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1. INTRODUCEREA 

Proiectul ˝Crearea de hărților hazard și de risc de inundații pentru regiunea Banatului în Serbia˝ este pus în aplicare 

în cadrul programului de cooperare transfrontalieră între România și Serbia, pentru perioada 

2007.-2013.(Cross-Border Programme between Romania and Serbia for the period 2007-2013). Acest program pune 

bazele pentru utilizarea fondurilor UE în cadrul componentelor IPA transfrontaliere ale acestora, precum și un sprijin pentru 

cooperarea transfrontalieră la granița dintre România și Serbia. Strategia IPA CBC România-Serbia își propune să realizeze 

o dezvoltare socio-economică mai echilibrată și durabilă a zonei de frontieră română-sârbă. Depășirea problema frontierelor 

ca o "divizare" și promovarea unei cooperări mai strânse și de contact între regiuni și comunitățile de pe ambele părți ale 

frontierei sunt una dintre principalele obiective ale programului, în timp ce obiectivul practic principal al îmbunătățirii calității 

vieții comunităților din zona de frontieră.  

Bazându-se pe DIRECTIVA 2007/60 / CE a Parlamentului European și a Consiliului UE din 23 octombrie 2007 privind 

evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (denumită în continuare EFD 2007/60 / CE), obiectivul principal al proiectului 

este de a spori siguranța în legătură riscului de inundații pentru locuitorii din Banat, în zona de-a lungul frontierei 

România-Serbia.  

Elementele cheie ale Directivei UE 2007/60 /EC sunt : 

 Evaluarea preliminară a riscului de inundații (articolul 4 și 5) Este esențial ca acțiunile vor fi luate numai în zonele în 

care există un risc potențial semnificativ de inundații, sau pot fi prevăzute în mod rezonabil în viitor. În cazul în care 

într-un anumit bazin, sub-bazine sau întindere de coastă există un risc potențial semnificativ de inundații sau 

previzibile în mod rezonabil, în viitor, statele membre vor fi în măsură să le identifice în evaluarea preliminară a 

riscului de inundații. Pentru aceste bazine și / sau sub-bazine nu este necesară nici o acțiune suplimentară pentru 

a lua. 

 Hărțile de hazard și de risc de inundații (articolul 6) Risc de inundații, și a pericolelor și a riscului de inundații vor fi 

mapate la bazinele și sub-bazinele cu risc semnificativ de inundații potențial în general, trei scenarii: inundații cu 

probabilitate mică sau în cazuri extreme, inundații cu probabilitate medie (perioada de returnare probabil> 100 de 

ani) și inundații cu o probabilitate mare, acolo unde este posibil. Hărțile pot afișa informații referitoare la inundații: 

scară spațială, adâncimea și viteza apei și posibilele consecințe negative 

 Planurile de gestionare a riscului de inundații (articolul 7) 

 Planurile de gestionare a riscului de inundații vor fi dezvoltate și implementate în bazinul râului sau la nivel de 

sub-bazin pentru a reduce riscurile și gestionarea riscurilor de inundații în zonele în care evaluarea preliminară a 

riscurilor de inundații, care au fost identificate ca fiind necesare. Aceste planuri se vor concentra pe reducerea 

posibilelor consecințe negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea 

economică, iar în cazul în care aveți de gând să furnizeze, după caz, cu privire la măsurile nestructurale și / sau 

pentru a reduce probabilitatea de inundare. Aceste planuri vor aborda toate fazele ciclului de management al 

riscurilor de inundații, acordând o atenție specială: prevenirea (cum ar fi prevenirea pagubelor provocate de 

inundații prin evitarea construcțiilor de case și instalații industriale, în prezent și viitor, în zonele care sunt 

predispuse la inundații sau prin adaptarea evoluțiilor viitoare la riscul de inundații ), de protecție (prin luarea de 

măsuri pentru a reduce probabilitatea de inundare și / sau a impactului inundațiilor într-o anumită locație, cum ar fi 

restaurarea zonelor inundabile și a zonelor umede) și pregătire (de exemplu, furnizarea de instrucțiuni adresate 

publicului cu privire la ce să facă în caz de inundații). 

Pentru a atinge obiectivul principal al proiectului în cadrul regiunii determinate (în Serbia și Banat Timiș în România), și în 

conformitate cu EFD 2007/60 / CE, este împărțit în 4 faze : 

 Evaluarea preliminară a riscului de inundații (PPRP- "Evaluarea preliminară a riscului de inundații" -PFRA); 
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 Identificarea floodplain semnificative (ZPP) sau zona de risc semnificativ de inundații potențiale (zone cu potențial 

de inundații semnificativ de risc-APSFR), în conformitate cu Directiva EFD 2007/60 / CE Articolul 5 (2). Ca parte a 

acestei faze a ofertei este definită ca "hărți indicativ de inundații zona de risc" 

 hărți de hazard și risc de inundații ("de inundații pericol și hărți de risc" -FHRM); 

 Planul de management al riscurilor de inundații ("Planul de management al riscului de inundații" -FRMP). 

Dispozițiile EFD 2007/60 / CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații în Republica Serbia, incluse în Legea 

Apelor adoptată în mai 2010. În legislația românească include, de asemenea, prevederile EFD 2007/60 / CE, astfel încât 

relevante documente pe teritoriul Româniaei a făcut în conformitate cu aceste dispoziții. 

Directiva EFD 2007/60 / CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (Directiva privind inundațiile din Europa, 

EFD) a intrat în vigoare la data de 26 noiembrie 2007. Prezenta directivă se solicită din statele membre ale UE să evalueze 

care sunt fluxuri de râu și de coastă cu risc de inundații, pentru a mapa gradul de inundare, bunuri materiale și persoanele 

care se află în zonele cu risc ridicat, să ia măsuri adecvate și coordonate pentru a reduce acest risc de inundații. Această 

directivă se consolidează, de asemenea, dreptul de acces public la informații cu privire la riscurile de inundații și măsurile 

corespunzătoare și drepturile publicului de a influența procesele de planificare a guvernului, în conformitate cu concluziile 

riscului de inundații. Statele membre ale UE sunt obligate să armonizeze practicile lor în gestionarea riscului de inundații, cu 

toate celelalte state cu care împart zonele internaționale de captare a raului, inclusiv statele care nu sunt membre ale UE, 

precum și în solidaritate nu întreprinde măsuri care ar putea crește riscul de inundații în țările vecine. În comparație cu 

Directiva EFD 2007/60 / CE, statele membre iau în dezvoltarea economică durabilă pe termen lung cont, inclusiv 

schimbările climatice și practicile de utilizare durabilă a terenurilor.  

În conformitate cu EFD 2007/60 / CE, statele membre, pentru fiecare bazin hidrografic sau unitate de gestionare menționate 

la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din directivă sau partea districtului hidrografic internațional care se află pe teritoriul său, se 

angajează dezvoltarea evaluarea preliminară a riscului de inundații ( PFRA), în conformitate cu alineatul 2 al articolului 

4.Directive. 

După cum sa menționat deja, primul pas în evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, este de a face evaluarea 

preliminară a riscului de inundații-PPRP (denumită în continuare pentru evaluarea riscurilor PFRA-preliminar de inundații în 

limba engleză-sau a riscului EVALUAREA la preliminară-inundatio EPRI în română lingvistice), precum și dosare care 

definesc zonele de inundare semnificative (ZPP) și zona de inundații indicativ de risc (zone de risc potențial semnificativ de 

poplava- "Hărțile zonei de risc indicativ de inundații" -IFRA), care face obiectul primei și a doua parte a proiectului.  

Această parte a proiectului este o continuare logică a primei părți a proiectului: VOL 1 - Evaluarea preliminară a INUNDAȚII 

DE RISC-PPRP (PFRA), având în vedere că utilizează pe deplin analiza datelor și rezultatele acestei lucrări. 
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2. EVALUAREA PRELIMINARĂ A RISCULUI DE INUNDAȚII - PFRA 

2.1. INTRODUCEREA 

În conformitate cu Directiva EFD 2007/60 / CE, pe baza informațiilor disponibile și ușor accesibile, cum ar fi date și studii de 

dezvoltare pe termen lung, impactul schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor, precum și alte surse pentru a furniza 

o estimare a riscului potențial de inundații, este necesar O evaluare preliminară a riscului de inundații. PFRA ar trebui să 

includă următoarele: 

 Colectarea, controlul, eventualelor corectii, sistematizare și selecție reprezentativă a datelor înregistrate 

disponibile privind inundațiile din trecut și de a introduce date în baza de date corespunzătoare; 

 Efectuarea unei analize pentru a determina care zone pot fi expuse riscului de inundații în viitor; 

 Efecte adverse potențiale și a consecințelor inundațiilor viitoare pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul 

cultural și activitatea economică; 

 Analiza eficienței sistemelor și a instalațiilor de protecție împotriva inundațiilor, starea obiectelor de infrastructură, 

poziția zonelor populate, zone, așezări, dezvoltarea activității economice și pe termen lung de evaluare a 

impactului potențial al schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor existente ; 

 Realizarea de hărți indicative / director (IFRA), sau zone de risc potențial semnificativ de inundații, care prezintă 

toate datele relevante disponibile (topografie, bazinele hidrografice de frontieră, poziția cursurilor de apă și 

caracteristicile lor generale hidrologice și geo-morfologice și de utilizare a terenului), care identifică în mod clar 

zonele cu semnificative risc potențial de inundații; 

 Consultarea cu autoritățile locale și alte instituții guvernamentale și agenții (MMP / ANAR / inHg, etc, pe partea 

română și Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului, Public Companii: Apele Serbiei, Apele Belgrad, Voivodina 

Apele, Ministerul Industriei Interne pentru Situații de Urgență, administrații locale, instituții și institute științifice, 

partea sârbă). 

 

În cazul districtelor hidrografice internaționale sau unitățile de gestionare menționate EFD 2007/60 / CE, articolul 3 alineatul 

(2) litera (b), care este partajată cu alte state membre, statele membre se asigură că schimbul de informații relevante are loc 

între autoritățile competente. 

Această evaluare ar trebui să ia în considerare toate tipurile de inundații, cum ar fi cele care pot proveni din râuri, marea și 

estuarul, ploile abundente sau a apelor subterane, precum și afectarea structurilor de protecție împotriva inundațiilor, 

inclusiv baraje (zona de inundații neprotejate și cu echipaj uman zona de inundații). De asemenea, este necesar să se ia în 

considerare cine și ce impactul inundațiilor poate avea asupra oamenilor, a bunurilor, întreprinderi, mediul și patrimoniul 

cultural. 

Evaluarea preliminară a riscului de inundații (PFRA) în perioada anterioară a fost făcută pentru întregul teritoriu al Republicii 

Serbia, pe de o parte, și pe teritoriul Republicii România, pe de altă parte, pe baza informațiilor disponibile pe care pot fi 

zone indentifikikovati în cazul în care pot apărea riscuri semnificative asociate cu inundațiile. 

Regiunea transfrontalieră dintre România și Serbia, în cazul în care se estimează că există un risc semnificativ de inundații, 

este o zonă pe care să execute proiectul de mai jos evaluare detaliată a măsurii și gradul de risc de inundații, și să 

definească, acolo unde este posibil, măsuri de control și de reducere riscului de inundații.  

EFD 2007/60 / CE, precum și legile sârbe (a se vedea secțiunea 1.3.), Nu da o definiție precisă a riscului "semnificative" de 

inundații. definiție foarte prescriptiv nu este adecvat din cauza naturii preliminare a PFRA, dar principiile de bază sunt 

stabilite în EFD 2007/60 / CE, articolul 6 ar trebui, cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că, în timp ce inundațiile o 
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casă să fie traumatizante pentru proprietar sau chiriaș al casei , ar trebui să ia în considerare PFRA ce nivel național sau 

regional, este un risc semnificativ de inundații. 

Bazat pe evaluarea preliminară a riscurilor de inundații, astfel cum se menționează în EFD 2007/60 / CE Articolul 4, statele 

membre, pentru fiecare bazin hidrografic sau unitate de gestionare a EFD 2007/60 / CE, articolul 3 alineatul (2) litera ( b), 

sau o parte a bazinului hidrografic internațional, care se află pe teritoriul său, identifică acele zone pentru care se va 

concluziona că există riscuri potențiale semnificative de inundații sau ar putea considera că este probabil să apară în viitor 

inundații -area un potențial risc semnificativ de inundații (zone de un potențial semnificativ riscului de inundații-APSFR). 

PFRA vor fi utilizate de către statele membre să se pregătească pentru pericolele folderul din zona identificate și riscurile de 

inundații, precum și de a elabora planuri de gestionare a riscului de inundații, în conformitate cu dispozițiile relevante ale 

EFD 2007/60 / CE. Toate dosarele din domeniul de aplicare al proiectului se va face în conformitate cu "Manualul privind 

bunele practici de cartografiere de inundații în Europa,"-EXCIMAP european cerc de schimb privind cartografierea 

inundațiilor, 2007. 

Pentru a rezolva problema de gestionare a riscului de inundații în bazinul Dunării, în conformitate cu acordul bilateral, este 

responsabil al Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), care a adoptat un program de acțiune 

pentru dezvoltarea durabilă și prevenirea inundațiilor în bazinul reuniunii ministeriale ICPDR Dunării, a avut loc la 13 . 

decembrie 2004. Cu privire la reuniunea ministerială ICPDR în 2010, a adoptat Declarația de la Dunăre, în care miniștrii 

țărilor dunărene au reafirmat convingerea că prevenirea și protecția împotriva inundațiilor nu sunt sarcini pe termen scurt, 

dar sarcina permanentă a cea mai mare prioritate și a promis să depună toate eforturile pentru a pune în aplicare a Directivei 

UE privind inundațiile de-a lungul bazinului hidrografic al Dunării.   

Luând în considerare toate documentele colectate, recomandările, metodologia definite și criteriile stabilite la nivel 

internațional, reglementările legale în vigoare, irelevante datele colectate în perioada anterioară și-a făcut documentația 

referitoare la evaluarea preliminară a riscului de inundații, pentru teritoriul Banatului din Serbia Național și. Această 

documentație a reprezintă prima parte a proiectului: VOL 1 - Evaluarea preliminară a INUNDAȚII DE RISC-PPRP (PFRA). 

 

2.2. LEGISLAȚIA ÎN SERBIA 

Directiva EFD 2007/60 / CE este stabilită în mod clar în Legea cu privire apelor Republicii Serbia, precum și articolul 47 din 

Legea apelor Republicii Serbia, reprezintă un set de obligații, în special pentru a pregăti evaluarea preliminară a riscului de 

inundații (PFRA) pe teritoriul sârb. PFRA în Serbia a fost efectuată pe baza metodologiilor pentru efectuarea evaluării 

preliminare a riscurilor de inundații (Monitorul Oficial al RS, nr. 1/12), care este eliberat ca de-lege 2011.  

De gospodărire a apelor se bazează pe principiile stabilite la articolul 25 din Legea apelor, precum și conținutul acestor 

documente este definit la articolele 25 și 33 din Legea apelor. 

 

Atunci când vorbim despre Republica Serbia dispoziții EFD 2007/60 / CE sunt incluse în Legea Apei a fost adoptată în mai 

2010. La articolul 47. din Legea privind Apa este, practic stabilește obligația de a pregăti PFRA pe teritoriul sârb. PFRA în 

Republica Serbia a fost efectuată pe baza proiectului de metodologie, care este eliberat ca de-lege-Ordonanței în 

decembrie 2011. În conformitate cu acest act a fost efectuat lucrări la elaborarea PFRA pentru întregul teritoriu al Republicii 

Serbia, așa cum se explică în secțiunea anterioară. 

 

Reguli la articolul 4 din 47.act a apelor ( "Monitorul Oficial al Republicii Serbia", nr 30/10), Ministerul Agriculturii, Comerțului, 

Pădurilor și Gospodăririi Apelor, publicat în decembrie 2011, "în conformitate cu privire la stabilirea metodologiei de 

pregătire a evaluării preliminare risc de inundații ". inundații semnificative din trecut pentru a descrie datele prezentate în 

anexa 1, care este tipărită, împreună cu prezenta ordonanță și să constituie o parte integrantă a unei posibile viitoare 
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inundații semnificative descrie detaliile prezentate în anexa 2, care se anexează la prezentul document și sunt parte 

integrantă din acesta. Zona de inundații semnificative descrie datele prezentate în anexa 3, care este, de asemenea, 

imprimate cu acest set de reguli, ca parte integrantă a ei. 

 

2.3. EVALUAREA PRELIMINARA A RISCULUI-PPR (PFRA) PENTRU REPUBLICA SERBIA 

Pe baza obligațiilor legale PFRA a fost pregătit pentru întregul teritoriu al Republicii Serbia, de către Ministerul Agriculturii și 

Protecția Mediului-Direcția pentru apă, dar cu participarea activă a tuturor instituțiilor relevante, cum ar fi întreprinderile 

publice în domeniul gestionării apelor, Institutul Hidrometeorologic din Serbia și institute științifice (purtător al proiectului a 

fost Institutul Jaroslav Cerni) și agențiile relevante. Procesul a început în 2009, PFRA cu pregătirea unui chestionar privind 

inundațiile, care a avut loc după 1965. PFRA implică riscuri generate de inundații fluviatile (râuri), precum și riscurile de 

inundații din apele interioare, ca urmare a ploilor excesive sau a apelor subterane excesive. Datele cu privire la recentele 

inundații au fost, de asemenea, colectate de la unitatea de protecție civilă la nivel municipal, care au fost afectate de 

inundații.    

Au fost luate în considerare numai acele inundații care au cauzat daune în proporții mari (daune de peste 10% din venitul 

total anual al municipiului) sau inundațiile care amenință mai mult de 100 de gospodării sau 300 de locuitori și / sau a 

acoperit o suprafață de peste 50 km2 și / sau pe cele ale care au fost identificate pentru a avea značnajne cauzate și 

consecințe sociale importante. Se presupune că pot exista reapariția unor astfel de inundații majore în trecut. 

Zone potențial inundate sunt zone neprotejate și zone, care pot aparau fi inundate în caz de deteriorare a instalațiilor 

existente de protecție împotriva inundațiilor sau a barajului de mare, cu efecte negative asupra sănătății umane, mediului, 

patrimoniul cultural și activitatea economică. Consecințele sunt estimate prin luarea în considerare a topografia terenului, 

kasrakteristike hidrologic cursurilor de apă / bazine, eficiența sistemului de protecție împotriva inundațiilor, poziția zonelor 

populate și a zonelor de activitate economică, previziunile de dezvoltare pe termen lung, precum și posibilul impact al 

schimbărilor climatice. 

Pentru a crea PFRA petru Republica Serbia a folosit următoarele date digitale: 

 GIS harta scara 1: 300.000, care include: limitele administrative, de relief, hidrografie, patrimoniul cultural, 

comunicare, stațiuni, centrale hidroelectrice, instalații industriale, modelul digital de teren; 

 Corine Land Cover 2000 (PEM); 

 Harta GIS zone inundabile indicative sau zone de risc potențial semnificativ de inundații, care conține zone 

potențiale de inundații, care sunt rezultatul mai multor studii hidraulice și pentru analiza ulterioară a volumului 

inundațiilor anterioare; 

 Harta diguri și baraje; 

 Date de populație . 

În timpul lucrărilor sa dovedit că principala problemă în a face PFRA Republica Serbia a fost o lipsă de date detaliate digitale 

privind activitățile economice, surse potențiale de poluare, și a zonelor protejate.Ceea ce face PFRA pentru teritoriul 

Republicii România a fost finalizat în managementul singur cu periodu.Za riscului de inundații în România este responsabil 

de Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP), Administrația "Apele Române" Național de Centrală și ("Apele Romane" -ANAR) 

11 administrative bazinele (inclusiv Banatul ABA) și Institutul Național de hidrologie și Gospodărire a apelor (inHg).  

Pentru a gestiona riscul de inundații în Republica Serbia este Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului (MPŽS) 

Companiile publice pentru apă (JP), locale și guvernul regional (LS), Ministerul Industriei Interne pentru Situații de Urgență 

(MUPSVS), National Hidrometeorologic (RHMSS) și EPS HE Djerdap (EPSHEĐ) pentru fluxurile de sub influența gârlă HE 

Djerdap. 
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În prima parte a proiectului VOL 1 - Evaluarea preliminară a INUNDAȚII RISC-PPRP, în timpul căreia a făcut o evaluare 

preliminară a riscului de inundații pe teritoriul Banatului din Serbia, folosit mai ales rezultatele documentației de mai sus, sau 

I, și toate alte informații, sesizări și documentare, pe care consultantul a considerat relevant pentru dezvoltarea 

documentației. 
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3. INUNDAȚIILE ISTORICE 

 

Curenți de râu care curg prin regiunea Banatului (pe ambele părți ale graniței-română din Serbia), care fac parte din bazinul 

Dunării. La nivel mondial o trecere în revistă a inundațiilor importante, care a avut loc în bazinul Dunării, preluate din 

documentația publicată existentă, în special în ultimul deceniu, oferă o imagine mai clară a inundării în unele părți din 

bazinul Dunării din Serbia și România, și mai îndeaproape în regiunea Banatului, precum și zonele transfrontaliere. 

 

Acest lucru se aplică și la inundațiile care au avut loc în trecut și care au avut efecte negative semnificative asupra sănătății 

umane, mediului, patrimoniul cultural și activitatea economică, care este probabilitatea unor evenimente viitoare similare 

este încă relevantă (EFD 2007/60 / membru al CE 4.2. (b)), precum și a inundațiilor semnificative care au avut loc în trecut, 

în cazul în care este posibil să se prevadă consecințele negative semnificative ale unor evenimente viitoare similare (EFD 

art. 4.2 (c)). 

 

În arhivele istorice ale țărilor prin care trece Dunărea de secole, există o mulțime de înregistrări ale evenimentelor de 

inundații. Najpoznatiji între aceste înregistrări este cea din anul 1501 de inundație pe cursul superior al Dunării, care este 

considerată a fi cea mai mare inundație de vară pe Dunăre, în ultimul mileniu. Acest lucru de inundații a provocat o mare 

devastare la Viena, și, eventual, mai departe în aval. De asemenea, au fost înregistrate cauzate de inundații și acumularea 

de gheață, cum ar fi inundațiile din 1938. Apoi, el a distrus un număr mare de așezări de la Esztergom la Vukovar, inclusiv 

orașele Pest, Óbuda și părțile inferioare ale Buda la teritoriul actual al capitalei Ungariei. 

 

Inundații sunt relativ frecvente care apar în regiunea Banatului, în special în văile râurilor neprotejate Karas și Nera, în 

sud-estul Banatului. De asemenea, inundațiile transfrontaliere cu impact social și economic devastatoare, urmate de 

diverse implicații politice și administrative, au apărut pe râul Timiș de mai multe ori. Astfel, în cursul anului 1966 a înregistrat 

producerea de inundații catastrofale, după o cursă pe digul stâng pe partea română a frontierei. Patruzeci de ani mai târziu, 

o valuri majore de inundații a avut loc în aprilie 2000 și în aprilie 2005. În plus față de aceste inundații în ultimul secol, 

inundații majore desilesu în 1902, 1924, 1926, 1940, 1941, 1942, 1944, 1954, 1965, 1970, 1974 și 1991, și ultimul deceniu 

al acestui secol, ar trebui să menționăm inundațiile din 2002, 2006, 2010 și 2014, în plus față de cele de mai sus.  

În baza obligațiilor legale, în periodul  2009-2011. , Documentația făcută o evaluare preliminară a riscului de inundații pe 

teritoriul Republicii Serbia, care în scopul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor al Republicii Serbia, 

întocmit de Institutul pentru Resurse de apă "Jaroslav Cerni" la Belgrad.  

Pe baza chestionarului elaborat pe inundațiile istorice, care se află în procesul de pregătire a acestui document distribuit 

către administrațiile locale și persoanele de încredere municipale pentru protecția împotriva inundațiilor, au fost colectate 

date privind daunele produse de inundații în toată Serbia. În plus, datele au fost colectate din proiecte, anchete, studii și alte 

date sistematizate create la Institutul pentru Resurse de apă "Jaroslav cerni" întreprinderi de gestionare a apei publice, 

companiile regionale de gestionare a apei și Institutul Hidrometeorologic Republica Serbia. Datele oficiale privind pagubele 

nu au fost disponibile și nu au putut fi determinate de ponderea lor în venitul național, numai în scopul prezentei lucrări au 

fost introduse următoarele criterii pentru a determina inundații semnificative din trecut: inundate mai mult de 100 de clădiri 

rezidențiale și 300 de locuitori; Zona inundată este mai mare de 50 km2; inundate obiecte sensibile (clădiri care adăpostite 

un număr de oameni care sunt deosebit de vulnerabile la inundații, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și bolnave). În 

mediul GIS pentru scopurile acestei baze de date documentare formate. 

În perioada 1965-2011 au identificat 72 inundații semnificative de apele de suprafață de pe teritoriul Republicii Serbia. 

Inundațiile sunt cele mai frecvente din evacuarea apei din albia cursurilor de apă mici în bazinele Velika Morava, Morava de 

Sud și Vest Morava, și apoi, în bazinele Kolubara și Drina, și Mlave, coacere, Big Timok, de-a lungul bazinului Dunării în 

cursurile de apă din Banat în bazinul Dunării, împreună râuri mai mici din bazinul Dunării, precum și gura bazinului. 
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Inundațiile sunt înregistrate în ordine de-a lungul secțiunilor în cazul în care există sisteme construite pentru protecția 

împotriva inundațiilor, precum și din cauza scurgerii de răsturnare a structurilor de protecție și demolare.  

Distribuția spațială a inundațiilor semnificative din Banat, în perioada 1965-2011. anul este prezentată în partea 5.prvog 

atașată proiectului, și în această parte a proiectului sunt limitele acestor control al inundațiilor integrate în favoarea 2. Acest 

atașament este o copie a documentelor de mai sus, care analizează întregul teritoriu al Republicii Serbia. O descriere mai 

detaliată a inundațiilor semnificative din trecut, care este prezentată mai jos, pentru bazinele hidrografice din Banat, de 

asemenea, preluate din lucrările documentelor menționate mai sus, în timp ce partea rămasă a fost preluată din 

documentația prevăzută la secțiunea 8. 

În funcție de disponibilitatea datelor, locațiile de evenimente importante de inundații istorice sunt afișate pe hartă ca:  

 poligon, în cazurile în care granițele luncilor inundabile cunoscute,  

 lina, în cazul în care este limitat zonei inundabile nu se cunoaște, dar ei știu municipalitățile cadastrale care au fost 

inundate (marcate de secțiunea de râu prin întregul municipiu cadastru),  

 punct, în cazul în care nu se cunoaște nici zonele inundabile fluviale de frontieră acțiuni. 

 

În prima parte a proiectului VOL 1 - Evaluarea preliminară a INUNDAȚII DE RISC-PPRP (PFRA) sunt date descrieri 
detaliate ale unor inundații odvelikih. 
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4. INUNDAȚIILE ISTORICE SEMNIFICATIVE 

În timpul lucrărilor de pe documentele care fac obiectul au fost colectate date cu privire la un număr mare de inundații 

istorice. Pe de altă parte, în conformitate cu articolul 47, alineatul 4 din Legea privind apele ("Monitorul Oficial al Republicii 

Serbia", nr 30/10), Ministerul Agriculturii, Comerțului, Pădurilor și Gospodăririi Apelor a emis "Regulamentul privind 

stabilirea metodologiei pentru efectuarea unei evaluări preliminare a riscurilor inundații ", în decembrie 2011.  

 

Cu ajutorul unei combinații de criterii, în ceea ce privește poziția geografică a regiunii Banatului, care este împărțită între 

România și Serbia, respectând în același timp faptul că toate râurile din acest domeniu își au originea în România, estuarul 

din Serbia, precum și faptul că generarea de valuri de ape mari are loc în principal pe teritoriul românesc a fost făcută o 

alegere pragmatică de inundații semnificative și, în consecință, alegerea domeniului de potențiale hărți de risc semnificativ 

de inundații și pregătirea / foldere indicative (IFRA) în acest document, sau o selecție de semnificative a zonelor inundabile 

(ZPP). 

Pe baza metodologiei descrise în detaliu în prima parte a proiectului, care este aplicat pe ambele părți ale graniței în 

România și Serbia (SRB și RO) la nivelul zonei de captare a Banatului, puteți selecta următoarele inundații majore: 

 Bazinul Timișului, aprilie 2000 ; 

 Bazinul Timișului, aprilie 2005 ; 

Aceste două evenimente (inundații istorice) au fost alese pe baza aplicării criteriilor descrise în prima parte a proiectului, 

secțiunea anterioară, dar luând în considerare foarte important faptul că zona Banatului încrucișat zona de frontieră, 

împărțită între cele două țări și să traverseze râul din România pe partea sârbă și reprezintă un potențial pericol pentru 

teritoriul sârb, având în vedere că marea apele Banatului fluxurile, generate pe teritoriul România. inundații semnificative au 

fost analizate în continuare în următoarele etape ale proiectului la un nivel mai ridicat de detaliu, în vederea identificării 

siturilor și a sectoarelor / secțiuni ale râurilor / afluenți, care sunt afectate de inundații.   

Selecția de zonă se face pe baza analizei următoarelor elemente : 

 Informații disponibile pe site-urile de daune, în cazul în care criteriile de selecție a numărului de gospodării afectate 

din sat (indicativ minim 10), având în vedere că există mai multe localități afectate de eveniment ; 

 Maximal înregistrate de flux (criterii pentru debitul maxim de curgere> 10% Qmax); pentru acțiunile care nu sunt 

observate fluxul de râu probabil pojavljenih este estimat pe baza experienței specialiștilor (estimare expertă) . 

Ca un exemplu, selectarea de inundații semnificative, de mai jos este dat o copie a revizuirii inundațiilor semnificative, care 

a fost prezentat în documentația "Raport - EVALUAREA preliminară a riscului la inundatio-Administrația Bazinala de Apa 

Banat" Apele Romane, inHg, care se face în România. În această documentație, Tabelul 9 oferă o imagine de ansamblu a 

inundațiilor semnificative, care au fost identificate în ABA Banat în România, care a folosit pentru a fi o inundație istorică și 

semnificativă pe teritoriul Republicii Serbia. În figura 6.1., Care este de asemenea luată din documentația menționată (figura 

10) prezintă locațiile identificate inundații semnificative în regiunea ABA Banat-România. 

 

Pe baza analizei de inundații semnificative prezentate pot fi considerate a fi legate de inundațiile din 2000 și 2005. În ambele 

cazuri acest an, inundațiile au avut loc în luna aprilie. Probabilitatea de pojavljenih ridicat de apă variind de la 2% până la 

5%. Inundării a avut loc în următoarele fluxul: Begej, Rojga, Zlatița, Tamis, Clear, Nădrag, Cherna, Nera, Brzava, Karas, .... 

etc. 
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Figura 4.1.: Locațiile identificate inundații istorice din regiunea ABA Banat-România 

 (Sursa: "Raport - o EVALUAREA preliminară la inundatio-riscului Bazinala de Apa Administrația Banatul" -RO) 
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In articol publicat "O analiză hidrologică a celei mai mari Inundatiile din Serbia și 1960 - 2010 Perioada" de Ljiljana 

Gavrilovic, Ana Milovanovic și Marko Urosevic, a prezentat o sinteză a consecințelor inundațiilor pojavljenih pe teritoriul 

Serbiei pentru perioada 1960, 2010. ani. Tabelul de mai jos prezintă 4.1.iz articolul menționat, care este foarte indicativ în 

ceea ce privește definirea domeniului de risc potențial semnificativ de inundații. 

 

 

Tabelul 4.1. Consecințelor inundațiilor din Serbia, în perioada 1999 până în anul 2010 

 

Perioda Bazinul Cladiri 

rezidentiale si 

inundabile 

comerciale / 

clădiri 

rezidențiale 

Daramaturi  

Teren agricol inundat (ha) / 

teren agricol pe cale de 

dispariție a apelor subterane 

(ha)  

Estimat daunele 

directe de la 

inundații 

Aprilie 2006.  Dunav, Sava, Tamiš, Tisa, 

Velika Morava  

6.000  111.503 / 112.173  36 milione de euro 

Julie 1999 g.  Velika Morava  10.000  30.000  12 milione de euro 

Martie-aprilie 2000 Tisa, Tamiš  5.000 / 434  13.000  3,4 milione de 

euro 

Aprilie 2005  Tamiš, Tisa  5.000 / 150  4.600 / 85.000  12,6 milione de 

euro 

Junie 2001 g.  Jadar, Ždravija, Štira i 

Lesnička r.  

2.400  10.000  7 milione de euro 

Noiembrie 2007.  Južna Morava, Vlasina, 

Jablanica  

2.000  3.000  6 milione de euro 

Junie 2002.  Velika Morava, Mlava  1.000  10.000 / 50.000  10 milione de euro 

Mai 2005 g.  Južna Morava  400  5.365  6 milione de euro 

Noiembrie 2009 g.  Zapadna Morava, Đetinja, 

V. Rzav, Moravica  

365  2.000  30 milione de euro 

Junie 2009 .  Zapadna Morava  200  1.000  

 

În conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea metodologiei de pregătire a preliminare de evaluare a riscului de 

inundații", în scopul unei evaluări preliminare a riscului de inundații pe teritoriul Republicii Serbia, a făcut un set de hărți de 

facilități de bază și a zonelor cu risc de inundații. Pe hartile din zonele inundabile sunt prezentate localizarea inundațiilor 

importante din trecut și posibilele inundații semnificative viitoare. 

 

În plus fata de aceste diagrame / hărți, care a produs ministerul de specialitate, există hărți ale zonelor inundabile realizate 

de ICPDR bazinul Dunării, precum și hărți care au fost întocmite JP "Apele Voivodina" și JP "ape Serbia". În scopul 

proiectului au fost inspectate și analiza tuturor dosar disponibile și ușor accesibile, precum și colectarea de informații 

disponibile și ușor accesibile cu privire la inundații și daune în consecință, în special în zona Banatului. Pe baza tuturor 

datelor colectate și sistematizate, analizate de inundații în Banat în Serbia, anul în care a avut loc potopul, identificat ca fiind 

inundații istorice semnificative, precum și pentru posibile inundații semnificative în viitor, s-a efectuat o evaluare preliminară 

a riscului de inundații pentru zona în Banat în cadrul acestei evaluări au fost generate zone de risc de inundații din Banat în 

Serbia. Aceste zone de risc de inundații sunt integrate în Anexa 2 Harta indicativă a zonelor cu risc de inundații în această 

parte a Proiectului.  
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5. DOMENII SEMNIFICATIVE DE INUNDAȚII ÎN DOMENIUL DE RISC DE INUNDAȚII 

POTENȚIAL SEMNIFICATIVE 

Pe baza criteriilor disponibile și "Regulamentele privind stabilirea metodologiei de pregătire a evaluării preliminare a riscului 

de inundații," lunci semnificative identificate (ZPP) sau zona de risc potențial semnificativ de inundații (zone cu potențial de 

risc-APSFR inundații semnificative), în bazinele hidrografice internaționale râu, în conformitate cu directivele EFD 2007/60 / 

CE articolul 5 (2). 

 

Ca parte de "evaluarea riscului de inundații preliminar" pentru Republica Serbia, care a fost creată în anul 2011, a fost 

identificat ca fiind un potop importante zone zone de risc potențial semnificativ de inundații pentru întregul teritoriu al 

Republicii Serbia.  

 

Toate majore luncile teritoriului Republicii Serbia sunt afișate pe o hartă a zonelor semnificative de inundare. Ministerul 

responsabil pentru zone semnificative de gospodărire a apelor de inundații hartă pentru teritoriul Republicii Serbia, publicat 

pe site-ul web al ministerului. Aceste carduri sunt o copie a evaluării preliminare a riscului de inundații dosar, comandat de 

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Directia Apelor Apelor-Republica, elaborat de Institutul pentru Managementul Apei 

Jaroslav Cerni, Belgrad, în 2012. 

Criterii de analiză detaliată, proces de selecție metodologijei importante zone inundabile-putere potențial risc semnificativ de 

inundații pentru întregul teritoriu al Republicii Serbia este dată în capitolul 8 din VOL Partea proiectului 1.- EVALUAREA 

PRELIMINARA A INUNDAȚIILOR DE RISC-PPRP (PFRA). 

În Serbia, zonele de inundații semnificative sau a unor zone potențiale zone de risc semnificativ de inundații de-a lungul 

râurilor, care au fost expuse la inundațiile ulterioare în trecut și / sau sunt amenințate de inundații potențial viitor. secțiuni de 

râu în cazul în care se estimează că este puțin probabil de inundații, sau care nu vor cauza daune semnificative (zone 

nelocuite, zone fără activitate economică, patrimoniul cultural sau zone protejate, stânci etc.) nu sunt luate în considerare. 

 

În PPRP RS 2011 a inclus unele domenii importante de inundații, care sunt expuse riscului de inundații de apă de suprafață, 

în cazul unei scurgeri de apă din jgheab natural sau artificial cursurile de apă. Locațiile semnificative, pentru zone inundabile 

întregul teritoriu al Republicii Serbia, în documentația de mai sus în graficul afișată linia sau punctul (anexa I.9), și 

enumerate (Anexa I.4). În cadrul documentației arată zone semnificative de inundații în Banat, o descriere mai detaliată a 

zonelor semnificative de inundare, în jurul bazinelor hidrografice din Banat, este dată mai târziu în acest raport. 

 

În cadrul PPRP RS 2011 bazinele au fost identificate / sub-bazinele de suprafață mai mare de 500 km2 pentru întregul 

teritoriu al Republicii Serbia. Pentru teritoriul Banatului din Serbia și Banat fluxurile din bazinul Dunării, care se potrivesc 

acestui criteriu sunt fluxuri în bazinul imediat al Dunării (Timișului de Jos, curentul Markovački, Vršački canal flux Mesic, 

Kanal Novi Becej - Banatska Palanka (HS DTD), Tamis, Brzava i Moravica (Vrsac), Caras, Nera) și rîuri în bazinul (canalul 

Tisa, Zlatița, și Begej (HS DTD) Tisza). Pentru s-au determinat aceste sub-bazinele ZPP.Na atașate 4.su apar deasupra 

suprafeței bazinelor hidrografice de 500 km2 și rețelei hidrografice ale râurilor din regiunea Banatului din Serbia. 

 

În bazinul imediat al Dunării de inundații zone semnificative de-a lungul fluviului Dunărea (secțiuni de la granița cu Bulgaria 

la barajul Djerdap 2 și Golubac și din amonte, până la granița cu Ungaria). Dunărea de coastă a amenințat posibil inundații 

viitoare într-o scurgere de apă de-a lungul acțiunilor neprotejate sau sistemul de protecție a funcției de anulare (protecție 

preaplin sau demolarea clădirilor). La inundații ar putea afecta mai multe așezări (în zona Negotin, Golubac, Veliko 

Gradiște, Pozarevac, Smederevo, Cuvin, Pancevo, Grocka, Palilula, Indjija, Carloviț, Novi Sad, Beocin, Bački Petrovac, 

Backa Palanka, Bac, Odzaci, Apatin și Sombor), inclusiv cele mai mari două orașe - Belgrad și Novi Sad, se consideră că 

consecințele pentru sănătatea umană și comunitatea au fost semnificative.  
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Inundații sunt persoane fizice, altele decât cele pe cale de dispariție și infrastructură, instalații industriale și zone agricole, 

precum și obiecte de patrimoniu cultural, surse potențiale de poluare și a zonelor protejate. În acest domeniu, s-au 

înregistrat inundații semnificative în trecut și în 1965, 1981 și 2006.  

 

Banatul de-a lungul pârâului sunt unele zone de inundații importante și la Nere bazinele hidrografice sub și afluenților din 

bazinul imediat al Dunării și sub-bazinul Tisa. :  

 

 Valea Nerei, pe același sector cu România, o posibilă revărsare în pericol de apă din canal la cota protejată și 

neprotejate. În zona Bisericii Albe a amenințat sănătatea oamenilor, a bunurilor, populației și zonele agricole.  

 

 Zonele de inundații semnificative (PAC) de-a lungul următoarelor secțiunilor Banat, cursurile de apă din bazinul 

imediat al Dunării :  

 

o Canal Banatska Palanka - Novi Becei (HS DTD) de la gura pentru a arunca Tamis. Aria Bisericii Albe, 

Vrsac, Alibunar, Plandište, Zrenianin și exploatare forestieră amenințate posibile inundații viitoare în cazul 

producerii simultane a apei extrem de ridicată în cursurile de apă care se intersectează canalul. Inundării a 

afectat sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructură, clădiri comerciale și terenuri agricole și 

patrimoniul cultural (castelul). 

o Canalul Vrșețului tot drumul prin care se află în zona de Vârșeț posibile inundații în cazul funcțiilor de 

anulare a sistemului de protecție împotriva inundațiilor. Inundării a afectat sănătatea umană, proprietatea 

populației, infrastructură, clădiri comerciale, zone agricole și surse potențiale de poluare (depozit de 

deșeuri).  

o Canalul Marcovațului de la gură la centrul Veliko Srediște, în cazul în care zona de Vârșeț posibilă de 

inundații în cazul funcțiilor de anulare a sistemului de protecție împotriva inundațiilor. Inundării a afectat 

sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructura, terenuri agricole și patrimoniul cultural (castele).  

o Timiș, de la gura la Constituția Opovo, în cazul în care domeniul Palilulei, Pancevo și Opovo sunt posibile 

inundații în viitor, datorită funcției de anulare a sistemelor de protecție împotriva inundațiilor. Inundăriile au 

afectat sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructură, clădiri comerciale, zone agricole, 

potențiale surse de poluare (depozit de deșeuri).  

o Valea Caras, de la gura la frontiera cu România, este compromisă pentru că nu există nici un sistem de 

protecție împotriva inundațiilor. In trecut, a observat inundatiile frecvente în acest domeniu, cu toate 

acestea, nu au existat consecințe semnificative. Cum, în baza Industria Apei din Serbia Protecția Caras 

Valea de inundații identificate ca fiind una dintre sarcinile prioritare, pregătite designul preliminar al râului 

karas sectorului sârb (CIJ, 2008). În zona Bisericii Albe și Vrsac sunt potențial vulnerabile la sănătatea 

umană, proprietatea populației, a infrastructurii și a terenurilor agricole.  

o În valea Moravice (Vârșeț), de la gura la frontiera cu România, sunt posibile inundații în cazul unui eșec al 

sistemului de protecție împotriva inundațiilor, precum și afluxul de apă de inundații pe teren și de pe teritoriul 

România. În domeniul Vârșeț și Plandiste sunt amenințate sănătatea umană, proprietatea populației, 

infrastructură, instalații industriale și a zonelor agricole.  

o În valea râului Rojga, de la gura la frontiera cu România, sunt posibile inundații în cazul unui eșec al 

sistemului de protecție împotriva inundațiilor, precum și afluxul de apă de inundații pe teren și de pe teritoriul 

României. În domeniul sănătății, satul Plandište esteamenințat de pericol uman, proprietatea a populației, a 

infrastructurii și a terenurilor agricole.  

o În vale Brzava, de la gura la frontiera cu România, sunt posibile inundații în cazul unui eșec al sistemului de 

protecție împotriva inundațiilor, precum și afluxul de apă de inundații pe teren și de pe teritoriul România. În 

municipalitățile Plandište și Secanj sunt pericole pentru sănătatea umană, proprietatea populației, 

infrastructură, clădiri comerciale, terenuri agricole și patrimoniul cultural (castele).  
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o De-a lungul Timișului, din constituția Tomaševac până la granița cu România, în zona de logare, Zrenianin 

și Zitiste a amenințat sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructură, instalații industriale și zone 

agricole. În acest domeniu, sunt posibile inundații în cazul unui eșec al sistemului de protecție împotriva 

inundațiilor, precum și afluxul de apă de inundații pe teren și de pe teritoriul României.  

 

 Zone inundabile semnificative în bazinul imediat al Tisei de-a lungul Tisei în sine, de la gura până la granița cu 

Ungaria, în cazul în care domeniul Titel, Zrenjanin și Žabalj, Novi Becej, Temerin, Srbobran, Ade, Kikinda, Senta, 

Coka, Kanjiza și Novi Kneževac , inundațiile în cazul unei funcții posibile de anulare a sistemului de inundații au 

amenințat sănătatea oamenilor, proprietate a populației, infrastructura, cladiri comerciale, zone agricole, surse 

potențiale de poluare (centrale electrice, depozite de deșeuri), arii protejate (APS) și patrimoniul cultural (castelul). 

Zonele inundabile semnificative (PP APSFR), în bazinul râului Tisa :  

 

o Begej canal (HS DTD) de la gura la Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD), în cazul în care 

inundațiile în cazul funcțiilor de anulare a sistemului de protecție împotriva inundațiilor în zona de Zrenjanin 

amenința sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructură, clădiri comerciale, terenuri agricole , o 

sursă potențială de poluare (plante) și patrimoniul cultural (manastire).  

o Zona de inundații semnificative în sub-bazinul de-a lungul vechi Bega Bega, de la gura la granița cu 

România, în zona Zrenjanin și Zitiste, deoarece există pericolul de inundații în caz de deversare sau de 

terasament demolare. Sunt pe cale de dispariție de sănătate umană, proprietatea populației, infrastructură, 

clădiri comerciale, terenuri agricole și o sursă potențială de poluare (depozit de deșeuri).  

o De-a lungul Zlatiței, de la gura la granița cu România, în domeniul Coka și Kikinda există pericolul de 

inundații în caz de deversare sau de terasament demolare. Sunt puse în pericol sănătatea umană, 

proprietatea populației, infrastructură, instalații industriale și a zonelor agricole.  

o De-a lungul Plazović, de la gura până la granița cu Ungaria, inundațiile pun în pericol sănătatea umană, 

proprietatea populației, infrastructura și terenurile agricole din zona Sombor. 
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6. HARTA INDICATIVĂ DE RISC DE INUNDAȚII ZONALĂ 

În comparație cu EFD 2007/60 / CE Secțiunea 4.2. (D)), precum și obiectivul principal al proiectului "Managementul comun 

al riscurilor de inundații", cu condiția ca o descriere a evaluării consecințelor negative potențiale ale viitoarelor inundații în 

ceea ce privește sănătatea umană (securitatea indivizilor, familiilor și gospodăriilor lor, sănătate și protecție împotriva 

infecției posibile ), mediul (posibila răspândire a poluării sau a substanțelor periculoase), patrimoniul cultural și activitatea 

economică (impactul asupra proprietății private și publice, case, clădiri, economice și terenuri). Toate cele de mai sus este 

integrat în Legea Apelor, articolul 47 alineatul (3) din Republica Serbia. 

 

În prima parte a VOL proiectului 1 - EVALUAREA PRELIMINARA A INUNDAȚIILOR DE RISC-PPRP sunt detaliate: situația 

geografică a regiunii Banatului a aerului Banatului, a solului și a caracteristicilor geomorfologice ale Banatului, relieful 

Banatului, hidrografie Banat, zone protejate, lacuri și zone umede, administrativ-teritoriale organizaţiile Banat și populația, 

principalele activități socio-economice, utilizarea terenurilor, instalațiile existente de protecție împotriva inundațiilor și a 

efectelor negative ale inundațiilor.  

În plus față de această parte a Proiectului de identificat inundații istorice semnificative (Capitolul 6), și zone semnificative 

inundabile, cu potențial de risc de inundații semnificativ (capitolul 8). În această parte a proiectului este o prezentare puțin 

mai scurtă a acestor activități în capitolele 4 și 5.   

În prima parte a proiectului sunt definite și locațiile identificate inundații importante istorice din Banat-Serbia (Figura 6.2.), 

Precum și amplasarea unor posibile inundații importante viitoare în Banat-Serbia (Figura 6.3.), Care, în această parte a 

proiectului este prezentată în figurile 4.2. și 4.3. Posibile inundații viitoare de apă de suprafață sunt integrate, împreună cu 

istoric semnificativ inundațiile și alte elemente din hărțile indicative ale zonei riscului de poplavau Anexa 2 a acestei părți a 

proiectului. 

Zonele de inundații semnificative (PAC APSFR) pentru teritoriul Banatului din Serbia, sunt afișate pe o hartă / mapă 

topografice, care este atașat în anexa 1 și în anexa 3 oferă o tabelare a acestor zone. 

Luând în considerare toți indicatorii de risc și zona luncilor definite în această parte a proiectului sunt generate hărți 

orientative ale zonelor cu risc de inundații sunt prezentate în Anexa 2. Această hartă este generată pe baza criteriilor de 

luare a PPRP-PFRA și utilizând toate informațiile relevante disponibile, utilizând simplu, abordarea cea mai economică, și 

este, prin urmare, o aproximative și nu este dezvoltat la nivelul de înaltă precizie. 

Acest dosar poate fi vizualizat doar ca indicativ, în timp ce în a treia parte a proiectului să fie risc și risc de hărți detaliate de 

înaltă precizie, zona indicată, reprezintă aici, în apendicele 2. 

Bazat pe luarea în considerare a indicatorilor pentru a ilustra expunerea unuia dintre cele patru categorii (sănătate, mediu, 

patrimoniul cultural și activitatea economică, precum și alte informații importante), luând în considerare informațiile 

disponibile în prezent sau potențial pe cale de dispariție a populației și a structurilor socio-economice în zona de suprafață a 

apei sau de conducere unitate administrativ-teritorială a fost efectuată o analiză orientativă a riscului de inundații. 

Următoarele este Tabelul 6.1., Informații cu privire la expunerea potențială la riscul de inundații într-o serie de indicatori / 

entități.  
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Tabelul 6.1. Expunerea la riscul de inundații în Banat în Serbia 

Acoperirea terenului 
Suprafața 

(km2) 

 Zonele urbane incomplete 64.49 

 Unități industriale sau comerciale 4.25 

 Aeroporturi 1.00 

 Locuri  de exploatare a resurselor minerale  0.25 

Teren arabil neirigat 1329.16 

 Viță de vie 1.13 

 Pășuni 121.66 

 Complexul de parcele cultivate 75.25 

 Teren agricol cu zone predominant mai mari de vegetație naturală 38.06 

Păduri cu frunze căzătoare 13.76 

Pășuni naturali 50.58 

Zona de tranziție a pădurilor și a cătină 33.99 
 

În cadrul zonei de inundații, există  253 km de drumuri și 103 km de cale ferată, 53 de așezări cu aproximativ 107.000 de 

locuitori.  

În funcție de disponibilitatea datelor, locațiile de zone semnificative de inundare pe harta din apendicele 1 al acestei părți a 

proiectului prezentat ca:   

 Poligon - în cazurile în care limitele definite luncilor inundabile,  

 Linia de-a lungul secțiunii cu sistem de protecție a cursului de apă construit, 

 Punctul - sat cu un sistem dezvoltat de protecție locală. 

Zona de inundații de frontieră, prezentat în PPRP RS 2011, a obținut o analiză de specialitate a societății relevante de 

gospodărire a apelor publice, pe baza analizei topografia terenului și calculele hidraulice relevante existente. În PPRP RS 

2011 și prima parte a proiectului prezintă pachetul de posibile inundații în cazul atingerii evacuarea apei din canalul de-a 

lungul secțiunilor râurilor protejate și neprotejate.  
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7. CONCLUZII 

În timpul pregătirii primei părți a proiectului am colectat un bazin mare de documente relevante necesare pentru îndeplinirea 

principalelor obiective ale întregului proiect. 

Cel mai important document, care a fost analizat și utilizat în timpul pregătirii raportului este documentarea unei evaluări 

preliminare a riscului de inundații pe teritoriul Republicii Serbia -3. Faza de (PPRP RS 2011), pentru care Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor Direcția Serbiei- pentru Apă, a fost creat de Institutul pentru Managementul Apei 

"Jaroslav Cerni" la Belgrad, 2012. 

În baza analizei și revizuirea documentelor colectate întregi, inclusiv documentația relevantă dezvoltată pentru partea 

românească a Banatului, a făcut o documentație VOL 1 - Evaluarea preliminară a INUNDAȚIILOR DE RISC-PPRP (PFRA), 

și sunt definite zonele de inundare semnificative (PP APSFR) pentru partea Banatului, care aparține teritorial în Republica 

Serbia. Toate constatările și analizele din prezentul raport sunt ilustrate corespunzător atașamentele numerice și grafice, 

inclusiv o serie de dosare, care sunt prezentate în Capitolul 14-Contribuții, în prima parte a proiectului.  

 

Pentru a îndeplini sarcinile acestei părți a proiectului, a fost necesar să se bazeze pe date, informații și analize, efectuate în 

prima parte a proiectului, dar anumite concluzii repetate în această parte a proiectului. 

 

Activitățile din acest raport reprezintă ridica baza necesară și să furnizeze informații pentru cartografierea pericolelor și a 

riscului de inundații, precum și realizarea de planuri de gestionare a riscului de inundații pe teritoriul Banatului din Serbia, 

care este o sarcină care ar trebui să fie făcută în următoarea etapă a proiectului,. 

 

Acest document prevede, de asemenea o scurtă descriere a metodologiei la nivel național, pentru identificarea zonelor de 

risc potențial semnificativ de inundații, în conformitate cu EFD 2007/60 / CE, precum și metodologia pentru identificarea 

zonelor de risc potențial semnificative de inundații în bazinul Dunării, inclusiv cele care au un caracter transfrontalier cum ar 

fi bazinele hidrografice din Banat. 

 

În contextul raportului furnizează informații cu privire la inundații istorice semnificative și a potențialelor inundații viitoare 

pentru bazinele hidrografice din Banat și conturează zonele în care există un risc potențial semnificativ de inundații.  

 

Pe baza zonelor inundabile semnificative identificate ale potențialului zonelor inundabile și a indicatorilor de risc, sunt 

realizate hărți orientative ale riscului de inundații, apoi a efectuat o evaluare a riscului și indicativ de indicatori pentru diferite 

de risc / entitate. 

 

Analizele efectuate în această parte a proiectului reprezintă o bază pentru elaborarea hărților de hazard detaliate și hărți de 

risc de inundații, care vor fi prezentate în cadrul celui de al treilea aspect al proiectului: Vol 3-Karte pericol și risc de inundații.  
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Tabelul-ZONE INUNDATE SEMNIFICATIVE (ZPP-APSFR) 

 

 

EVALUAREA PRELIMINARĂ A INUNDAȚIILOR RISC PENTRU BANAT  

DOMENII DE INUNDAȚII SEMNIFICATIVE (ZPP) 

(AREAS WITH POTENTIAL SIGNIFICANT FLOOD RISK-APSFR) 

Numarul RÂUL IMPORTANTE ZONE INUNDABILE 

1 Nera de la gura amonte de-a lungul graniței cu România 

2 Kanal Banatska Palanka – N. Bečej de la gura până la vărsarea în Tamis 

3 Karaš de la gura până la granița cu România 

4 Vršački kanal Pe întregul parcurs 

5 Markovački potok De la gură până la baraj Veliko Središte  

6 Moravica (Vršac) de la gura până la granița cu România 

7 Rojga de la gura până la granița cu România 

8 Brzava de la gura până la granița cu România 

9 Tamiš De la gură până la constituția Opovo  

10 Tamiš De la constituția Tomaševac până la granița cu românia 

11 Stari Begej de la gura până la granița cu România 

12 Kanal Begej De la gură până la Banatska Palanka - Novi Bečej 

13 Zlatica de la gura până la granița cu România 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investim în viitorul tău! 
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană 

prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în program. 
 
 

 

www.romania-serbia.net 

Titlul proiectului: Management în comun pentru prevenirea riscurilor în situaţii de urgenţă în aria de cooperare 
transfrontalieră româno – sârbă 

Editorul materialului: Agenţia Regională de Dezvoltare Economico-Socială Banat  

Data publicării: Decembrie 2016 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

Pentru eventuale sesizări, contactaţi: romania-serbia@mdrap.ro 

http://www.romania-serbia.net/

