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LISTA ACRONIME -LIST OF ACRONIMES (ABBREVIATIONS) 
 

Prescurtare 

Abbreviation 
Descriere/ Description 

ABA Administraţia Bazinală de Apă (RO) 

AFDP Annual Flood Defence Plan 

ANAR Administraţia Naţională „Apele Romane” (RO) 

APSFR Areas with Potential Significant Flood Risk  (Značajna poplavna područja-ZPP) 

CAD Computer-aided design 

DfW  Directorate for Water of Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water Management 

DRR  Disaster Risk Reduction 

DRM Disaster Risk Management 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development 

EC European Commission 

EFD 2007/60/EC  
Directiva privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații 2007/60 / CE a Parlamentului 

European și a Consiliului Uniunii Europene începând cu 23 octombrie 2007 

EPRI  Evaluarea preliminara a riscului la inundaţii (RO) 

EPS-HEĐ EPS, Hidroelektrana Đerdap (SR) 

EPS-HE Đerdap 
Electric Power Company of Serbia – the Iron Gate Company  

(Elektroprivreda Srbije-HE Đerdap) 

EPS Electric Power Company of Serbia (Elektroprivreda Srbije) 

EU European Union (Evropska Unija) 

EUSF European Union Solidarity Fund 

FP EG Flood Protection Expert Group 

GDP Gross Domestic Product 

GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 

GIES  General Inspectorate for Emergency Situations (RO) 

GIS Geographic Information System 

HEC Hydrologic Engineering Center (of the U.S. Army Corps of Engineers) 

HEC-RAS HEC River Analysis System 

HMS Hydro-meteorological Service (as per ToR) 
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Descriere/ Description 

HS DTD Hidro sistem Dunav-Tisa-Dunav 

 ICPR International Commission for the Protection of the Rhine 

ICPDR  
The International Commission for the Protection of the Danube River 

(Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav) 

IJC Jaroslav Cerni Institute for the Development of Water Resources 

IJČ Institut de apă „Jaroslav Černi“ din Belgrad 

INHGA Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (RO) 

IPA Instrument for Pre-Accession Assistance 

ISRBC International Sava River Basin Commission 

JVP Societatea de gospodărire a Apelor Publice (SR) 

LRSG Local and regional self-government units 

LS  Guvernele locale (SR) 

MAFWM-RDW Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management – Republic Directorate for Water 

ME Ministry of Environment (RO) 

MESP Ministry of Environment and Spatial Planning 

MINE  Ministry of Economy 

MMP Ministerul Mediului şi Pădurilor (RO) 

MPŽS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (SR) 

MT Ministry of Transportation and Infrastructure (RO) 

MUP Ministerul afacerilor interne (SR) 

NIHWM  National Institute of Hydrology and Water Management (RO) 

OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OTHER Other water and land users 

PCSŠ Public Company”Srbijašume” 

PCVŠ Public Company”Vojvodinašume” 

PDNA Post-Disaster Needs Assesment 

PFRA Preliminary Flood Risk assessment 
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ToR Terms of Reference 
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1. INTRODUCEREA 

Proiectul „Crearea hărți de risc 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. (Programul de Cooperare Transfrontalieră între România și Serbia, pentru 

perioada 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 riscul de inundații pentru locuitorii din Banat, în zona de-a lungul frontierei 

România-Serbia.  

Elementele cheie ale Directivei UE 2007/60 / CE : 

 Evaluarea preliminară a riscului de inundații (articolul 4 și 5) 

 Hărțile de hazard și de risc de inundații (articolul 6) 

 Planurile de gestionare a riscului de inundații (articolul 7) 

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 riscului de inundații preliminar (PPRP-“Preliminary Flood Risk Assessment”-PFRA); 

 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 indicative de inundații zonelor de risc". 

 Hărți de hazard și risc de inundații(“Flood Hazard and Risk Maps”-FHRM); 

 Planul de gestionare a riscului de inundații (“Flood Risk Management Plan”-FRMP). 

Acest document reprezintă a treia parte a proiectului VOL 3 -MAPLE HAZZARD ȘI RISCUL DE INUNDAȚII. 

Documentul a fost elaborat în conformitate cu Directiva UE privind inundațiile 2007/60 / CE, (denumită în continuare EFD 

2007/60 / CE), articolul 6 Scopul prezentei directive este acela de a stabili un cadru pentru evaluarea și gestionarea 

riscurilor de inundații, în scopul de a reduce negativ consecințe pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și 

activitatea economică și care sunt asociate cu inundațiile în cadrul Comunității. 

În timpul pregătirii documentației, care se aplică tuturor părților proiectului, una din documentația principală linia directoare 

a fost publicată de către ICPDR / Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (vvv.icpdr.org): "Flood de 

pericol și hărți de inundații de risc ale Dunării District al bazinului hidrografic-Raport de sinteză privind punerea în aplicare 

a articolului 6 din Directiva privind inundațiile europene în Bazinul hidrografic al Dunarii ", 2015. în plus față de 

documentația privind proiectul subiect este în toate privințele un mare impact a avut documentatia publicata in 
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FLOODRISK proiectului. Directiva EFD 2007/60 / CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații impune 

statelor membre să evalueze dacă toate căile navigabile și de coastă cu risc de inundații, creând inundații de volum 

dosare, precum și a bunurilor și persoanelor expuse riscului în aceste zone și să ia măsuri adecvate și coordonate pentru 

a reduce riscul de inundații. Prezenta directivă îmbunătățește, de asemenea, drepturile naslobodan accesul publicului la 

informații cu privire la riscurile de inundații și măsuri adecvate și pentru a influența procesul de planificare. 

În conformitate cu EFD 2007/60 / CE, statele membre trebuie să ia în considerare dezvoltarea pe termen lung, inclusiv 

schimbările climatice și practicile de utilizare durabilă a terenurilor. Statele membre își coordonează practicile lor de 

gestionare a riscului de inundații, cu toate țările care au în comun bazin hidrografic international, inclusiv acele state care 

nu sunt membre, și în solidaritate nu întreprinde măsuri care au sporit riscul de inundații în țările învecinate. 

În conformitate cu EFD 2007/60 / CE, statele membre, la nivelul districtului hidrografic sau unității de gestionare, 

pregătirea hărților de hazard și risc de inundații, scala corespunzătoare pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 

alineatul (1). Cartografierea pericolelor și a hărților de risc de inundații pentru zonele care au fost identificate prin 

respectivul articol 5, care sunt partajate cu alte țări, vor fi cuprinse în schimbul reciproc de informații. 

Ca parte a primei părți a VOL proiectului 1 - evaluarea preliminară a INUNDAȚII DE RISC-PPRP (PFRA) a identificat 

inundații istorice semnificative și viitoare potențiale inundații, inundații zone semnificative (ZPP), sau suprafața de risc 

potențial de inundații semnificativ (APFRA), în timp ce în a doua parte a proiectului VOL 2 - HARTA INDICATIVIĂ A 

RISCURILOR DE INUNDAȚII-IMPRP , a făcut hărți indicative ale zonelor cu risc de inundații, și a făcut o evaluare inițială 

a riscului de inundații. În această parte a proiectului va fi pentru autoritățile identificate, regiunea Banat, în Serbia, care 

sunt realizate dosarul indicativ, creați hărți de hazard detaliate și a riscului de inundații și să facă o evaluare adecvată 

cuprinzătoare a riscului de inundații, pe baza unor hărți detaliate și un volum mare de informații colectate. 

Hărți de pericol și risc acoperă aria geografică, care ar putea fi inundate în conformitate cu următoarele scenarii: 

 Inundații cu probabilitate redusă, sau scenarie extreme; 

 Inundații cu probabilitate medie (întoarcere perioadă ≥ 100 ani); 

 Inundații cu probabilitate mare, în cazul în care consideră necesar. 

 

Pentru fiecare scenariu prezintă următoarele elemente: 

 Situația de inundații sau limitele zonelor inundate; 

 adâncimea sau nivelul apei, după caz; 

 sau o viteză corespunzătoare a debitului de apă, acolo unde este cazul,. 

 

Harta riscurilor de inundații ar trebui să demonstreze potențialele consecințe negative, în raport cu scenariile de mai sus, 

inundații și exprimate în ceea ce privește următoarele informații: 

 indică numărul populației potențial vulnerabile; 

 tipul de activități economice vulnerabile din zonele inundate; 

 instalații astfel cum sunt enumerate în anexa I la Directiva 96/61 / CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 

pentru prevenirea și controlul integrat al poluării, care pot produce poluare accidentală în cazul inundațiilor și 

zonele protejate potențial afectate identificate în anexa IV ( 1) (i), (iii) și (v) Directiva 2000/60 / CE; 

 alte informații pe care statul membru le consideră utile, cum ar fi indicarea zonelor unde pot apărea inundații cu 

un conținut ridicat de sedimente de transport și a deșeurilor, precum și informații privind alte surse importante de 

poluare.  

Ca un exemplu de bună rezolvare a problemelor de gestionare a riscului de inundații pot fi exemplul râului 

Dunărea,pentru care Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), practic a adoptat un program de 

acțiune pentru prevenirea inundațiilor durabile în bazinul reuniunii ministeriale ICPDR Dunării, a avut loc la 13 decembrie 

2004 . Între timp, a adoptat EFD 2007/60 / CE, care a dat un impuls suplimentar acestor activități în bazinul Dunării. 
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Un pas important în punerea în aplicare a programului de planuri de acțiune de publicare împotriva inundațiilor de acțiune 

ICPDR pentru 17 sub-bazine în 2009. Aceste planuri se bazează pe cele 45 de documente naționale de planificare și 

reprezintă prima revizuire cuprinzătoare de acțiune pentru a reduce riscul de inundații în bazinul Dunării. Ei au discutat 

despre situația și obiectivele actuale stabilite și măsurile adecvate pentru a reduce efectele negative și a riscului de 

inundații, sensibilizarea și îmbunătățirea pregătirii și prezicerea evenimentelor de inundații. Obiectivele și măsuri se 

bazează pe reglementarea utilizării terenurilor și amenajarea teritoriului; creșterea capacității zonei de reținere planificate; 

aspectele tehnice ale inundațiilor; activități de prevenire (de exemplu, prognoză și avertizare timpurie a evenimentului de 

inundații care urmează); consolidarea capacităților; ridicarea nivelului de conștientizare și de pregătire a evenimentelor de 

inundații, precum și pentru prevenirea și reducerea poluării apei din cauza inundațiilor. 

Cu privire la reuniunea ministerială ICPDR în 2010, a adoptat Declarația de la Dunăre, în care miniștrii statelor 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 punerea în aplicare a Directivei EFD 

2007 / 60 / CE, de-a lungul bazinului hidrografic al Dunării și de a dezvolta un plan internațional de plan de gestionare a 

riscului de inundații sau un set de gestionare a riscului de inundații, în baza Programului de acțiune al ICPDR pentru 

protecția împotriva inundațiilor durabilă și planurile corespunzătoare pentru sub-bazine. 

Toate activitățile menționate mai sus, pentru care taxa în bazinul Dunării ICPDR sunt relevante pentru întregul proiect 

subiect, care se referă la regiunea Banatului din Serbia, pentru toate bazinele hidrografice din Banat fac parte din bazinul 

Dunării la nivel mondial. 

Bazată pe hartă artizanale a pericolului și a riscului în această parte a proiectului, precum și analizele efectuate în a patra 

parte a proiectului va fi elaborat planul de management al inundațiilor și riscurilor în Banat în Serbia. 

Documentație adecvată pentru regiunea Banatului, care face parte din România, care se referă la pericolul de 

cartografiere și a riscului de inundații, în trecut a făcut și toate documentele care sunt în mod public disponibile pe internet 

au fost disponibile pentru dezvoltarea Proiectului. 

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 dokumntacija pe teritoriul România a făcut în conformitate cu aceste dispoziții. 

EFD Directiva 2007/60 / CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (Directiva Europeană privind 

inundațiile, 

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 de risc care 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 riscurilor 

de inundații, cu toate celelalte state cu care împart zonele internaționale de captare a râului, 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.Direktive. 
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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 PRELIMINARA A 

INUNDAȚIILOR DE RISC-PPRP (PFRA), având în vedere că utilizează pe deplin analiza datelor și rezultatele acestei 

lucrări. 
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2. CARACTERISTICILE HIDROGEOLOGICE  A RÂÂURILOR DIN BANAT 

2.1.  DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII 

În scopul hărților de hazard și risc de inundații (pericol de inundații și hărți de risc), a fost necesar să se definească 

apariția rară perioadă mare de apă pentru toate căile navigabile din Banat sunt avute în vedere ca parte a studiului. 

În timpul pregătirii proiectului de documentare, în special în partea inițială a proiectului, colectate fondul de maxim utilizat 

mari toate datele necesare și documentele disponibile pentru analiză și la fața locului pericolelor de cartografiere și a 

riscului de inundații la cele mai bune practici de a face aceste dosare în UE (CE EXCIMAP) La . 

Pentru a atinge acest obiectiv realizat, în conformitate cu ANEXA II: TERMENI DE REFERINȚĂ tender pentru crearea 

documentației, în special, în conformitate cu capitolul 3. IPOTEZE și riscuri, sau în conformitate cu ANEXA III: 

ORGANIZAREA & METODOLOGIE executate toate activitățile planificate și a efectuat analiza necesară.  

În timpul scurs de la începutul documentației, precum și activitățile documentate în primele două părți ale proiectului a fost 

finalizat, iar frunzei darul de licitație activitățile planificate, care sunt considerate necesare pentru fabricarea unei astfel de 

documente, cum ar FI : 

 contactele cu autoritatile statului (RO-SRB) pentru a colecta toate datele necesare; 

 cumpărarea, colectarea, controlul, sistematizarea și organizarea tuturor datelor necesare sunt disponibile; 

 producerea de evaluare a riscului de inundații preliminar; 

 producerea modelului digital al terenului (DTM); 

 producerea este un risc indicativ de inundații; 

 colectarea datelor pentru evaluarea vulnerabilității și evaluarea riscului. 

Comunicare stabilite cu reprezentanții Ministerului competent al Agriculturii și Protecția Mediului-Direcția Apelor. În 

contextul acestei comunicări a fost obținută o documentație "evaluare preliminară a riscului de inundații pentru teritoriul 

Republicii Serbia-Faza 3" (PPRP RS 2012), care în scopul  Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor - 

Direcția Apelor, elaborat de Institutul de Management al Apei "Jaroslav cerni ", Belgrad, 2011. 

Documentația de-a dezvoltat recent ICPDR este furnizat prin prezentarea pe internet a ICPDR cu site-ul web 

https://www.icpdr.org. Din documentația vastă de pe site-ul web al activităților ICPDR se poate extrage următoarele 

documente : 

 Evaluarea preliminară a riscului de inundații în Bazinul Hidrografic al Dunarii; 

 Inundații Risc Plan de Management pentru Bazinul Hidrografic al Dunarii; 

 Programul de acțiune împotriva inundațiilor Dunării, sub-bazinul de inundații Planul de Acțiuni de nivel Banat; 

 Sub-bazin, Acțiune Programmefor durabilă de inundații Protectionin bazinul fluviului Dunărea; 

 Planul Bazinul Fluviului Dunărea Districtul de Management. 

Aceste documente sunt de o mare importanță pentru executarea activităților planificate pentru dezvoltarea proiectului 

tratatul. 

De la Administratia Nationala "Apele Romana" -Administrația Bazinala de Apa Banat (Administrația Națională "Apele 

Române" - Administrația Banatului Catchment Area), prin prezentări de internet de administrare a furnizat următoarele 

documente în format digital :  
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 "Pentru Prevenirea PLANUL, Protectii ȘI Efectelor Inundațiilor Diminuarea (PPPDEI), în Banat hidrografica 

Bazinul" Versiunea 1 ("Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul 

hidrografic zona Banatului", versiunea 1), Timișoara, 2012; 

 "De gestionare al PLANUL hidrografica Banat spațiului" ("Planul de management al Banatului Hidrografic"), 

Timișoara, 2015; 

 "PLANUL de gestiune națională aferentă porțiunii din Bazinul hidrografica Internațional al fluviului Dunărea de 

îngrijire Este de management al planurilor version Cuprins Teritoriul României-Sinteză de la Nivel de bazine / 

spatio hidrografica" ("Planul Național pentru Managementul Internațional Bazinul Hidrografic al Dunarii, care este 

inclus în teritoriului România "), 2015; 

 “Raport - Evaluarea preliminara a riscului la inundaţii Administraţia Bazinalăde ApăBanat“ ("Report - Preliminary 

Flood Risk Assessment in the catchment area of Banat"); 

 ("Planul de management al riscului de inundații în bazinul hidrografic al Banatului"), "Managementul de la 

PLANUL al inundatio Riscului Bazinala de Apa Administrația Banatului"; 

 "De gestionare al PLANUL la inundatio-riscului Fluviul Dunărea" ("Planul de management al riscului de inundații 

în bazinul Dunării"); 

 "Metodologia-cadru pentru elaborarea de management al Planurilor la la al Riscului inundatio 

AdministrațiilorBazinale de apa Full Time Nivelul" ("Metodologie - Planuri de management al riscurilor generale 

pentru bazinul hidrografic al Banatului"), 2016; 

 Realizarea de hazard hartilor si pe risc României sunt conforme cerințelor Teritoriul Directivei 2007/60 / CE 

(elaborarea hărților de hazard și de risc și România, în conformitate cu Directive2007 / 60 / CE), Dr.ing. Daniela 

Rădulescu, dr. Viorel chendes, Mirel Bogdan Ion, Institutul Național de hidrologia ȘI Gospodărire a Apelor, 

București, 2014; 

 Hart Hart de pericol ȘI de la inundatio risc (hărți de pericol și hărți de risc de inundații), Apele Romane-inHg, 

http://gis2.rowater.ro:8989/flood/ web, 2014; 

 VULMIN Proiect - Vulnerabilitatea așezărilor și a mediului la inundații în România în contextul schimbărilor 

globale, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Academia Română, Institutul de Geografie, 

Institutul de Geografie, Academia Română; 

 VULNERABILITATEA AŞEZĂRILOR ŞI MEDIULUI LA INUNDAȚII ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL 

MODIFICĂRILOR GLOBALE ALE MEDIULUI – VULMIN, Institutul de Geografie al Academiei Române – IGAR, 

Institutul Național de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – INHGA, Facultatea de Geografie, Universitatea din 

Bucureşti – UB, Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică – Cluj‐Napoca – ICIA, Bucureşti, 2013; 

 Flood Hazard and Risk Mapping through the Romanian participation Projects: Danube FLOODRISK, e-LAC, 

VULMIN, ICPDR and FloodRisk; 

 RomaniaForumul International Asigurari -Reasigurari, Brasov, Romania, 2014; 

 ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND REALIZAREA HĂRȚILOR DE RISC LA INUNDAȚII RAPORTATE ÎN 

CADRUL DIRECTIVEI 2007/60/EC (METHODOLOGY FOR REALIZATION OF FLOOD RISK MAPS UNDER 

THE DIRECTIVE 2007/60 / EC), National Institute of Hydrology and Water Management, “Romanian Waters” 

National Administration, 2014; 

De la RHMSS Serbia (Republica Serviciul Hidrometeorologic Serbia) furnizează informații privind evacuările anuale 

maxime pentru profilul stațiilor hidrologice situate în cadrul rețelei naționale de supraveghere a stațiilor hidrologice, pentru 

întreaga perioadă a stațiilor de lucru. 

La primirea tuturor datelor disponibile de la Serviciul Hidrometeorologic Republica Serbia, se poate concluziona că 

observațiile nu acoperă toate căile navigabile din Banatul Sârbesc, care este, reprezintă problema în desfășurarea 

ulterioară a lucrărilor. Datele au fost obținute din RHMZ - Serbia sunt prezentate în Tabelul 2.1. 
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Tabelul 2.1.: Se afișează datele dobândite de debit maxim anual 

 

Stația hidrologică Râul 
Perioada (anul) 

Senta Tisa 1931-2015. (85) 

Hetin Stari Begej 1991-2015. (25) 

Srpski Itebej G .V. Plovni Begej 1961-2010. (34) 

Jaša Tomić Tamiš 1961-2015. (55) 

Sečanj Tamiš 1995-1996. (02) 

Dobrićevo Karaš 1970-2015. (37) 

Kuštilj Karaš 1993-2015. (21) 

Kusić Nera 1991-2015. (25) 

Vračev Gaj Nera 1962-1982. (21) 

Markovićevo Brzava 1961-2015. (54) 

Vatin Moravica 1961-2015. (48) 

 

De asemenea, comunicarea este stabilit cu reprezentanții JP apă Voivodina și a obținut un număr semnificativ de 

documente relevante, precum și documentele tuturor în evidență un document important Atlasul Dunării din 2012 - Atlasul 

de inundații pericol și hărți de risc al Dunării, FLOODRISK Dunării, 2013. 

În perioada anterioară, în cadrul documentației de proiect a fost realizat "Evaluarea preliminară riscului de inundații" și 

"indicativ de inundații de risc hărți ale zonei", pentru regiunea Banatului, care a servit, de asemenea, ca o sursă de 

informații în definirea fluxurilor autoritare mari de apă în Banat. 

În plus față de toate cele de mai sus, în arhivele organizațiilor de management al apei, cum ar fi apele Voivodina și 

companiile de consultanță, printre altele, cu condiția ca următoarele documente : 

1. Principalul proiect de reabilitare a albiei Brzava, IK Consulting si Design DOO, Belgrad, 2008; 

2. Studiul hidrologic al râului Karas, Energoprojekt, Belgrad, 1978; 

3. Studiu hidrologică-hidraulic al râului Nere, Energoprojekt, Belgrad, 1977 și 1982; 

4. Zone de soluție VDP Vârșeț-Bela Church, de relief și hidrologie, Energoprojekt, 1971; 

5. Apele zonale de soluție Vârșeț-Bela Crkva, de protecție de la floodwater externe, Energoprojekt, 1971; 

6. Tehnica de baraje de documentare și clădiri în materie de protecție împotriva inundațiilor, OKM Novi Sad DTD, 

1990; 

7. Tehnic linia defensivă documentare a râului, Zlatița VO "Gornji Banatul", Kikinda, august 1976. 

8. Zone de amenajare a teritoriului din Vechiul și navigabilă Bega - Studiul, "Institutul Științific-educativ pentru 

managementul apelor", Facultatea de Agricultură, Novi Sad, 1983. 

9. Inundațiile TImișului, Miloš Miloradović, Novi Sad; 

10. Sistemul hidro Dunăre-Tisa-Dunăre, Dimitrije Milovanov, VP DTD, Novi Sad 1972.; 



  
VOL 3. – HARTELE DE HAZARD DE RISC DE INUNDAȚII 

 

8 
  

 

11. INFORMAȚII PRIVIND apărării și CRITERII PENTRU DECLARAȚIA DE CONTROL AL ANUMITOR ETAPE DE 

INUNDAȚII APELOR DIN STRĂINĂTATE PLAN DE FUNCȚIONARE PENTRU CONTROLUL FLOOD 2016 - 

Banatski IVODOTOCI, JP Aepele Voivodina, Novi Sad, 2016.; 

12. Situația Planuri - BRZAVA, Rojga, Moravica-a doua linie de apărare, Hidrozavod DTD, Novi Sad, 1989;. 

13. Acordul încheiat între Guvernul Yugoslav și Republica Populară Română cu privire la aspectele hidro-tehnice în 

sistemele de dezvoltare a apei și de frontieră sau de tăiere a frontierei de stat, București, 1955 cursurile de apă.; 

14. NORME COMUNE PENTRU Apararea INUNDAȚII PRIVIND pâraie și hidro sisteme tehnice a frontierei de stat 

JUGOSLOVENSKO sau frontiera tăiat-română, Novi Sad, 1988.; 

15. REPARAREA JGHEABULUI A RÂULUI ZLATIȚA (de la km 34 + 062 la km 27 + 000), VDP Gornji Banat, 

Kikinda, 2015.; 

16. Terasamente documentație tehnică și de clădiri în domeniul protecției împotriva inundațiilor, OKM Novisad 1990; 

DTD-ul 

17. Documentația tehnică de linia de apărare a râului, Zlatița VO "GornjiBanat" Kikinda, august 1976.  

18. Design conceptual al râului Timișului apelor mari de pe tronsonul de la frontiera de stat la Tomaševac, Institutul 

de Management al Apei "Jaroslav Cerni", Belgrad, Iulie 1992; 

19. Design conceptual al gestionării apei râului Timiș în sectorul Constituției Tomašavec la frontiera de stat, Institutul 

pentru Resurse de apă "Jaroslav Cerni", Belgrad, 1989; 

20. Analiza hidrologică-hidraulică a schimbării regimului de la nivelul apei Tamis la granița iugoslavă-română, după 

construirea constituției Tomaševac, Botoș, Centa, Pancevo și Opovo, Institutul de Management al Apei "Jaroslav 

Cerni", Belgrad, iulie 1985. 

 

2.2. DEFINIREA APELOR MARI AUTORITARE PENTRU REALIZAREA HARTELOR DE  

HAZARD ȘI DE RISC  

Pe baza documentației disponibile extinse colectate, date topografice și spațiale, precum și datele originale, observații, cu 

o rețea de stații hidrologice din Banat, au abordat definiția de autoritate a ridicat de apă în cursurile de apă din Banat. 

În conformitate cu EFD 2007/60 / CE, hărți Capitolul pericol III-inundații și hărți de inundații de risc, articolul 6 alineatul (3), 

hărți de hazard acoperă aria geografică, care ar putea fi inundate în următoarele cazuri: (a) inundații cu probabilitate 

redusă de apariție sau scenarii de evenimente extreme; și (b) inundații cu probabilitate medie (perioada probabilă de 

revenire ≥ vechi probabil 100 ani). În această parte din dosarele de proiect sunt făcute pentru mare probabilitate linii de 

apă (perioadă de revenire probabilă T = 100 și 1000 de ani). Având în vedere stadiul de dezvoltare a sistemului de 

protecție împotriva inundațiilor în cea mai mare parte a Banatului din Serbia nu a existat nici un motiv rațional să fie în 

această parte a proiectului create dosarele de pericol și evaluarea riscului efectuată pentru o perioadă de apariție mai 

frecventă a inundațiilor. 

 

În procesul de definire a apei de mare autoritate sunt utilizate diferite tipuri de punct de vedere metodologic analize 

hidrologice, variind de la pur statistice la metoda deterministă, unitate hidrograf sintetice, inclusiv metodele empirice 

aplicabile. Valorile ridicate ale apei obținute diferite abordări metodologice au fost analizate în mod critic au fost 

comparate cu valorile publicate de documentare mare adunate de apă, în cazul în care a analizat cu documentația 

specială o atenție mai târziu de data. La finalul întregului proces bugetar, precum și utilizarea analizei spațiale, a adoptat 

valorile relevante pentru un debit maxim căile navigabile bănățene. Apele aplicabile mari sunt definite pentru profilul 

stațiilor hidrologice, cel mai apropiat frontierei de stat RO-SR. 

Pe baza documentației disponibile colectate sunt analizate forme de undă. Bazat pe val observate istoric semnificativ de 

apă de mare, analiză spațială, elemente geometrice și fluxul de bazin hidrografică, unitate Hidrograful sintetic și relații 

empirice sunt sub formă de undă de apă de mare respectiv definite pentru căile navigabile bănățene. Pe baza acestor 



  
VOL 3. – HARTELE DE HAZARD DE RISC DE INUNDAȚII 

 

9 
  

 

analize sunt definite în mod tipic sub formă de undă pentru o perioadă de revenire mare de apă de apariție T = 100 și 

1000 de ani. 

Tabelul de mai jos prezintă valorile caracteristice ale parametrilor de mare de apă din cursurile de apă din Banat, care au 

fost adoptate pentru analiza pericolului și a riscului de inundații. Valoarea medie a debitului în tabelul de mai sus este 

diferit, în funcție de procesor, perioada de tratament și tipul de documentație, dar aceste diferențe nu au nici un impact 

asupra analizei efectuate. 

Tabelul 2.2.: Valorile caracteristice ale parametrilor de apă de mare în cursurile de apă din Banat 

 Curgere (m3/s) Durata(
zile) 

Volumul(106m3) 

Qsr perioada de 
returnare (ani) 

perioada de returnare 
(ani) 

Râul 100 1000  100 1000 

Brzava 7.0 200 266 17 109 145 

Tamiš 42.0 1292 1863 12 447 646 

Stari Begej 3.00 106 185 20 103 180 

Begej 19.6 167 293 15 113 198 

Moravica 1.11 129 147 16 69 78 

Karaš 10.5 437 690 10 157 216 

Rojga 0.16 38 57 6 9.7 14.8 

Nera 13.5 670 1130 8 165 277 

Vršački kanal 0.23 72 176 6 9 22 

Potok Mesić 0.15 59 154 4 5 13 

 

Sus au efectuat analize au arătat că există o problemă generală de observații de date pe râurile din Banatul sârbesc. În 

perioada următoare, această observație ar trebui să fie, mai multe fluxuri sistematice și mai multe profiluri decât este 

cazul în prezent. Numai cu un număr mai amplu de observații de date ar reduce nivelul de incertitudine în definiția apei de 

mare pentru această analiză. Ca un exemplu orientativ, trebuie remarcat faptul că râul Zlatița există volum minim de date, 

analizele efectuate pentru debite de 20 (m3 / s) și 40 (m3 / s) arbitraj. Toate aceste neconcordanțe este necesară 

adaptarea termenului de modificare a documentației pentru o perioadă de 6 ani. 

 

Efectul schimbărilor climatic în Serbia sunt încă în curs de desfășurare, și nu sunt luate în considerare în timpul pregătirii 

analizei descrise de mai sus, care, de asemenea, pot fi supuse să fie prelucrate în următorul ciclu de modificare a 

documentației. 

  

Până în prezent, cartografierea inundațiilor din Serbia s-au făcut în mare parte în cadrul unor proiecte internaționale, dar 

cu implicarea intensă a experților și a autorității naționale. Cu toate ca identificate 99 de zone APFR pe teritoriul Serbiei, 

hărți de hazard au fost făcute pentru doar 27 dintre ele: danavas (FLOODRISK Dunarii si SoFPAS Proiecte), în bazinul 

râului Velika Morava (Marea Morava, Morava de Sud, Vest Moravei și afluenții lor 20, în cadrul SoFPAS Project), 

Tamnava și Ub în bazinul râului Sava (Proiect finanțat de APE suedez, 2010). Până în prezent, hărți de hazard și risc de 

inundații, bazinele și căile navigabile internaționale din Banat, care aparține Serbiei, și ele nu se mai fac.  

 

Metodologia de cartografiere a pericolelor de inundații în acest proiect este aproape identic, iar în contextul proiectelor 

menționate mai sus (mai ales ca în FLOODRISK proiectului) și zona inundată pentru mediu inundații și probabilitate mică 
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(Q100 și Q1000) au fost determinate. Un astfel de scenariu au fost deja luate în considerare într-o serie de studii 

efectuate la nivel național, cât și în cadrul Planului sârb de apă Maestru din 2001. 

 

În cadrul documentului INUNDAȚII Evaluarea preliminară a riscului - PFRA, un proiect comun al managementului de risc 

de inundații, Program: România-Republica Serbia Programul de cooperare transfrontalieră IPA, Contract: pregătirea 

hărților de hazard și de risc sunt definite în zona potențial risc semnificativ de inundații (zone cu potențial semnificativ de 

iNUNDAŢII-APSFR) rISCULUI DE. Aceste zone sunt realizate de risc indicativ de inundații (indicativ riscului de inundații 

hărți ale zonei). 

În contextul "Hărțile de hazard și de risc", documentul de identificat anterior pentru, sau APSFR definite în "evaluarea 

preliminară a riscului de inundații", a făcut hărți de hazard detaliate și a riscului de inundații. Următorul text oferă un tabel 

APSFR din documentele menționate mai sus, din care reiese clar că în cursurile de apă este în general necesar să se 

facă o analiză mai detaliată. În cadrul documentației destinate, în conformitate cu sarcina principală a proiectului s-au 

efectuat o analiză detaliată a râurilor trans-limită (RO-SR) în Banat, sau fluvial de frontieră din România și Serbia, sau râul 

care taie peste frontiera de stat dintre România și Serbia care curge, i pe căi navigabile menționat explicit în TOR licitația 

pentru proiectul supus. 

În tabelul 2.3. Lista APSFR este afișată, iar poziția lor geografică este prezentată în anexele 1 I2. 

Tabelul 2.3.: Zone semnificative de inundații (PAC) - APSFR  

NUMARUL RÂUL LUNCILE INUNDABILE SEMNIFICATIVE 

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

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

3 Karaš de la gura până la granița cu România 

4 Vršački kanal Pe întregul parcurs 

5 Markovački potok de la gura spre centrul barajului Veliko Srediște 

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 gura la Constituția Opovo 

10 Tamiš De la gura Tomașevaț până la granița cu România 

11 Stari Begej de la gura până la granița cu România 

12 Kanal Begej de la gura canalului Banatska Palanka - Novi Becej 

13 Zlatica de la gura până la granița cu România 

 

 

 

 



  
VOL 3. – HARTELE DE HAZARD DE RISC DE INUNDAȚII 

 

11 
  

 

3. HARTA DE HAZARD ȘI RISC DE INUNDAȚII 

3.1.  INTRODUCERE 

Articolul 6 EFD Directiva 2007/60 / CE impune statelor membre și nemembre (obligatoriu pentru cursurile de apă 

internaționale) pentru pregătirea hărților / diagrame de pericol (risc), precum și riscul de inundații. Principala diferență între 

hărți de hazard și de risc sunt următoarele : 

 hărți de hazard trebuie să acopere zona geografică, care pot fi inundate în diferite scenarii (secțiunea 6.3), 

împreună cu informații cu privire la pericolele legate de zona afectată; 

 hărți de risc care prezintă potențialele consecințe negative asociate cu anumite cazuri de inundații, legate de 

sănătatea umană, activitatea economică, mediul și patrimoniul cultural (Art. 6.5).  

Aceste hărți sunt în curs de pregătire la nivelul bazinului hidrografic într-o scară adecvată, potențialele zone de risc de 

inundații semnificativ (APSFR), care a fost identificat în conformitate cu articolul 5 și articolul 13.1 litera (a) EFD 2007/60 / 

CE. În conformitate cu EFD 2007/60 / CE în sine Statele pot determina hartă la scară mai adecvată a pericolului și a 

riscului, o diferite foldere de situație poate fi selectată în funcție de locație și de tipul de dosar. 

 Cartografierea pericolelor / riscului de inundare reprezintă o identificare geografică și ilustrare a zonelor cu diferite niveluri de risc 

prezentat de pericol de inundații. În legătură cu aceasta, hărțile de inundații au nevoie pentru a proiecta pentru a se potrivi nevoilor 

utilizatorilor finali. Acest lucru este foarte important, deoarece este necesar pentru a transmite un mesaj complex, cu privire la inundații 

și a riscului de inundații la un număr mai mare de părți interesate. Procesul complet de cartografiere de inundații constă în pericol de 

cartografiere și hărți de risc de inundații (articolele 6.3. și 6.5.).  

Hărți făcute în această parte a proiectului se referă la regiunea Banatului din Serbia, un dosar pentru regiunea Banatului 

din România (Județean Timișoara), au fost elaborate și prezentate nstitucije din România (Administratia Nationala "Apele 

Romana" si INHGA- http://gis2.rowater.ro : 8989 / inundații /). În timpul cartarea recomandările au fost folosite pentru a 

crea foldere de CE Orientări privind bunele practici EXCIMAP pentru cartografierea riscului (EXCIMAP cerc european de 

schimb privind cartografierea inundațiilor - Manual privind bunele practici de cartografiere de inundații în Europa, 

2007/2008) au fost utilizate, și a publicat experiența internet, unele dintre acestea trebuie să aibă pagini web : 

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/pdf/handbook_goodpractice.pdf).  

Pe măsură ce documentare primele două părți ale proiectului, în perioada anterioară, acceptat și aprobat de către Client 

(Vol de evaluare a riscului de 1-Fluxul preliminar și Vol-2 hărți indicative de risc de inundații), Consultantul a procedat cu 

dezvoltarea celei de a treia parte a proiectului vol hărți 3-hazard și hărți de risc de inundații pe teritoriul cursurilor de apă 

internaționale în Banat în Serbia. 

 

3.2.  MODEL HIDRAULIC ȘI DE DATE GIS 

 

Modelul hidrodinamic dezvoltat pe platforma GIS pentru scopurile proiectului este acela de a furniza informații de bază 

pentru a completa informațiile cu privire la pericolul asupra apariției inundațiilor. Aceste date provin din rezultatele 

modelului de simulare hidrodinamic, și după post-procesare a acestora pe baza acestora GIS prin procedura de făcut 

pericolele dosarul corespunzător de hărți de inundații sau de pericol de inundații. 

 

Pentru simulări hidrodinamice eveniment de inundații în cadrul proiectului a fost selectat HEC-RAS Modelul (US Army 

Corps de ingineri 2016), ca software-ul standard de hidrodinamică. După finalizarea simulări, în etapa următoare, toate 

rezultatele simulării sunt post procesate în cadrul mijloacelor RAS-Mapper, o parte a modelului care a fost dezvoltat ca un 

suport GIS în lucrare. După post-procesare a rezultatelor modelului, acestea sunt analizate și vizualizate prin intermediul 

RAS-Mapper, sau la sfarsitul instrumentelor ArcGIS realizat hărți adecvate de hazard (limite ale zonelor inundabile, 

adâncimea apei și viteza de apă). 



  
VOL 3. – HARTELE DE HAZARD DE RISC DE INUNDAȚII 

 

12 
  

 

Cu privire la toate proiectele finalizate până în prezent în Serbia, care este legată de dezvoltarea hărții de pericol de 

inundații de 1D decontate și non-decontate modele matematice hidraulice sunt folosite pentru a calcula nivelul apei, luând 

în considerare structurile existente de protecție împotriva inundațiilor. Proiecția orizontală a nivelului apei din secțiunea 

transversală a cursului de apă din jurul terenului a dat luncii limita maximă. Proiectul FLOODRISK Dunării, zonele de 

frontieră de inundații, cu un nivel maxim de inundații corespunzător Q100 este definit de digurile existente. În cazul în care 

instalațiile de protecție împotriva inundațiilor dimensionate în mod corespunzător și în cazul în care efectuează 

întreținerea de rutină, această zonă poate fi marcate ca "zone protejate". 

 

În scopul hărților de risc pentru regiunea Banatului din Serbia, a dezvoltat modelul hidrodinamic 2D, cu discretizarea 

spațială completă constând din secțiuni transversale ale râului, o rețea completă de căi navigabile, un potențial zone de 

inundații sunt discretizate rețea spațială pentru nevoile bugetului 2D, cu conexiuni adecvate între zonele 1D și 2D. 

 

Această abordare de modelare 2D în zonele inundabile reprezintă o îmbunătățire calitativă semnificativă a bugetului, în 

comparație cu alte proiecte realizate pe teritoriul Serbiei, și dincolo, garantând astfel că rezultatele într-un mod mai veridic 

de reprezentare a consecințelor potențiale viitoare ale posibilelor inundații. 

 

În scopul simplificării necesare, având în vedere că este o zonă mare, calculațiile modelului hidrodinamic nu a luat în 

considerare următoarele: procese morfologice în anumite secțiuni ale căilor navigabile în timpul inundațiilor; efectele 

precise ale ratelor de reglementare a cursurilor de apă și de canalizare a acestora. Analiza rezultatelor modelului 

estimează zonele inundate și adâncimea apei în aceste zone se bazau pe ipoteze hidraulice și experiența pojavljenih și 

inundații istorice înregistrate. Cu toate că o influență clară asupra caracteristicilor inundațiilor, taluzurile inferioare ale 

drumurilor locale și căi ferate, canale și istorice abandonate unele diguri sau albiilor vechi sunt în general neglijate în 

timpul calculului. modele la scară selectate și limitele spațiale ale modelului (regiunea Banat, în Serbia) permit acest tip de 

simplificare și ipoteze, precum și rezultatele modelului poate fi privit ca o evaluare generală a riscului potențial de 

inundații, în conformitate cu scenariile adoptate pentru calcule. Calcule limitelor inundabile și adâncimea apei în zonele 

inundate de model hidrodinamic depinde în mare măsură pe o considerente DTM-zone, care este definită pe baza datelor 

disponibile. Orice lipsă de date topografice, calitative și cantitative, într-o mare măsură, afectează acuratețea DTM și, 

astfel, are ca rezultat un model, dar ele sunt, în acest caz, trebuie să fie privit ca un întreg este o vedere generală a zonei 

luate în considerare. 

 

Calibrare de precizie și verificarea modelului nu a putut fi executată din cauza apei de mare discutate în acest document 

sunt, în general, depășesc în mod semnificativ apare apa istorică ridicată. În cazul în care au apărut perioadă mare de 

apă ređeg de apariție și în cazul în care se înregistrează aceste informații, numai calibrare indicativă spațială parțială a 

modelului ar putea fi făcută. Dar, luând în considerare experiența relevantă a literaturii, experiențe din inundații istorice, în 

general, în regiunea mai largă, se poate concluziona că modelul dă rezultate reprezentative, având în vedere nivelul și 

spațială a regiunii Banatului din Serbia și România. 

 

În cadrul documentației pregătite de către ICPDR a făcut calculele pentru două scenarii convenite (pericol de inundații cu 

probabilitate medie și mică de apariție), care sunt luate în considerare în toate nivelurile relevante ale (transfrontaliere) și 

a cursurilor de apă internaționale bazinele lor. Aceleași scenarii au fost adoptate pentru cartografierea pericolelor de 

inundații și domeniul de aplicare al proiectului.  

 

 

3.3.  HARTE DE HAZARD DE INUNDAȚII  

Hărți de hazard (risc) pentru inundații furnizează informații cu privire la extinderea zonelor inundabile, adâncimea și viteza 

de circulație a apei pentru probabilități de inundații. A face aceste dosare este compus din activități și tehnici 

multidisciplinare, cum ar fi hidrologică și calcule hidraulice, pregătirea modelului digital al terenului, care include căi 
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navigabile și zona lor de inundații potențial pe o arie largă, etc. Având în vedere natura multidisciplinară a acestui proces 

de luare harta hazard este complexă și necesită implicarea resurselor umane calificate și cu experiență pentru o perioadă 

mai lungă, care, prin urmare, necesită resurse financiare semnificative. 

În cadrul proiectului de hărți de hazard la inundații sunt realizate în conformitate cu cerințele zonelor inundabile care au 

fost marcate ca fiind campii importante de inundații sau domeniile potențial semnificativ riscul de inundații potențial 

(APSFR) și acoperă o područjke geografică care poate fi inundată. 

Banat în Serbia de inundații hărți de hazard au fost pregătite pentru două scenarii așa cum a fost deja arătat mai sus :  

(a) Inundații cu probabilitate mică sau în cazuri extreme (perioadă de revenire T =1000 an); 

(b) Inundații probabilitate medie (perioada de returnare T = 100 de ani);  

 

Aceste două scenarii sunt adoptate în conformitate cu recomandările făcute de ICPDR pentru cursurile de apă 

internaționale și datorită faptului că probabilitatea de inundații mai puțin probabil să fie în măsură să ajungă la un risc 

extinse și a riscului având în vedere instalațiile existente de protecție împotriva inundațiilor. 

Pentru fiecare dintre scenariile, Consultantul a pregătit informații cu privire la amploarea și limita inundațiile, precum și 

viteza și adâncimea apei în zonele geografice inundate (articolul 6.4. EFD 2007/60 / CE). Adâncimea apei Intervale, așa 

cum se arată pe hărțile, care definesc nivelul de expunere și a vulnerabilității mărfurilor în zonele inundate sunt: (a). sub 

0,5 m de adâncime a apei; (B). între 0,5 m și 2,0 m adâncimea apei; (C). între 2,0 m și 4,0 m adâncime de apă; (D). peste 

4,0 m adâncime de apă. Zona de inundații pe hărțile sunt afișate în nuanțe de albastru.  

Trebuie sa distingem două cazuri: suprafața măsurilor de protecție a perioadei de returnare de inundații de 100 de ani și 

mai mult (unele zone dens populate și importante de plante strategice și industriale pentru a proteja peste standardul 

obișnuit de protecție în conformitate cu Planul spațial al Republicii Serbia); zone cu un grad mai mic de protecție sau zona 

de origine. Pe suprafețe cu un grad ridicat de inundații de protecție rămân, în general, în cadrul instalațiilor de protecție 

împotriva inundațiilor, sau terasament și a inundațiilor din aceste obiecte nu apar până când structura obiectului rămâne 

intact. Structuri de protecție deteriorarea sau distrugerea pot apărea din cauza unor cauze diverse. Prin urmare, pentru 

unele dintre secțiunile cursurilor de apă cu un nivel ridicat de protecție poate presupune facilități locale de protecție a 

daunelor, care reprezintă activarea cel mai rău scenariu de risc rezidual. În acest caz particular, în scopul hărților de 

hazard și risc de inundații pentru căile navigabile din Banat, în Serbia, pentru toate cursurile de apă internaționale 

(transfrontaliere), și, în special, căile navigabile enumerate în ofertă pentru prezentul proiect, a adoptat ipoteze generale: 

daune locale / demolare de îndiguire pe secțiuni în amonte de râu, în apropierea frontierei de stat a România-Serbia.  

 

n zonele neprotejate sau în zone cu un nivel mai scăzut de protecție împotriva inundațiilor, mediu de inundații sau 

probabilitate redusă de apariție (T = 100 si T = 1000 de ani), ca o scurgere de regulă asupra instalațiilor existente de 

protecție împotriva inundațiilor, sau în cazul în care nu există nici o protecție adecvată împotriva inundațiilor, inundații mai 

frecvente probabilitatea zonelor albastre de-a lungul părțile inferioare ale râului. În aceste cazuri, nu este nevoie pentru a 

lua în considerare un risc rezidual. 

 

hărți de pericol, care sunt făcute în această parte a proiectului care arată adâncimea maximă a apei în zonele inundate, în 

orice moment, în aceste zone, perioada de returnare de inundații de apariție T = 100 și 1000 de ani. 

Aceste hărți reprezintă o sinteză a posibilelor inundații extreme care pot să apară pe râurile din Banat, în Serbia, simultan, 

în același timp, demolarea anticipată a barajului de la secțiunile cele mai în amonte, ca o parte importantă a scenariului 

adoptat, astfel încât situația cea mai puțin favorabilă este prezis apariția inundațiilor și a posibilelor consecințe. 

 

Hărți pericolele și riscurile aferente de inundații nu sunt făcute pentru râul Nera. Având în vedere că râul Nera, cea mai 

mare parte forma în aval de granița dintre România și Serbia DTM lucrare a fost primită de la RGA Serbia, deoarece este 
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o zonă de frontieră. Având în vedere că DTM nu exista, nici o analiză hidraulică nu a putut fi realizat. hărți de hazard și 

hărți de risc de inundații pentru întregul curs al râului Nere (chiar și pentru partea cea mai în aval de această formă a 

frontierei) au fost făcute în cadrul documentului: Hărți de hazard și hărți de risc la inundații (Hazard maps and flood 

risk maps), Apele Romane-inHg , 2014. Aceste hărți sunt în dimensiuni adecvate disponibile pe internet, la prezentarea 

oficială web, care se referă la proiectul de creare a hărților de hazard și de risc în România: 

http://gis2.rowater.ro:8989/flood/. Se poate considera că aceste hărți de risc și de risc pentru râul Neru o parte a acesteia 

a Proiectului. În perioada imediat următoare (perioada de modificare a celor 6 ani), va fi necesară, împreună cu partea 

română (A.N.A.R. - sediul central și I.N.H.G.A.), schimbul, să coordoneze și să armonizeze toate datele necesare și a 

face aceste hărți pentru râul Nera, în cel mai bun mod.  

Ar trebui remarcat faptul că râul Zlatica în timpul simulării zonelor inundabile identificate nu sunt semnificative pentru 

prezentarea în această parte a proiectului. Având în vedere lipsa documentației și a incertitudinii hidrologice în acest 

segment (documentația este menționată doar de debit maxim de aproximativ 40 m3 / s, iar observațiile cu privire la acest 

râu nu sunt publicate în mod obișnuit). Ar trebui să napomnuti că partea din amonte a cocoșului (Aranca) puternic 

reglementate, cu un număr mare de obiecte, dar nu se așteaptă să fie pe această secțiune a râului ca au loc inundații 

înainte de a edita fluxul de sus.  

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că, în cadrul documentației de făcut calcule hidrodinamice efectuate într-un 

număr limitat de scenarii inundații. Cele de bază două scenarii de bază au fost legate de probabilitatea de apă de mare. 

scenarii otal sunt legate de demolarea terasamentului la secțiunile mai în amonte a cursurilor de apă internaționale, cât 

mai aproape de granița dintre România și Serbia. Ar trebui remarcat faptul că combinațiile de scenarii care includ 

elementele de mai sus formate cu scopul de a maximiza potențialele consecințe în ceea ce privește potențialul 

inundațiilor. În cadrul proiectului poanaliziran un număr limitat de scenarii, care a produs rezultatele prezentate în hărți de 

hazard și de risc. Unul dintre cele mai importante segmente ale scenariului a fost simultaneității dogđaja cât mai mult 

posibil. Numărul potențial de scenarii posibile pentru calcule este foarte mare și nu poate fi pus în aplicare în mod rațional, 

în cadrul prezentului proiect. Nu este exclus faptul că există o combinație de scenarii pe care porniți și să schimbați locul 

prăbușirii barajului, precum și aceleași caracteristici ale acestei demolare ipotetice, cu posibila doar o simultaneitate 

parțială a evenimentelor de inundații, care pot produce ceva rezultate maximale decât sunt prezentate aici.   

După cum a fost deja arătat în documentația relevantă, hărți de hazard și risc de inundații vor fi analizate și, dacă este 

necesar, să modifice o dată la 6 ani. Aceasta va fi o oportunitate de neconcordanțe mici și deficiențele sunt remediate, 

pentru a face în continuare armonizarea și schimbul de date între România și Serbia, care va permite vremea in folder 

sunt din ce în ce mai fiabile, și, astfel, va gestiona bazinele hidrografice internaționale ale râurilor din Banat să fie mai 

eficiente. 

 

Impactul schimbărilor climatice asupra apariției și amploarea inundațiilor vor putea fi incluse în documentația actualizată. 

 

hărți de hazard de inundații au fost făcute pentru râu din Banat, cu o lungime totală de aproximativ 253 km (fără canal). 

 

Metoda de a face harta zonelor inundabile a Banatului din Serbia se bazează pe studii complexe: topografice, hidrologice, 

hidraulice și economice. 

În cadrul proiectului, nu a constituit o fabrică topografice pentru furnizarea datelor de modele digitale ale terenului. s-au 

folosit deja datele disponibile. În scopul proiectului au folosit următoarele datei: 

 Harta topografică transparentă a PTK 300,000 

 Hărți topografice TK 25000 și TK 50000 

 Principala Harta de stat (ODK) 5000  

 Registru de informatii al unităților spațiale 
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 Baza de date de acoperire a terenurilor 

 Date model digital al terenului, grila de măsurare de 5 m, precizie ± 40 cm 

 Date model digital al terenului, măsurând 10 m grilă, o precizie de ± 80 cm 

 Date model digital de teren, de măsurare 25 m grilă, precizie ± 1,6 m 

 Ortofoto digitală de rezoluție de 10 cm 

 Ortofoto digitală de rezoluție de 20 cm 

 Ortofoto digitală de rezoluție de 40 cm 

Date de modele digitale de teren, ortofoto digitale, ODK, precum și datele din registrul de registru al unităților spațiale și a 

bazei de date de acoperire a terenului sunt preluate de la Autoritatea geodezic Republica. 

Hidrologică și studii hidraulice constau din: 1) pentru modelarea hidrologică calcularea hidrografului în râuri, care vor fi 

supuse bugetului pentru diferite probabilități; 2) Modelarea hidraulică a debitelor de apă ale identificate în cadrul APSFR 

hidrodinamică folosind software specializat (simulări constau dintr-un 1D sau uni-dimensional sau liniare și 2D sau 

bidimensionale) modelarea curgerii apei în cursurile de apă din Banat în Serbia. În scopul cartografierea pericolelor de 

inundații au fost utilizate următoarele aplicații software: HEC RAS (RAS-Mapper) si ArcGIS (HEC-GeoRAS). 

Scopul cartografierea pericolelor de inundații, în plus față de hartă a riscului de inundații: suport decizional, elaborarea 

planurilor de management pentru inundații, sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța inundațiilor, precum și 

alte scopuri generale. Dar ar trebui să țină cont de faptul că aceste hărți nu au gradul de precizie corespunzătoare 

necesară pentru proiectarea și execuția lucrărilor la nivel local, în special în tip industrial de drumuri, stații de epurare a 

apelor uzate, etc .. 

Ca urmare a numărului limitat de scenarii selectate pentru bugete și harta izaradu de pericol de inundații, nu se așteaptă 

ca inundațiile din aval râuri zonele Begej și Timișului, în aval de canalul DTD, datorită volumului mare de apă prin 

scenariile de mai sus menționate evacuate prin taluzurile deteriorate în părțile din amonte ale acestor râuri în apropierea 

frontierei de stat a România-Serbia. Calculele hidrodinamice arată că, în aceste scenarii generează o zonă de inundații, 

cu cea mai mare suprafață și, în consecință, provocând cel mai ridicat nivel de risc de inundații, sau în cealaltă parte, în 

albia principală a râului părăsește volumul de apă care nu produc consecințe semnificative asupra secțiunilor sale din 

aval, în conformitate cu estuare Tisa și Dunăre. 

Pentru aceleași motive, bazate pe scenariul aprobat pentru FINANCIAR hidrodinamică, nu se așteaptă ca inundațiile să 

canalizeze Banatska Palanka - N. Sad, având în vedere că o mare cantitate de apă turnat din fluxurile care se varsă în 

canalul de pe secțiunile lor din amonte și genera inundații zone mari, și va fi în cantitatea de canale de curgere a apei, ca 

în cazul inundațiilor, cu o mare probabilitate, că condițiile acestui canal și proiectate. Desigur, aceasta ar putea genera 

scenarii alternative, pentru care ar putea exista scurgeri de apă de pe acest canal și scenarii potrivit cărora unele secțiuni 

ale terasamentului prăbușit pe acest canal, la debite relativ ridicate în canal, dar asta nu înseamnă impactul total maxim 

de inundații în Banat în Serbia, care a fost una dintre sarcinile acestei părți a proiectului.  

3.4.  HARTA DE RIZIC DE INUNDAȚII 

hărți de risc de inundații sunt realizate pe baza unor hărți pre-fabricate pericol de inundații, analiza gradului de expunere 

și a vulnerabilității elementelor a căror grad de estimări de risc, în conformitate cu EFD 2007/60 / CE. Aceste hărți arată 

potențialele consecințe negative asociate cazurilor de inundații, populația, activitatea economică, mediul și patrimoniul 

cultural. 

În România, hărțile și bazele de date de risc de inundații, realizate metodologiile relevante, de către un grup de lucru 

format în comun A.N.A.R. i I.N.H.G.A. 
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Hărți de pericol și risc în Serbia, la nivel național nu au fost încă făcute, dar este de așteptat ca dezvoltarea lor va fi inițiată 

în cursul 2017.  

Hărțile de pericol sunt făcute pentru perioada de returnare de inundații de apariție T = 100 și 1000 de ani, astfel cum este 

prevăzut în legislația națională, și toate acestea în conformitate cu EFD 2007/60 / CE, următorii indicatori: populație, 

patrimoniul cultural, consecințe economice, efectele asupra mediului, și altele asemenea. 

 

Iintervale de apă schimbare de adâncime care definesc gradul de expunere și a vulnerabilității mărfurilor în zonele 

inundate sunt: (a). sub 0,5 m de adâncime a apei; (B). între 0,5 m și 2,0 m adâncimea apei; (C). între 2,0 m și 4,0 m 

adâncime de apă; (D). peste 4,0 m adâncime de apă. 

Metodologia completă a riscului de cartografiere de inundații în cadrul proiectului este tot în conformitate cu metodologia 

utilizată în cadrul Proiectului FLOODRISK Dunării (2012). 

Harti de eventuale deteriorări să conțină valori exprimate în Euro / mp pentru diferite tipuri de utilizare a terenului. 

Informații de bază este set armonizat de date privind activele și populației, utilizarea terenurilor (Corine Land Cover 2006 - 

Agenția Europeană de Mediu, www.floodrisk.eu). Ca o consecință a delinacije generale și a situației selectate pentru 

mape de prezentare a pericolelor și a riscului de inundații, se prezintă număr redus de obiecte și categorii. Obiecte 

relevante care se află în afara zonei de potențial de inundații sunt de asemenea prezentate, deoarece acestea pot fi 

afectate în mod indirect.  

Ar trebui introduse anumite ipoteze în evaluarea riscului, la fel ca în cazul proiectului FLOODRISK Dunării: a) numai 

activele bune și în cazul în care există o deteriorare măsurabilă direct și palpabil sunt luate în considerare; b) rezultatele 

se bazează pe conceptul de valoare netă, care reflectă valoarea de piață curentă (excluzând repararea, renovarea și 

asigurarea de bunuri); c) nu include costul terenului de construcție și se presupune că această valoare nu se va schimba 

în cazul unui eveniment de inundații; d) nu include costurile externe de planificare (de exemplu, autorizații de construire), 

deoarece acestea nu vor fi aplicabile în cazul reconstrucției simplă, după evenimentele de inundații; e) să nu includă 

costurile întreruperilor de producție; f) nu sunt luate în considerare măsuri de reducere a pagubelor produse de inundații; 

g) costurile măsurilor de urgență pentru prevenirea și protecția împotriva inundațiilor nu sunt luate în considerare.  

Calculul pagubelor potențiale se bazează pe următoarele etape: a) determinarea numărului de persoane afectate, 

persoanele care se află în zone potențiale de inundații; b) determinarea valorii activelor și a zonei inundate (în funcție de 

clasa de utilizare a terenului); c) să efectueze operații, deteriorarea fiecăreia dintre diferitele clase de produse. 

Caracteristici descriu amploarea creanțelor de daune exprimate ca procent din valoarea totală a unei clase specifice de 

bunuri sau o anumită clasă de utilizare a terenului. Utilizarea terenurilor diferite cauze, de asemenea, diferite grade de 

expunere la inundații. Mai mult de un clase de active pot fi localizate pe o aceeași suprafață (cum ar fi clădiri și 

gospodării). 

 

Ca rezultat al evaluării prejudiciului, în ceea ce privește pierderea monetară este o parte din imaginea de ansamblu. 

Metodologia aplicată pentru evaluarea daunelor directe corporale pot fi considerate fiabile, având în vedere faptul că 

evaluarea impactului daunelor indirecte este extrem de complexă și depinde de factori suplimentari. Unele active 

(patrimoniu cultural, bunuri de mediu), care pot fi evaluate numai pe o bază calitativă, este de mare importanță, iar în 

multe cazuri, este de neprețuit și de neînlocuit. Este foarte important ca aceste active sunt într-un fel implicat în dosare. 

Daună totală nu este legată de nici un eveniment special, și a fost selectat într-un efort de a simplifica prezentarea și 

pentru a evidenția potențialele pagube. 

 

Împreună cu populația afectată, afișarea de bunuri care se află în zonele de risc pot contribui la alocarea punctelor 

fierbinți și vă permite să facă cele mai bune decizii, compararea diferitelor tipuri de riscuri și pentru a optimiza ratele în 

procesul de gestionare a riscului de inundații. 
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Unele dintre funcțiile de deteriorare utilizate în cadrul Proiectului FLOODRISK Dunării au fost utilizate și în cadrul 

proiectului. Următoarea figură prezintă un set de funcții care sunt folosite luate în considerare ca parte a Proiectului 

FLOODRISK Dunării. 

 

 
Figura 3.1.: Funcțiile vătămătoare utilizate pentru a evalua daune 

(sursa: Danube FLOODRISK Project) 

 

Pentru fiecare dintre scenariile inundațiilor (în raport cu riscul unei inundații) a riscului de inundații, în general, se arată:  

1. Numărul orientativ de rezidenți care sunt expuși unui potențial risc;  

2. Tipul de activități economice potențial afectate de zonă;  

3. Instalarea Directivei 2008/1 / CE, anexa I (versiune codificată a Directivei 96/61 / CE a Consiliului din 24 

septembrie 1996) privind prevenirea și controlul integrat al poluării, care poate produce poluare accidentală în 

cazul inundațiilor și, eventual, pune în pericol zonele protejate (bazat pe FWD);  

4. Informații privind cantitățile și conținutul de sedimente transportate și amestecuri lichide care pot apărea în cazul 

inundațiilor și a altor surse semnificative de poluare. 

Harta riscului de inundații, efectuate pe baza unor hărți de hazard, indicând în mod clar diferite zone de risc de inundații 

(zone de mare, medie și risc scăzut). În plus, dosarul care conține limitele de inundare, grafice și informații numerice, 

precum legenda care include: clasele de risc, simboluri ale populației afectate și principalele tipuri de pagube materiale;  

 

Pentru prezentarea celor trei zone de risc de inundații, harta riscurilor de inundații, următoarele culori: a) de culoare roșie 

pentru cel mai mare risc de inundații; b) portocaliu pentru risc mediu de inundare; c) galben pentru un risc scăzut de 

inundații; 

 

Similar cu cele de mai sus, în România cartografierea riscurilor de inundații în complet dependente de hărțile de risc de 

inundații 

și analiza datelor privind expunerea la elemente de risc, precum și vulnerabilitatea acestora (persoane și bunuri care ar 

putea fi afectate de inundații). Riscul este cuantificat cu ajutorul funcției de deteriorare (adancime daune). Evaluarea 

calitativă se bazează pe o funcție a probabilității de clasa de risc de debitul maxim și adâncimea în zonele inundate. 

Realizarea de hărți de risc la nivel național a constat în: (i) definirea limitelor de inundare pentru diferite rate de curgere 



  
VOL 3. – HARTELE DE HAZARD DE RISC DE INUNDAȚII 

 

18 
  

 

maxime cu diferite probabilități de apariție; (Ii) identificarea țintelor potențial vulnerabile / conținut; (Iii) evaluarea gradului 

de vulnerabilitate a clădirilor expuse la inundații; (Iv) numărul de locuitori ocean potențial afectate; (V) evaluarea 

cantitativă și calitativă a riscurilor, care depinde de gradul de vulnerabilitate al elementelor și caracteristici ale inundațiilor 

expuse; (Vi) dezvoltarea bazei de date GIS de gestionare a riscului de inundații la nivel național și cartografierea detaliată 

a riscurilor la nivel local. Crearea de foldere de risc implică identificarea receptorilor următoarele riscuri: așezări, populația 

potențial pericol, unități economice și sociale, spitale, instalații industriale, instalații de tratare a apei, de infrastructură, 

cum ar fi aeroporturi, drumuri, căi ferate, stații de cale ferată și de autobuz, poduri, structuri hidraulice , păduri, zone 

umede, IPPC (prevenirea integrată a poluării și control) instalații, patrimoniul cultural, monumente și situri arheologice. 

 

Evaluarea vulnerabilității se face pe baza adâncimea apei și a vătămare provocate. Baze de date GIS referitoare la 

riscurile de inundații este creat prin procesul de colectare, prelucrare și stocare a informațiilor și datelor din hărțile de risc 

de inundații, elemente care sunt expuse la inundații de pericol (clădiri, terenuri, oameni, etc.), utilizarea actuală a 

potențialelor inundate zone . (rezidențiale, terenuri industriale, agricole, păduri, centrale hidroelectrice pentru instalații de 

alimentare cu apă și de canalizare, stații de pompare, zonele de evacuare și drumurile de acces a hărților de risc de 

inundații sunt realizate la scara 1: 25 000 la nivel național, precum și la nivel regional și local sunt folderul corespunzător 

condiții selectat. lucrari topografice și hărți de bază pentru prezentarea riscului de inundații folosind sistemul de proiecție 

stereo 70 și a riscului de referință 75. Marea Neagră Hărțile au fost realizate din probabilitatea de inundare de 0,1% și 1%.    

 

Harti de riscuri de inundații acoperă în principal următoarele domenii delimita cu risc de inundații: un mare risc de inundații 

(zonele unde ar trebui să interzică definitiv de construcție), riscurile de mediu de inundații (zonele care ar trebui să fie 

protejate împotriva inundațiilor măsuri structurale și non-structurale), un mic risc de inundații ( în cazul în care vătămara 

sunt mici și măsuri de protecție ar trebui să fie utilizate numai la nivel local). În general, hărțile utilizează culori diferite 

pentru a marca zona pentru trei niveluri indentifikovanog a riscului de inundații, cum ar fi: roșu mare, portocaliu și galben 

pentru mediu la risc scăzut de inundații.    

 

Hărți de risc de inundații și hărți de pericol, este necesar să se revizuiască și, dacă este necesar, să modifice o dată la 6 

ani.  

 

Impactul probabil al schimbărilor climatice asupra apariției și amploarea inundațiilor ar trebui să fie luate în considerare 

atunci când și corectură / sau de modificare a dosar. 

 

Atunci când se calculează nivelul de risc ar trebui să fie luate în considerare într-o serie de indicatori-cheie care descriu 

principalele consecințe ale inundațiilor pot provoca mediului înconjurător, cum ar fi zona protejată de tipul de plante de 

IED (Directiva privind emisiile industriale), precum și alți indicatori care pot descrie orice efecte negative asupra mediului 

treci. În Banat, în Serbia, pe baza analizelor, se poate concluziona că cele trei zone protejate situate în zona de inundații. 

În cadrul bazinelor aparținând Banatului din Serbia sunt de locație identificată de tipul de plante de IED găsit pe suprafața 

sub influența inundațiilor. 

Druga kategorija posledica koje EFD 2007/60/ EC predviđa posledice koje utiču na ekonomiju Države Članice, a naravno i 

drugih Država. Infrastruktura je važna karika u ekonomiji jedne zemlje, stoga je ovaj indikator izabran da opiše uticaj koji 

poplave mogu imati na ekonomiju jedne Države. Liniile sunt considerate unul dintre cele mai ieftine mijloace de transport 

atunci când este vorba de a transporta diverse mărfuri. O analiză efectuată după finalizarea cartografierii pericolului (risc) 

și riscul de inundații arată că stațiile de aproximativ 61 km de cale ferată și 7 feroviare afectate de inundațiile din Banat, în 

Serbia. 

Drumurile publice, împreună cu căi navigabile și a infrastructurii de transport feroviar complet. Etapa procesului de punere 

în aplicare 2 EFD 2007/60 / CE a luat în considerare drumurile europene și naționale, drumuri regionale și drumuri 
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comunale. Ca parte a Banatului în Serbia, în pericol de a fi inundate este situat aproximativ 167 km de drumuri naționale 

și un aeroport. 

Evaluarea efectelor inundațiilor asupra patrimoniului cultural este o altă cerință EFD 2007/60 / CE pentru statele membre. 

În acest sens, Serbia a fost luat în considerare biserici, monumente și muzee, care sunt situate în zone inundate, astfel 

încât, în teren, Banat aproximativ 29 situri de patrimoniu cultural pot fi inundate în caz de inundații. 

Hărți pericole și hărți adecvate de risc de inundații sunt prezentate în anexe. 
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4. REZULTATELE ANALIZEI 

Această secțiune prezintă principalii indicatori numerice care au ieșit ca rezultat al analizei pentru a harta pericolelor și a 

riscurilor. 

În plus față de toate explicațiile de mai sus, analiza și indicatorilor numerice ale nivelului de hazard și riscul de inundații în 

Banat în Serbia, ca urmare a unor ape mari în bazinele (transfrontiera) internațional fluvial, care alipit Serbiei din țara 

vecină, România, în acest capitol, este prezentată în tabelul 4.1 . Expunerea la riscul de inundații, care dă nivelul de 

expunere a riscului de inundare a unui număr de indicatori / entități în zona inundată. 

Tabelul 4.1.: Expunerea la riscuri de inundații 

CLC_CODE 
Acoperirea terenului 

 
Suprefa
ța(km2) 

112 Zonele urbane incomplete 38.51 

121 Unități industriale sau comerciale 3.24 

124  Aeroporturi 1.00 

131 Locuri de exploatare a resurselor minerale 0.25 

211  Teren arabil neirigat 844.21 

221  Viță de vie 0.26 

222  Plantatiile de pomi fructiferi și fructe cu bob 0.09 

231  Pășuni 98.02 

242  Complexul de parcele cultivate 52.35 

243  Teren agricol cu zone predominant mai mari de vegetație naturală 16.63 

311  Păduri foioase 10.17 

321  Păjiști naturale  14.87 

324 Zona de tranziție a pădurilor și a cătină 27.75 

411 Zonele umede interioare 10.37 

511  Cursuri de apă 6.74 

512  Suprafața de apă 20.92 

   

 Suprafața totală ( Q1000) 1145.39 
 

În interiorul zonei de inundații se află 31 de sate cu aproximativ 75.500 de locuitori 
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5. CONCLUZII 

EFD 2007/60 / CE prevede că, pentru a avea la dispoziție un instrument eficient de informare, precum și o bază valoroasă 

pentru stabilirea priorităților și a deciziilor tehnice, financiare și politice ulterioare, referitoare la gestionarea riscului de 

inundații, este necesar să se asigure producția de hărți de hazard (pericole) de hărți de inundații și a riscului de inundații, 

care arată în mod clar potențialele consecințe negative asociate diferitelor scenarii de inundații, inclusiv informații privind 

surse potențiale de poluare a mediului ca urmare a inundațiilor.  

Atunci când creați documentația a fost colectată o documentație vastă, date, studii și proiecte legate de obiective similare, 

precum și proiectul în cauză, care sunt enumerate în secțiunea 2.1., Precum și din capitolul 6 al Proiectului. La punctul 

2.2. analiza apei de mare în zona Proiectului. În capitolele 3 și 4 prezintă procedurile de elaborare a pericolelor și a 

riscului harta de inundații. În cadrul acestor capitole, precum și în capitolul 4 au fost prezentate și analizate principalele 

rezultate obținute în cartografierea pericolului și a riscului de inundații. În capitolul 7, sunt prezentate toate anexele 

necesare, care fac parte integrantă din această parte a proiectului. 

Un loc aparte printre proiectele care au fost făcute în regiune ocupă de proiecte:. SoFPAS-Studiu de zonele ușor 

inundabile din Serbia, Eptisa, 2012; Proiectul FLOODRISK Dunării 2012.; precum și cele dezvoltate de ICPDR în 

perioada preabilă. 

Toate aceste proiecte, precum și proiectul de clasă pentru a promova cooperarea transfrontalieră (cooperarea 

transfrontalieră) între state, în acest caz, România și Serbia și să se bazeze pe obiectivele definite în EFD 2007/60 / CE. 

 

Hărți efectuate în scopul proiectului sunt în conformitate cu EFD 2007/60 / CE. Harta sunt realizate la cel mai înalt 

standard posibil în ceea ce privește cele mai bune practici din EXCIMAP- cerc de schimb european privind cartografierea 

inundațiilor, Manualul privind bunele practici de cartografiere de inundații în Europa, 2007. De asemenea, conforme 

standardelor și de a face aceste hărți, care este stabilit în menționat anterior au realizat proiecte. Ca și în cazul proiectelor 

menționate mai sus, sunt mai puțin anumite neconcordanțe și neajunsuri, care sunt rezultatul unei pierderi a anumitor 

date de intrare de calitate, vor fi eliminate în următoarea etapă de modificare a documentației (o dată la 6 ani pe EFD 

2007/60 / CE). Aceste deficiențe, în orice caz, nu diminuează calitatea documentației produse, dar mai ales despre 

nevoia constantă de a crește calitatea hărții continuă a pericolelor și a riscurilor, în conformitate cu volumul și calitatea 

datelor colectate, în special relieful, precum și dezvoltarea statului modern al tehnicii hidrologice și hidraulice model 

matematic, planurile strategice spațiale ale regiunilor și ale țărilor, și are nevoie de o cooperare extinsă între țările din 

Europa pentru a rezolva problemele comune, în special în zonele transfrontaliere. 
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