unor legături în timpul real între baza de date şi sistemul de
modelare;
- Stabilirea unor legături între datele numerice privind prognozele vremii şi
sistemul hidrologic de prognozare;
- Determinarea cerinŃelor liniei de pregătire pentru noile metode ale prognozei
hidrologice versus, cunoaşterea curentă a meteorologului;
- Stabilirea programelor de pregătire şi a materialelor;
- Definirea unui sistem de comun acord şi în timp real pentru a trimite prognoza
curentă şi a avertiza populaŃia (exemplu: comunităŃi; mass-media; primăriile;
oficiali guvernamentali);
- Stabilirea unei reŃele de utilizatori şi protocoale pentru a interacŃiona cu
meteorologii şi a unor sisteme de protecŃie pentru a asigura că produsele
prognozate sunt definite corespunzător pentru utilizatori;
- Stabilirea unui „concept de operaŃii” care defineşte …..centru hidrologic de
prognoză va opera în timpul operaŃiilor de rutină, dar şi în timpul
evenimentelor majore de inundaŃii;
- Stabilirea unei strategii de răspuns cu comunităŃile, serviciile de urgenŃă şi
organizaŃiile de protecŃie civilă.
Odată ce definirea sistemului integrat îmbunătăŃit a fost terminat, el trebuie să fie
încorporat într-o propunere de proiect asociat cu costurile şi termenele limită de
aprobare de către diferitele entităŃi guvernamentale implicate, dar şi de donatori şi
instituŃii financiare. Acesta aprobat ar trebui să demonstreze cum diferitele componente
ale noului sistem sunt complete şi integrate într-un program de prognozare continuu.
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Anexă
Studiu de caz 1 : Educarea comunităŃilor
ExperienŃa practică în pregătirea comunităŃii pentru un dezastru în Filipine.
Atunci când un dezastru loveşte o comunitate, gradul de pregătire a populaŃiei
locale şi a autorităŃilor locale se vede diferenŃiat în cazul unui eveniment dezastruos sau
unul la care comunitatea poate face faŃă. În zonele în care hazardurile lovesc des,
populaŃia dezvoltă metode pentru a le face faŃă, cu toate că ele sunt dezorganizate.
Pe de altă parte, autorităŃilor locale, care cunosc deja ciclul managementului
dezastrului, le lipsesc deseori mijloacele necesare pentru întreprinderea activităŃilor
necesare reducerii riscurilor.
Aceasta este şi cazul Filipinelor, care are totuşi legislaŃie completă cu privire la
dezastre. Aceste legi mandatează oficialităŃi naŃionale, regionale, provinciale,
municipale şi orăşeneşti să organizeze comitete, consilii de coordonare a dezastrelor cu
funcŃii bine definite şi care au rolul de a conduce o serie de activităŃi pentru a
operaŃionaliza aceste funcŃii.
Lipsa sau resursele limitate la toate nivelurile guvernamentale sunt citate ca fiind
motivul obişnuit pentru lipsa suportului din partea structurii oraşelor.
Totuşi, situaŃia poate fi îmbunătăŃită dacă autorităŃile locale ar încuraja
participarea populaŃiei locale.
Calitatea participării, care pare a fi cea mai acceptată în formarea comunităŃii
implicate, este aceea ca ea să nu fie forŃată sau coercitivă.
Localitatea Talba, din Central Luzon, Filipine, cu o populaŃie de 779 familii sau
4.674 persoane, era situată de-a lungul unui râu prin care curgea lava din muntele
Pinatubo. Posibilitatea unei revărsări a râului într-un viitor apropiat, reprezenta un real
pericol.
O organizaŃie non-guvernamentală (ONG) care avea ca obiect de activitate
managementul dezastrelor a fost solicitată de către un serviciu de sănătate (ONG) cu
sediul în Talba, pentru a ajuta la pregătirea şi înfiinŃarea unui grup de management la
dezastre în cadrul comunităŃii.
ONG-ul a stabilit un grup bazat pe comunitate, cunoscut ca OrganizaŃia pentru
Răspuns la Dezastre Barangay. Participarea unui consilier din Barangay în această
activitate a facilitat interfaŃa dintre Comitetul de Coordonare la Dezastre din Barangay şi
organizaŃia oamenilor din comunitate, prin desemnarea membrilor grupului din urmă şi
ca membri ai comitetului. Cu toate acestea, OrganizaŃia pentru Răspuns la Dezastre
Barangay şi-a menŃinut identitatea prin desfăşurarea unor întâlniri regulate cu alte
organizaŃii şi participanŃi din oraş.
Printre primele activităŃi din planul comunitar de atenuare a dezastrelor au fost
bordarea cu saci cu nisip a cursului râului şi construcŃia unei căi de circulaŃie
supraînălŃate pentru rezidenŃi, realizată tot din saci cu nisip. Sacii cu nisip aşezaŃi de-a
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lungul malurilor aveau drept scop încetinirea inundaŃiilor în zonă în cazul în care o
scurgere violentă de lavă ar fi lovit localitatea.
În anul 1995 o revărsare de lavă a distrus localitatea Talba. În acel eveniment,
sistemul de comunicaŃii guvernamental a fost întrerupt şi nu a putut să asigure o
avertizare corespunzătoare a rezidenŃilor. A existat însă un sistem paralel de avertizare,
pus la punct de către locuitorii comunităŃii, care i-a avertizat la timp pentru evacuarea
zonei şi evitarea oricărei pierderi de vieŃi omeneşti. Resursele comunităŃii, cum ar fi
bărci private de capacitate mică, jeep-uri şi un camion, au fost folosite pentru a
transporta populaŃia la adăpost.
În cazul experienŃei din Talba, autorităŃile locale erau „deschise” la implicarea
organizaŃiei locuitorilor şi au adoptat o abordare cooperantă. Implicarea consilierului din
Barangay în organizaŃia rezidenŃială a sporit cooperarea. Totodată, aceasta subliniază
dorinŃa unor autorităŃi locale de a împărŃi responsabilităŃile cu populaŃia locală. Acest
gen de cooperare întăreşte relaŃiile dintre ele. A permite organizaŃiei locuitorilor să-şi
menŃină identitatea, în loc să fie cooptată sau integrată cu forŃa în structurile
guvernamentale, a sporit bunăvoinŃa şi a facilitat sprijinul mutual între cele două părŃi.
O comunitate organizată şi pregătită poate întreprinde măsuri de salvare a vieŃii
care completează obiectivele autorităŃilor locale. Ei pot iniŃia activităŃi care pot fi viabile
şi după ce dezastrele au avut loc. De aceea, în zonele în care organizaŃiile sau grupurile
civile active pot fi angrenate în complementarea limitelor guvernelor locale, participarea
lor s-a dovedit a asigura bunăstarea comunităŃii în faŃa dezastrelor.

Studiu de caz 2 : Cooperarea regională în sudul Africii
Angajamentul politic în reducerea riscului de inundaŃii
Comunitatea pentru Dezvoltare din sudul Africii (SADC) este alcătuită din 14
state membre cu o populaŃie de aprox. 200 milioane persoane: Angola, Botswana,
Republica Democrată Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambic, Namibia,
Seychelles, Africa de Sud, Swaziland, Tanzania, Zambia şi Zimbabwe.
De la inundaŃiile devastatoare care au afectat aproape întreaga regiune în 20002001, în special Mozambicul, a început un proces intens de cooperare regională la cel
mai înalt nivel. Acest proces vizează, în principal, o colaborare tehnică îmbunătăŃită care
include anticiparea, atenuarea şi răspunsul la hazarduri naturale spontane, cum ar fi
inundaŃiile transfontaliere datorate cicloanelor şi alocarea de resurse suplimentare pentru
reducerea riscurilor.
Pentru o perioadă lungă de timp, sectorul apelor s-a focalizat pe dezvoltarea de
acorduri de cooperare privind bazinele riverane, dar inundaŃiile din 2000-2001 au scos în
evidenŃă necesitatea acordării sporite de atenŃie la riscurile inundaŃiilor regionale, pe
lângă secetele recurente. Nevoia de cooperare interstatală asociată cu hazardurile legate
de apă este acută îndeosebi în Africa de Sud, deoarece există mai mult de 10 cursuri de
apă comune în regiune.
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Ca punct de plecare, un Summit Extraordinar pentru şefii de state şi de guverne
ale SADC s-a convocat în Maputo, Mazambic în martie 2000, pentru a trece în revistă
impacturile cauzate de inundaŃii în întreaga regiune. În mai 2005, s-a convocat
Comitetul Sub-Sectorial SADC pentru Comunicări Meteorologice, directorii de la
Serviciile NaŃionale Hidrologice şi Meteorologice (NMHS) recomandând să se
întocmească un proiect regional destinat întăririi capacităŃilor serviciilor naŃionale meteo
şi hidro în scopul avertizării şi pregătirii din timp pentru dezastre.

Ploaia şi inundaŃiile din anul 2000 au lăsat mult din centrul Mozambicului sub apă.

În plus, Comitetul SADC al Ministerului Apelor a cerut o abordare strategică
pentru a manageria inundaŃiile şi secetele din zonă.
La sfârşitul anului 2001, SADC a dezvoltat şi a aplicat o strategie de management
multi-sectorială a dezastrelor pentru regiune.
Succesul implementării acestei strategii de reducere a dezastrelor se bazează pe
interacŃiunea dintre diferitele reŃele tehnice şi administrative din Africa de Sud. Unitatea
SADC pentru Coordonarea Sectorului Apelor a formulat o strategie integrată pentru
managementul inundaŃiilor şi secetelor în regiunea SADC, care va fi implementată pe o
perioadă de peste 4 de ani. Strategia pune accent pe pregătire şi planificarea
evenimentelor nepredictive, sisteme de avertizare timpurie şi de informare asupra
vulnerabilităŃilor, măsuri de atenuare a pierderilor, activităŃi de răspuns şi strategii de
recuperare. Procesul implică consultaŃii periodice prin care şefii structurilor de
management al dezastrelor, de avertizare şi meteorologie, precum şi autorităŃile în
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domeniul apelor din Ńările Africii de Sud, se vor întâlni cu specialiştii SADC pentru a
monitoriza progresul şi a discuta impedimentele privind reducerea dezastrelor legate de
inundaŃii şi secete.
În prezent, sunt instalate 50 de staŃii de colectare coordonată a datelor în timp real
în 11 Ńări din sudul Africii, sub coordonarea SADC - Sistemul de Observare a Ciclului
Hidrologic (SADC HYCOS), finanŃat de Uniunea Europeană. Este de aşteptat ca aceste
staŃii să îmbunătăŃească disponibilitatea datelor şi să furnizeze transmisiuni de date în
timp real şi să transmită informaŃiile hidrologice transfrontaliere esenŃiale legate de
prognoza inundaŃiilor.
Proiectul este implementat de către Sectorul Resurselor de Apă al SADC, în
asociaŃie cu serviciile hidrologice ale Ńărilor participante.
Studiu de caz 3 : Program de pregătire la nivel local
Program de pregătire pentru conştientizare şi răspuns la dezastre pentru
persoane, la nivel local în Vietnam
Vietnamul este una dintre cele mai expuse Ńări la dezastre din lume. Sezonul
inundaŃiilor din 1996 a fost cel mai devastator: taifunuri, furtuni tropicale, tornade,
alunecări de teren şi inundaŃii, care au afectat aproape toate provinciile din Ńară, cauzând
pagube de 655 milioane $ şi omorând peste 1 000 de oameni. În 1997, taifunul Linda a
cauzat numai el pagube de 60 milioane $ în provinciile din sud. De asemenea, 2 900
persoane au fost ori ucise ori declarate dispărute. În 1998, Vietnamul a trebuit să facă
faŃă nu numai taifunurilor şi inundaŃiilor, dar şi secetelor care s-au înregistrat în toată
Ńara şi care au Ńinut până în mai 1999. De asemenea, s-au extins şi incendiile. Ca
răspuns la asemenea ameninŃări, Programul NaŃiunilor Unite de Dezvoltare (UNDP),
Ministerul Dezvoltării Agricole şi Rurale şi Comitetul Central pentru Controlul
InundaŃiilor şi Furtunilor au cooperat în vederea elaborării de strategii de prevenire,
pregătire şi atenuare a dezastrelor. O Ńintă ulterioară o reprezintă întărirea capacităŃilor
naŃionale pentru planificarea şi răspunsul la dezastre.

Pregătirea elevilor în Vietnam
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Noul proiect de management al dezastrelor se “construieşte” pe succesul fostului
proiect UNDP care a realizat un sistem naŃional de informare si monitorizare a
dezastrelor legate de ape, aplicabil la nivel de provincie, dar care se foloseşte şi la
nivelul localităŃilor. Noul proiect îşi extinde capabilitatea de management al dezastrelor
legate de ape şi la celelalte dezastre, incluzând secete, maree puternice şi incendii
forestiere.
Principalul scop al acestui proiect pilot de pregătire finanŃat de EU-UNDP este
acela de a introduce pregătirea şi conştientizarea la dezastre în sistemul şcolilor primare
din Vietnam. Elevii din comune sunt învăŃati cum să atenueze pierderile suferite în
urma dezastrelor în cadrul gospodăriilor şi famiilor lor.
Pe lângă educarea copiilor în şcoli, această abordare are drept scop şi dezvoltarea
efectelor sinergetice, cum ar fi sporirea conştientizării dezastrelor naturale în comunităŃi
şi familii. Astfel, au fost selectate 3 provincii din Vietnam (Thanh Hoa, Quang Tri şi
Long An). Cele 3 mari obiective dorite erau: (1) dezvoltarea unui program de pregătire
şi conştientizare care, dacă avea succees, să poată fi aplicat şi la nivel naŃional; (2)
stabilirea unui nucleu al Instructorilor Principali şi (3) încurajarea instituŃiilor pentru a
se implica în managementul dezastrelor din Vietnam. Implementarea paşilor acestui
program de pregătire includ: formarea unui Comitet DirecŃional şi a unui Grup de
Lucru; semnarea unui contract cu Societatea de Cruce Roşie din Vietnam; crearea,
definirea şi revizia constantă a materialului de pregătire; pregătirea Instructorilor
Principali; pregătirea profesorilor şi a copiilor din provinciile selectate.
Bazându-se pe studierea cărŃilor şi a cunoştinŃelor elevilor de clasele a patra şi a
cincea, s-a elaborat o carte pentru elevi şi una pentru profesori, acestea fiind distribuite
în şcoli. „Disaster bags” ( „CunoştinŃe despre dezastre”) a fost descrisă şi explicată în
materialele de pregătire, ea urmând a fi donată famiilor elevilor. În plus, a fost produsă
şi o casetă video în scopuri educaŃionale, ea conŃinând în principal dezastrele din
Vietnam, dar şi multe din lecŃiile conŃinute în materialele de pregătire.
Crucea Roşie din Vietnam era responsabilă cu organizarea şi conducerea unui curs
de pregătire pentru profesori de şcoli generale, un total de 288 de profesori din cele 3
provincii participând la acest curs. După aceast curs, Crucea Roşie din provincii a lucrat
şi cu şcolile regionale pentru a organiza un curs şi pentru profesorii claselor a patra şi a
cincea din şcolile selectate. Au fost instruiŃi 18 755 de elevi. Cursul s-a extins pe o
perioadă de 4 săptămâni. Programele de pregătire nu au fost incluse în programa şcolară
existentă, ci mai degrabă au fost considerate cursuri extraşcolare. Aceste cursuri s-au
predat de-a lungul a unui weekend, atunci când elevii în mod normal nu erau la şcoală.
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Studiu de caz 4 : Accesul la informaŃii - Proiectul RANET
RANET este un program al câtorva parteneri, care are drept scop accesibilitatea
populaŃiei rurale şi comunităŃilor din Africa la informaŃiile legate de vreme şi climă.
RANET asigură o legătură radio-internet între rezultatele ştiinŃifice şi indivizii din
teren de la care contează cel mai mult informaŃiile de avertizare. Programul se
desfăşoară în Africa, fiind în stare de implementare şi în Asia şi Pacific. Scopul este de
a îmbunătăŃi materialele legate de climă şi vreme prin diferite activităŃi.
RANET se străduieşte să facă cât mai accesibilă folosirea acestor instrumente
pentru luarea deciziilor, şi la nivel local, regional şi naŃional. Toate activităŃile RANET
se bazează pe o abordare comună şi sunt făcute în colaborare şi cu aprobarea
comunităŃilor şi cu serviciile meteorologice naŃionale şi cele asociate acestora.

Avansul tehnologic şi ştiinŃific din ultimii zece ani au furnizat nu numai o bună
înŃelegere a condiŃiilor de vreme şi climatice, dar şi o mai mare varietate a observaŃiilor
şi progozelor care pot fi folosite în eforturile de gestionare a sistemelor. În prezent,
multe dintre populaŃiile rurale care au nevoie de informaŃiile hidrometeorologice şi ale
mediului înconjurător nu au acces la aceste informaŃii deja existente la organizaŃiile
naŃionale, regionale şi uneori chiar internaŃionale. Programul RANET a fost creat şi
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definit în mod special pentru a face faŃă acestor probleme (accesul la informaŃii şi
prelucrarea lor la nivelul comunităŃilor rurale).
RANET identifică şi pregăteşte partenerii pentru folosirea diferitelor tehnologii
care sunt cele mai apropiate nevoilor lor de informare şi care pot fi folosite în zonele lor.
În afară de identificarea diferitelor tehnologii, RANET doreşte să obŃină accesul
populaŃiei rurale la aceste reŃele – sisteme mari inaccesibile de un grup, dar utilizabile de
către RANET şi partenerii săi atunci când se lucrează împreună. În plus, RANET se
concentrează pe integrarea reŃelelor existente, prin aceasta întărind capacităŃile locale
existente decât să se dezvolte alte noi.
Multe proiecte de dezvoltare care au o componentă a tehnologiei comunicaŃiilor
sunt vulnerabile dacă nu sunt găsite soluŃii viabile. Radioul este una dintre tehnologiile
cele mai răspândite din lume, implicarea acestuia în reŃeaua RANET ajută la asigurarea
faptului că programul se construieşte pe capacităŃile existente.
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Acronime
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- African Centre of Meteorological Application for Development
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- Asian Disaster Reduction Center
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- Advanced Hydrologic Prediction Services project of the U.S. National Oceanic
and Atmospheric Administration National Weather Service

CCFSC

- Central Committee for Flood and Storm Control in Vietnam

CRASH

- Comprehensive Risk Assessment for Natural Hazards

CRED

- Centre for Research on the Epidemiology of Disasters

DCCs

- Disaster Coordinating Councils/Committees

DEM
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DTM

- Digital Terrain Model
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- El Niño Southern Oscillation
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- United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean
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- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

EM-DAT

- Emergency Events Database administrated by CRED,University of Louvain, Belgium
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- European Union
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- Global Telecommunication System
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- Intergovernmental Panel on Climate Change
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- International Strategy for Disaster Reduction
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- National Meteorological and Hydrological Services

OFDA
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- Quantitative Precipitation Forecasting
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- Southern African Development Community

UNDESA

- United Nations Department of Economic and Social Affairs
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- United States Agency for International Development
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WMO
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