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1.

INTRODUCEREA

Proiectul ˝JOINT MANAGEMENT OF FLOOD RISKS˝ în care se pregătește documentația creează dosare de
pericol și hărți 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 chei 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 preliminară a riscului de inundații ("Evaluarea preliminară a riscului de inundații"
PPRP- -PFRA);

•

Identificarea floodplain semnificative (ZPP) sau zona de risc semnificativă de inundații
potențiale (zone cu potențial de inundații semnificativ de risc-APSFR), în conformitate cu
Directiva EFD 2007/60 / CE, articolul 5 alineatul (2) și de a face harta orientativă a riscului. 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 (“Flood Risk Management Plan”-FRMP).

Acest document reprezintă a patra parte a Proiectului VOL 4 - Planul de gestionare a riscului de inundații(“Flood
Risk Management Plan”-FRMP).
Forma și conținutul proiectului sunt pe deplin aliniate cu EFD 2007/60/EC.

1

VOL 4. –PLANUL DE CONDUCERE LA RISC DE INUNDAȚII-PUPR

2.

DESCRIEREA GENERALĂ A REGIUNI BANAT

Ca parte a primei părți a VOL proiect 1 - Evaluarea preliminară a riscului de inundații-PFRA, Capitolul 3, sunt
abordate în detaliu în următoarele capitole: Poziția geografică a Banatului, Banatului aerian, caracteristicile
solului și geomorfologice ale Banatului, Banatului Apa, regim de curgere fluvial în Banat, protejate zone, lacuri și
zone umede, organizații administrativ-teritoriale și populație, activități sociale și economice principale, utilizarea
terenurilor și a structurilor existente pentru protecția împotriva inundațiilor și a efectelor negative ale inundațiilor.
În textul următor, în această parte a proiectului nu va fi părți ale primei părți a proiectului repetate pe deplin, dar
va da câteva concluzii și apostrofirarti elemente esențiale care au făcut parte din analiza în această parte a
Proiectului.
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3.

CONCLUZII PRELIMINARE A EVALUĂRI RISCULUI DE INUNDAȚII

În termen de anexa EFD 2007/60 / CE clarifică faptul că componentele primului plan de gestionare a riscului de
inundații: concluziile evaluării preliminare a riscurilor de inundații (Vol 1 EVALUAREA PRELIMINARĂ A
RISCULUI DE INUNDAȚII-PFRA.), În conformitate cu cerințele din capitolul II, în sub forma unei hărți
transparente a districtului apă, sau unitatea de gestionare în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b),
care sunt zonele de frontieră identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1), care fac obiectul planului de
gestionare a riscului de inundații întocmit;
În conformitate cu de mai jos sunt transferate din principalele concluzii ale primei cărți a proiectului Vol. 1.Evaluarea preliminară a riscului de inundații (PFRA).
În cadrul acestei carte oferă o prezentare generală a proiectului legislației relevante în Republica Serbia, precum
și relația dintre aceste reglementări la EFD 2007/60 / CE. Mai jos este o prezentare generală a metodologiei de
luare a PFRA (capitolul 2), precum și prezentarea generală a Banatului din Serbia (capitolul 3), care se referă la
caracteristicile climatice Banat, geomorfologice și solul Banatului din Serbia, regimul de apă de râu din Banat în
Serbia arii protejate, lacuri și zone umede, organizarea administrativ-teritorială a populației, principalele activități
socio-economice, utilizarea terenurilor și a structurilor existente pentru protecția împotriva inundațiilor.
În acest document, am analizat inundațiile istorice și având în vedere scurtă lor descriere cu consecințe
înregistrate (capitolul 4) și de mai jos prezintă metodologia de definire a inundațiilor semnificative (Capitolul 5).
În capitolul 6 Su-definite inundații istorice semnificative, în timp ce în capitolul 7 oferă o imagine de ansamblu a
evaluării daunelor potențiale ca urmare a inundațiilor viitoare. În baza analizei efectuate în aceste capitole sunt
definite semnificative sau a unor zone inundabile, zone cu potențial de risc semnificativ de inundații-APSFR
(Capitolul 8.).
În plus față de sfârșitul documentului oferă o imagine de ansamblu a coordonării transfrontaliere și schimbul de
informații, precum și revizuirea internațională a programului, care s-au desfășurat în susținerea activităților
transfrontaliere în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă și de inundații.
În această parte a Proiectului, în conformitate cu recomandările cuprinse în EFD 2007/60 / CE a primei părți a
proiectului să-și asume o parte din anexă, ca o concluzie din documentația anterioară.
Date Anexa 1 este locația geografică a zonei de proiect, regiunea Banatului din Serbia.
În conformitate cu analiza efectuată în a doua parte a proiectului VOL 2 - HARTA INDICATIVĂ RISCUL ZONA
DE INUNDAȚII, în această parte a proiectului apar anumite anexe prezentate aici.
Anexa 2 lista harta zonelor inundabile semnificative (lunci-APSFR) în harta Anexa 3 care arată zonele cu risc de
inundații-indicator al zonelor cu risc de inundații, în cazul în care inundațiile linia de inundații istorice
semnificative și a viitoarelor inundații integrate.
Rezultatul analizei în a doua parte a proiectului poate fi văzut prin tabel care prezintă expunerea la risc a
diferiților indicatori / entitate din cadrul lunci semnificative definite (APSFR) sau în zonele inundabile ale
inundațiilor istorice și viitoare, care sunt prezentate în anexa 3.
În cadrul zonei de inundații, există o 166 km de drumuri, 61 km de căi ferate și 31 de sate cu aproximativ 75 500
de locuitori.
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Tabelul 3.1.: Expunerea la riscul de inundații în Banat, în estimarea Serbiei-preliminară-PFRA
Acoperirea terenului

Površina
(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 foioase

13.76

Păjiști naturale

50.58

Zona de tranziție a pădurilor și a cătină

33.99
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4.

PERICOL ȘI RISC DE INUNDAȚII ÎN BANAT
4.1. EXISTENTE INSTALAȚII DE PROTECȚIE LA INUNDAȚII (SI EFECTELE NEGATIVE ALE
POTOPUL)

Forturi de coastă și terasament
Coasta râului de-a lungul sectorului panonic al Dunării, chiar și pe râurile din Banat au fost foarte mici, ca și în
trecut, zone întinse au fost inundate, de mai multe ori pe parcursul anului. Din acest motiv, de inundații a început
a organiza la sfârșitul secolului al XlX-lea și al XVIII-lea. Digurile de azi protejează zona de apă mare de 100 de
ani, cu depășirea de 1.2-1.7 m.
Sistemul de protecție împotriva inundațiilor în fluxurile Banat, care se varsă în rețeaua de canale Dunărea
include un DTD sistem de diguri. De fapt, cea mai mare parte a râului (toate, cu excepția Nerei) implicate în HS
DTD, care oferă condiții favorabile pentru protecția împotriva inundațiilor în cursurile de apă din Banat. Sistemul
unic, flexibil, care este format din canalele principale și cursuri de apă se intersecteaza, permite redistribuirea
debitului în funcție de cantitatea de curgere a râurilor și nivelul apei pe beneficiari - Dunărea și Tisa. În
apropierea graniței cu România și diguri de-a lungul Brzava Moravice asigură o protecție Q5%, în timp ce nivelul
de protecție din aval crește datorită impactului favorabil al canalului DTD. Digurile de pe Tamis au fost
reconstruite pe o mare de apă Q1%, menținând în același timp un coridor curat.
Pe râul Timiș din Serbia au alocat două unități:



porțiunea din amonte (între Constituția Tomaševac și granița română) cu diguri de pe ambele laturi
(pe distanta mare intre ele - 350 - 900 m) și păduri de luncă, care sunt acoperite aproximativ 50%, și
partea din aval (între Constituție și Tomaševac gura de vărsare a Dunării), în cadrul sistemului hidro
"Timișului de Jos", al cărui regim în domeniul barajelor de apă mici controlate Tomaševac, Opovo,
Pancevo și Centa. În această parte a terasamentelor au fost construite doar pe sectorul cel mai în
aval, pentru a proteja RIT pe malul drept și orașul Pancevo pe malul stâng. Aceste baraje au fost
construite între anii 1929 și 1935. Tamis pe această parte a cursului sub influența gârlă barajului din
Gierdap 1.

Brzava și Moravica (Vršac) în perioada anterioară au fost afluenți Timișului, iar mai târziu deviate spre Canalul
Banatska Palanka - Novi Becei (HS DTD). Fluxul Brzava a fost scurtat la 15 km, un nivel maxim de apă al râului
la gura este redusă cu 1,5 m. Îndiguiri dublu față-verso (20 km de-a lungul stânga și 16,3 km de-a lungul malului
drept) au fost construite în 1983. De-a lungul Moravice (Vršac) există terasamente față-verso de la gura la 15,3
km pe dreapta și până la 15.85 km pe malul stâng. Redirectand curentul Moravice (Vrsac) de la Canalul către
Tamis Banat Palanka - Novi Becei (HS DTD), nivelul maxim de apă Moravice (Vrsac) este redus cu mai mult de
3 m. De asemenea, la Roiga sunt digurile de-a lungul ambelor maluri, cu o lungime totala de 25.02 km. De-a
lungul Nerei sunt construite doar structurile locale de protecție (protecția satului Kusic, respectiv la 5,5 km de
digul de pe malul drept lângă gura Nera în Dunăre). Problema protecției împotriva inundațiilor nu a fost rezolvată
complet.
Digurile există, și de-a lungul ambelor maluri ale râului Tisa, cu o lungime totală de 278 km.
După cum sa subliniat în secțiunile anterioare, sistemul de protecție împotriva inundațiilor din Banat este format
dintr-o rețea de canale și diguri DTD. Toate râurile din Banat nordul și centrul sunt incluse în Hydro DTD (HS
DTD), care permite redirecționarea Tisei și a Dunări, în funcție de circumstanțe. Navigabilă Bega (HS DTD) este
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pe deplin reglementată. Constituția cea mai amonte Topolovac (în amonte de Timișoara) menține contactul cu
canalul de sub 83,5 m3 / s. Apele de inundații pe căi navigabile Bega (HS DTD) sunt deviate parțial Tamis.
Digurile de pe ambele maluri ale Begăi Vechi au fost construite la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dupa ce inundații
devastatoare în 1932, au fost reconstruite și diguri albiei este lărgită pentru a îmbunătăți condițiile de navigație.
De-a lungul Zlatiței sunt terasamente construite, cu Kikindski de canal și canale HS în DTD Backa la nivel local.
Chiuvetă Plazović reglementată, cu condiția ca reglementarea nu este completă, iar fluxul nu este menținut în
conformitate cu necesitățile evaluate.
Ca o recapitulare, la sfârșitul anului pentru a da un rezumat al lungimii digurilor existente de protecție împotriva
inundațiilor în bazinul Dunării˝.
Tabelul 4.1.: Lungimile digurilor existente de protecție împotriva inundațiilor în bazinul Dunării
Num
ărulbr
1oj
2
3
4
5

Râul
Dunav
Tisa
Tamiš i ostali vodotoci u
OKM
HS DTD
AP Vojvodina
Ostale pritoke Dunava

Stânga

Lungimea digurilor (km)
Dreapta
341,9
72,3
147,4
121,6

Total
414,2
269,0
486,4
231,0
196,8

Digurile de apărare împotriva inundațiilor au fost construite de-a lungul principalelor cursuri de apă și de afluenții
acestora, cu o lungime totală de aproximativ 3550 km, întregul teritoriu al Republicii Serbia. În bazinul "Dunărea"
e, căreia îi aparțin și pe căi navigabile din Banat, construită în jurul 1597 km de terasamente, zona de apă "Sava"
aproximativ 771 km, dar zona de apă "Morava", aproximativ 1182 km. Lungimea totală a liniei defensive, inclusiv
coasta de mare și cheiurilor, este de aproximativ 3600 km. De-a lungul digurilor existente Dunării refăcute după
inundațiile din 1965 până la aproximativ 94% din lungimea totală a sute de ani de apă de mare, o actualizare
viitoare și reconstrucția digurilor în mai multe secțiuni mai scurte, cu o lungime totală aproximativ 23 km. Digurile
refăcute sunt în stare satisfăcătoare, menționând că orașul a considerat ca site-urile mai slabe pentru clădiri
construite în linia principală de apărare. curele de protecție a pădurilor de terasamente în afara granițelor refluxul
a "Djerdap I" sunt într-o stare relativ bună, în timp ce centurile forestiere de protecție de-a lungul sectoarelor
lente degradate, precum și în anumite secțiuni ale problemelor de linie defensive apar din cauza impactului
valurilor de vânt pe mal, sau digurile. Acest lucru presupune că centurile de protecție a pădurilor se află sub
jurisdicția organizațiilor care se ocupă de protecție împotriva inundațiilor.
De-a lungul Tisa terasamente au fost reconstruite la aproximativ 89% din lungimea totală a sute de ani, apa
mare. terasamente nereformat, în special în domeniul impactului CHE "Djerdap I" nu îndeplinesc criteriile nici
înălțimea, nici în nivelul de securitate. Puncte slabe în linia de apărare cu Tisa în zonele de clădiri construite în
linia principală de apărare, precum și situri de nouă trecere a terasament cu bălți abandonate de Tisa.
În scopul de a apăra cu succes împotriva inundațiilor din Voivodina sunt de o mare importanță și canale, diguri și
floodgates de-a lungul canalului respectiv rețeaua de bază Dunăre-Tisa-Dunăre. În Banat, HS DTD și fluxuri:
Buttercup, Stari Begej, Navigabile Begej, Timișului, Brzava, Moravica (cu Rojga) Vršački canal și Karas,
formează un sistem funcțional în materie de protecție împotriva inundațiilor. Parts linia defensivă în Banat sunt
instruiți să accepte probabilitatea ape mari de 1% -5%, iar în Backa 2% -5%. Cu toate ca observate puncte slabe
pe secțiuni TOC în Banat (în apropiere de gura Kikinda canalului Iđoš și New Cioroii), se poate trage concluzia
că starea stocurilor și riscul de a reduce căile navigabile OKM în Banat, în general, satisfăcătoare, cu excepția
cazului în Karasu, în cazul în care sistemul de protecție împotriva inundațiilor nu există. Desigur, această
concluzie este legată de probabilitatea de potențiale inundații prin diguri dimensionate. Pentru fiecare perioadă
de retur ređeg de inundații și zone protejate devenind zona cu risc de inundații.
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Baraje și acumulație
În PPRP RS 2011, elaborat de CIJ, zona de apă a Banatului și Backa au fost identificate 3 baraje: barajului de
pe Tisa Novi Sad, pe diguri Stream Markovačka Multe centru pe digurile pâraielor Președinte Mesic. Ultimele
două baraje menționate care formează rezervoare cu spații rezervate pentru atenuarea undelor de viitură de 1,01,5 milioane m3, respectiv. Pe întreg teritoriul PA Voivodina are un număr total de 19 de baraje care pot fi
clasificate ca un baraj de mare, dar din cauza spațiilor mici de depozitare toate aceste rezervoare nu sunt în
măsură să influențeze în mod semnificativ atenuarea undelor de viitură în timpul unui eveniment rar.

Figura 4.1.: Centralele hidroelectrice existente în Banat
(Sursă : ˝JVP Vode Vojvodine˝, Novi Sad)
În Banat, există o serie de structuri hidraulice cu rolul managementului apei în întreaga zonă, inclusiv
gestionarea apei în timpul episoadelor de inundații. Pe regiunile din amonte ale râului Banatului, în România
numărul de structuri hidraulice este chiar mai mare, astfel încât râul din Banat în România, în multe cazuri,
cursurile de apă reglementate cu diguri construite, diguri și baraje pe cursurile lor, pentru care există o
documentație vastă, care instituțiile s-au dezvoltat în România.
În România, majoritatea lucrărilor hidrotehnice efectuate pe bazinul Begej și Tamis (peste 1000 de km de diguri
care protejează suprafața de teren agricol de circa 230 000 ha). Există, de asemenea, un canal de by-pass
Begej-Tamis în municipiul Timișoara, care este o funcție de control al inundațiilor. La bazinul hidrografic din
Banat, în România, există 29 de rezervoare cu egalizare extensivă a apei, cu un volum total al zonei rezervor de
circa 211 mil. m3, din care aproximativ 70 de milioane. m3 rezervată exclusiv pentru primirea unor ape mari,
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precum și 1,118 km de terasamente, care reprezintă un factor important în sistemul de control al inundațiilor din
România. Principalele obiecte de protecție împotriva inundațiilor în România pot fi vizionate pe internet, pe site-ul
oficial :
http://www.rowater.ro/dabanat/EPRI/Planul%20de%20Management%20al%20riscului% 20la% 20Inundatii.aspx
Impacturi posibile asupra nivelului actual de protecție împotriva inundațiilor
Valurile de ape mari pe Dunăre și afluenții principali (Tisa și Sava), sunt formate în sectorul amonte al râului, în
afara teritoriului Republicii Serbia. Valul de inundații pe cursurile de apă din sud-estul Banatului are loc pe
marginile Munților Carpați pe teritoriul România. Valul de inundații din partea sârbă a râului Tisa au loc în
principal pe teritoriul Ungariei. Având în vedere toate faptele de mai sus în minte, cel mai important impact
asupra sistemului de siguranță de protecție împotriva inundațiilor de-a lungul Dunării, în Serbia, și reprezintă, prin
urmare, în Banat:








Tendința de creștere a apei de mare sub influența factorilor antropici în bazinul (în afara revarsări de
curgere, convexitate digul de construcție în zonele inundabile, despădurirea, etc.). Sub influența
clădirilor noi sau lucrări în bazinele Dunării, Sava și Tisa, se pot schimba caracteristicile viitoarelor
inundații, reducerea nivelului de protecție împotriva inundațiilor pe teritoriul Republicii Serbia și regiunea
Banatului.
Coincidența apariției undelor de inundații pe fluviul Dunărea și afluenții mai mici, pe teritoriul Serbiei.
Posibile activități în bazinul Dunării, Sava și Tisa, ceea ce ar contribui la apariția simultană a apelor mari
de pe cele trei râuri ar pune în pericol sistemul de protecție împotriva inundațiilor pe teritoriul Serbiei. În
plus, schimbările climatice pot contribui la o coincidență defavorabilă apelor mari ale Dunării și afluenții
săi. Coincidența apariției inundațiilor pe Tisa în Ungaria și Morris în România. Posibile schimbări în
bazinele hidrografice ale acestor râuri sunt de mare importanță, datorită impactului asupra dezvoltării
inundațiilor pe Tisa în Serbia. Orice activități de inginerie pe Tisa și Maurice, care contribuie la apariția
simultană a apelor mari, care pun în pericol linia de control al inundațiilor pe teritoriul Serbiei.
acumulare de ambalaj aplicație Djerdap 1 este un proces continuu. In trecut, procesul a fost limitat în
principal la sectorul de la km 970 la km 1000. Cu toate acestea, în viitor, acumularea depozitului de
deșeuri poate avea un impact semnificativ asupra nivelului apei în sectorul amonte al Dunării.
schimbările climatice.

4.2.

EXISTENTE AVERTISMENTE-SISTEM DE ALARMA SI DE RASPUNS LA PERICOL

Sistemul de avertizare în timpurie a inundațiilor în Republica Serbia
Un sistem de monitorizare, avertizare timpurie sistem de alertă a fost organizat în Republica Serbia, pentru
depistarea, monitorizarea și colectarea de date cu privire la toate tipurile de riscuri care pot pune în pericol
oamenii, mediul înconjurător, materiale și bunuri culturale. Subiecții acestui sistem sunt: Serviciul 112,
organismele guvernamentale, poliția, armata Serbiei, companiile, departamentele de interes public, precum și a
altor persoane juridice, în cursul normal al activităților lor care se ocupă cu observarea, înregistrarea, analiza și
prezicerea unor fenomene și situații în Hidrometeo seismologie, protecția împotriva incendiilor și alte domenii de
importanță pentru protecție și salvare. Potrivit Departamentului de Drept, Centrul Național este format din 112 de
centre de operare 112 112, stații de observare și a sistemului de alertă publică.
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În cadrul sistemului de avertizare timpurie a inundațiilor în Republica Serbia, ocupă o
poziție-cheie Republica Serviciul Hidrometeorologic Serbia, care se ocupă de previziunile
activităților de inundații și de avertizare timpurie, prezentând prognoze meteo, avertismente
și anunțuri, precum și pentru eliberarea energiei hidroelectrice și a alarmelor METEO.

Avertizare timpurie de inundații mai devreme decât obținerea de informații de la stațiile de măsurare ale țărilor
învecinate, care sunt situate în zone în amonte de bazinele hidrografice care intră Serbia de pe teritoriul altor țări,
de exemplu. Statie de masurare pe Dunare de la Budapesta (Ungaria) trimite informații despre nivelul apei actual
al Institutului Meteorologic al Republicii Serbia, iar nivelul apei poate fi de așteptat în Serbia pentru o medie de 8
zile. Institutul Hidrometeorologic din Republica Serbia transmite aceste informații la următoarele instituții:

















Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor, Direcția Națională Apelor - Directorul general al
inundațiilor din Belgrad;
VDP „Gornji Bаnаt“ Kikindа;
VAD“ Sentа“ Sentа;
VP“ Zаpаdnа Bаčkа“ Sombor;
VDP „Šаjkаškа“ Novi Sаd;
VDP „Srednji Bаnаt“ Zrenjаnin;
VP „Ušće“ Belа Crkvа;
VP „Sаvа“ Sremskа Mitrovicа;
VP „Gаlovicа „ Zemun;
VP „Sаvа“ Šаbаc;
VDP „Tаmiš – Dunаv“ Pаnčevo;
VDP „Podunаvlje“ Kovin;
JVP „Vode Vojvodine“ sektor OKM HS DTD, Novi Sаd;
RHMZ Srbije;
PIV Novi Sаd;
Republičkom centru zа obаveštаvаnje, BGD Direktor;

Forma raportului care urmează să fie transmis instituțiilor de mai sus pentru previziuni ale nivelului apei în
următoarele 4 zile este prezentată în figura de mai jos. Un exemplu este ziua 10.04.2007. pentru fluviul Dunărea,
Sava și a unor cursuri de râuri din Banat.
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Figura 4.2.: Prognozele a nivelul apei pentru următoarele 4 zile
(sursă http://www.vodevojvodine.com)
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Există patru centre care alcătuiesc serviciul de organizare pentru notificarea și avertizarea inundațiilor din
Republica Serbia, iar acestea sunt:
• Vojvodina
• Beograd
• Vest - sud-vestul Serbiei
• Est - Serbia de Sud-Est
În centre există un serviciu de radar, folosind datele necesare de transfer de tehnologie avansată de la Centrul
de redistribuire a utilizatorilor.

Figura 4.3.: Centre cu tehnologii de transfer de date

Un centru pregătește prognoze de zi cu zi și perspectivele pentru ziua curentă și mâine, iar pentru perioada
următoare, de la 3 până la 7 zile. Această prognoză și perspectivele sunt transmise mai departe către alte
centre. Prognosticul și perspectivele constau din lucrări textuale cu descrierea profesională a situației meteo, o
evaluare a riscului fenomenelor meteorologice periculoase și folderele Europa de Sud-Est cu zone marcate de
risc (așa cum se arată).
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Figura 4.4.: Previziunile evenimentelor periculoase
Centre de anunțuri și avertismente pentru utilizatorii publici și interesați peste teritoriul său, pe baza de imagini
radar și alte informații disponibile (imagini din satelit, materiale prognoză și deosebit de important - apariția
aplicării de către lucrători cu fracțiune de normă (trăgătorii PGZ, observatorii pe posturile de precipitații, voluntarii
și altele. )
RHMZ emite în mod regulat MeteoAlarm. Programul are ca scop meteoalarm este de a salva vieți și a
proprietății de influența fenomenelor meteorologice periculoase. Mai jos, în imaginea de mai jos a fost prezentat
MeteoAlarm caute avertizarea timpurie a inundațiilor și a altor dezastre. Dezastrele sunt prezentate cu zone
selectate o miniatură încadrată în Republica Serbia.

Figura 4.5.: Avertisment devreme
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Pentru sistemul de notificare este de o importanță primordială pentru a stabili o cooperare cu posturile de radio și
televiziune ar trebui să publice anunțuri și avertismente în programele lor. Este deosebit de important să se ofere
posibilitatea tehnică ca imaginile radar pot fi difuzate pe posturile de televiziune in timp real, real sau aproape. În
plus față de posturile de radio și televiziune, anunțuri și alerte sunt trimise prin intermediul site-ului de internet
RHMZ și în special utilizatorilor interesați conexiuni rapide.
4.3.

HARTA DE PERICOL ȘI DE RISC DE INUNDAȚII

În conformitate cu EFD 2007/60 / CE Capitolul III, s-au făcut hărți de hazard și risc de inundații, și prezentate în a
treia parte a proiectului VOL 3 - HAZARD ȘI DE RISC MAPS.
În general, dosarele de pericol (risc) pentru inundații furnizează informații cu privire la limitele de propagare de
inundații, adâncimea corespunzătoare și / sau viteza de inundare a apei, care au o anumită probabilitate de
apariție. A face aceste dosare se realizează prin utilizarea de o varietate de tehnici, cum ar fi modelarea
hidrologice și hidraulice, pe baza cursului trasat amanuntit râu și zona de coastă înconjurătoare. Procesul de
generare acestor dosare este un proces foarte complex și necesită o perioadă foarte lungă de pregătire, precum
și resurse financiare semnificative.
hărți de hazard de inundații au fost pregătite în conformitate cu cerințele referitoare la zonele cu potențial de risc
de inundații semnificativ (APSFR) definite în EFD 2007/60 / CE.
Banat în Serbia au fost pregătite hărți de hazard pentru următoarele scenarii de inundații:
(A) inundații cu probabilitate redusă de apariție sau în cazuri extreme (perioadă de revenire T = 1000
de ani);
(B) inundații cu probabilitate medie (perioada probabilă de revenire T = 100 de ani).
Metodologia hărților de risc sunt detaliate în Partea a III-a VOL Proiect 3 - HAZARD ȘI DE RISC
MAPS, Capitolul 3. 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 mult
fenomene sunt puțin probabil să fie în măsură să ajungă la un risc extinse și de risc, în ceea ce
privește instalațiile existente de protecție împotriva inundațiilor.

Pentru fiecare dintre scenariile, Consultantul a pregătit informații pentru zone geografice care au fost inundate, în
conformitate cu EFD 2007/60 / CE (articolul 6.4.). Valori ale intervalelor de adâncime a apei, ceea ce determină
vulnerabilitatea activelor din zona inundată sunt: (a). sub 0,5 m; (B). de la 0,5 m la 2,0 m; (C). de la 2,0 m la 4,0
m; (D). peste 4,0 m.
Zonele inundabile sunt vopsite în diferite nuanțe de albastru, în funcție de adâncimea apei.
Hărți de pericol, care sunt incluse în această parte a proiectului sunt adâncimea apei la toate punctele din zonele
inundate ale evenimentelor de inundații extreme, probabilitatea de apariție a perioadei de feedback între 100 și
1000 de ani. Aceste hărți reprezintă o sinteză a posibilelor evenimente de inundații extreme, care au loc pe
râurile din Banat, în Serbia, simultan, în același timp, combinate cu deteriorarea digurilor secțiunilor din amonte a
considerat în Serbia, în apropierea frontierei de stat România și Serbia, deci se presupune că situația cea mai
nefavorabilă caz de inundații. Această abordare generală a scenariilor de definire bazate pe ipoteze statistice.
Hărțile au fost realizate pentru toate transfrontaliere și râurile internaționale ale căror bazine și cursuri principale
sunt în două țări: Serbia și România.
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În baza analizei hărților de risc trebuie remarcat faptul că analizele acoperă aproximativ 253 de km de râuri
transfrontaliere, Banat, în Serbia. Pentru scenariul de inundații în timpul perioadei de returnare a apei de mare, T
= 1000 de ani, cu presupunerea de eșec rambleu la secțiunile mai în amonte de râu se poate concluziona că
acestea vor fi inundate o suprafață de aproximativ 1150 km2.
În conformitate cu EFD 2007/60 / CE Capitolul III, a făcut ca și hărți de risc de inundații prezentate în a treia
parte a proiectului VOL 3 - HĂRȚILE DE PERICOL DE INUNDAȚII ȘI DE RISC , în capitolul 3.4.
Harta riscurilor de inundații sunt efectuate pe baza hărților de hazard (risc) pentru inundații, analizând elementele
de date care sunt expuse și vulnerabilitatea acestora. Ele arată potențialele consecințe negative asociate
cazurilor de inundații, în funcție de populație, activitatea economică, mediul și patrimoniul cultural, printre altele.
În România, regiunea Banat din România, pregătirea și raportarea hărților de risc de inundații cu bazele de date
și metodologia asociată, au fost efectuate de către un grup de lucru stabilit în A.N.A.R. - Sediul central și
I.N.H.G.A. Hărți de hazard (risc), precum și riscul inundațiilor din România au fost publicate pe site-ul web
A.N.A.R.-a (http://gis2.rovater.ro:8989/flood/) și este dat raportul UE.
Hărți de hazard și de risc în Serbia, la nivel național nu au fost încă făcute, dar este de așteptat ca dezvoltarea
lor va fi început în cursul anului 2017, dar în contextul proiectului făcut hărți de hazard și hărți de risc de inundații
pentru regiunea Banatului în Serbia.
Harta riscurilor de inundații efectuate în cadrul proiectului sunt concepute pentru un debit maxim de inundații
corespunzătoare probabilității de apariție de 0,1% și 1% (în conformitate cu hărțile de pericol), așa cum prevede
legislația în Serbia, dar, de asemenea, în conformitate cu EFD 2007 / 60 / CE, pentru următorii indicatori:
numărul de locuitori este amenințată de inundații, precum și alți indicatori, tastați rezultatul patrimoniului
economic, de mediu, culturale, etc..
Valori ale intervalelor de adâncime a apei, ceea ce determină vulnerabilitatea activelor din zona inundată sunt:
(a). sub 0,5 m; (B). de la 0,5 m la 2,0 m; (C). de la 2,0 m la 4,0 m; (D). peste 4,0 m. Aceste intervale au fost
utilizate și în cadrul proiectului FLOODRISK.
Metodologia de pericol de cartografiere și riscul de inundații este în conformitate cu metodologia utilă în
FLOODRISK Project.
Harti de eventuale deteriorări, sau riscul de inundații includ valori exprimate în Euro / m2 pentru diferite moduri
de utilizare a terenului. Informații armonizate de bază de densitate a datelor și a tipurilor de utilizare a terenurilor
și a bunurilor / mărfurilor sunt preluate din documentația Corine Land Cover 2006 (Agenția Europeană de Mediu,
www.floodrisk.eu). hărți de risc de inundații, realizate pe baza unor hărți de hazard, indicând în mod clar diferite
zone de risc de inundații (zone cu risc ridicat scăzut, mediu și). 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, în general, pe harta riscului de inundații, utilizați
următoarele culori: a) roșu pentru cel mai mare risc de inundații; b) portocaliu pentru risc mediu de inundare; c)
galben pentru un risc scăzut de inundare;
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 cercul de schimb EXCIMAP-european privind
cartografierea inundațiilor, Manualul privind bunele practici de cartografiere de inundații în Europa, 2007
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Analizele efectuate după cartografierea pericolelor și riscurilor arată că aproximativ 61 km de cale ferată și 7
stații de cale ferată poate fi amenințată de inundații în Banat în Serbia.
Drumurilor publice și a liniilor de cale ferată finalizat infrastructura de transport a unei țări, cât și indirect indică
gradul de impactul inundațiilor asupra economiei.
Punerea în aplicare 2 pași EFD 2007/60 / CE ia în considerare toate tipurile de drumuri (europene, și
regiopnalne locale naționale). Analiza a arătat că aproximativ 167 km de drumuri din Banat, în Serbia,sunt
expuse inundațiilor.
Efect faptul că inundațiile au asupra bunurilor culturale, este un alt indicator al riscului pentru EFD 2007/60 / CE.
În acest sens, în cazul în care în temeiul bunurilor culturale se pot observa biserici, mănăstiri, monumente și
muzee din zonele inundabile din Banat în Serbia se află la aproximativ 29 astfel de facilități.
Harti de hărți de hazard la inundații și riscul corespunzător de inundații sunt prezentate în anexele în a treia parte
a proiectului: VOL 3 - PERICOL HARTA ȘI DE RISC DE INUNDAȚII.
Tabelul 4.2. - Expunerea la riscul de inundații, o listă a unui număr de indicatori / entități (de acoperire a
terenului), care sunt expuse riscului de inundații în zona inundată.
Tabelul 4.2.: Expunerea la riscul de inundații
CLC_CODE
112
121
124
131
211
221
222
231
242
243
311
321
324
411
511
512

Acoperirea terenului
Zonele urbane incomplete
Unități industriale sau comerciale
Aeroporturi
Locuri de exploatare a resurselor minerale
Teren arabil neirigat
Viță de vie
Plantatiile de pomi fructiferi și fructe cu boabă
Pășuni
Complexul de parcele cultivate
Teren agricol cu zone predominant mai mari de vegetație naturală
Păduri foioase
Pajiști naturale
Zona de tranziție a pădurilor și a cătină
Zonele umede interioare
Râuri
Suprafața apei
Suprafața totală ( Q1000)

(km2)
38.51
3.24
1.00
0.25
844.21
0.26
0.09
98.02
52.35
16.63
10.17
14.87
27.75
10.37
6.74
20.92
1145.39

Ca parte a anexei în voi. 3. INUNDAȚII PERICOL DE RISC ȘI MAPS, prezintă hărți de hazard și hărți de risc de
inundații pentru regiunea Banatului din Serbia, care este analizat în cadrul proiectului. Din aceste dosare,
precum și pe baza metodologiilor de evaluare a riscului în caz de inundații și analizele efectuate în partea a treia
menționată anterior a proiectului se poate concluziona că zona cea mai vulnerabilă în jurul următoarelor sate:
sârbă și Novi Itebej, Torak, Ravni Topolovac, Meda, Banatul Central, Jasa Tomic, Šuranj, Sečanj, Neuzina,
Sutjeska, Banatski Despotovac, Konak, Plandište, Vârșeț, Jasenovo și -Jermenovci.
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Parțial inundat satul Iancaid, Lazăr și Banatsko Karadjordjevo, printre altele.
În conformitate cu aceste observații în următoarele secțiuni ale acestei părți a obiectivelor fixate de proiect și
măsuri pentru obiectivele ispunjenjae în gestionarea riscurilor de inundații. In plus, concluziile rezultate din
analiza hărții de hazard și de risc va ajuta foarte mult în stabilirea priorităților în punerea în aplicare a măsurilor și
a eventualei lor de finanțare (capitolele 5 și 6), luând în considerare toți factorii relevanți (populație, factorii sociali
și economici, de mediu mediu, etc ..)
De asemenea, pe baza dosarele de mai sus-menționate și testele corespunzătoare, este posibil să se identifice
cele mai bune opțiuni și o serie de măsuri de reducere a riscului de inundații. Activități, cum ar fi amenajarea
teritoriului și controlul dezvoltării (evitare), resurse de gestionare a sistemului (de protecție împotriva inundațiilor,
zone de retenție, sisteme fluviale, drumuri, ... ..) se pregătească pentru producerea de inundații (detectare de
inundații, prognoza, planificarea de urgență) și gestionarea incidente de inundații și răspunsul (notificare și
alertare a populației cu privire la inundații, activități de urgență, serviciile de sănătate și organismele responsabile
cu gestionarea riscului de inundații,, organizațiile de sprijinire a comunității publice)
Indicate toate obiectivele propuse si masurile pentru îndeplinirea lor, în general, va servi la Planul de gestionare
a riscului de inundații în cel mai bun mod posibil de a evalua, evalua și în cele din urmă reducerea pericolelor și a
riscului de inundații. Pe baza acestei în secțiunea următoare, și a stabilit principalele obiective ale Planului
general și măsurile pentru atingerea acestor obiective :




Dezvoltarea adecvată, care să ia în considerare prezența și nivelul de risc (de exemplu, dezvoltarea în
zone sigure, forme adecvate de construcție etc.), prevenind astfel creșterea în continuare a riscului;
Reducerea riscurilor existente prin aplicarea măsurilor preventive și pregătirea pentru inundații (de
exemplu, construcția de terasamente și implementarea sistemelor adecvate de avertizare timpurie.);
Adaptarea la schimbarea factorilor de risc (de exemplu. Adaptarea la schimbările climatice).
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5.

DESCRIEREA OBIECTIVELOR IMPOTRIVA RISCULUI DE INUNDAȚII

Acest capitol se va defini principalele obiective de gestionare a riscului de inundații, stabilite în
conformitate cu EFD 2007/60 / CE, articolul 7 alineatul (2).
Bazat pe graficele menționate la articolul 6, statele membre stabilesc planurile de gestionare a riscului
de inundații coordonate la nivelul districtului hidrografic sau unității de gestionare menționate la articolul
3 alineatul (2 b) pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) și zonele aflate sub
incidența articolului 13 (1 b), în conformitate cu articolul 13 alineatul (2 și 3).
În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) Statele membre își stabilesc obiective corespunzătoare pentru
gestionarea riscului de inundații pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) și suprafețele
menționate la articolul 13 alineatul (1 b), axându-se pe reducerea potențialelor efecte negative ale inundațiilor
asupra sănătății umane , mediul, patrimoniul cultural și activitatea economică, dacă se consideră necesar, pe
inițiativele nestructurale și / sau pentru a reduce probabilitatea de inundare.
Conform documentației, creat de ICPDR (nivel de sub-bazinul Planul de inundații de acțiune, Banat sub-bazin,
Viena, 2009:., Plan de management al riscului de inundații, 2015), în conformitate cu Baza de Gospodărire a
Apelor al Republicii Serbia și Planului de amenajare a Republica Serbia pentru perioada 2010 2020th au fost
definite principalele obiective de gestionare a riscului de inundații, care sunt toate aliniate cu EFD 2007/60 / CE,
articolul 7 alineatul (2) :






Evitând noi riscuri (Avoidance of new risks)
Reducerea riscurilor existente (Reduction of existing risks9
Întărirea rezistenței societăților la inundații(Strengthening resilience)
Creșterea conștieței a inundațiilor(Raising awareness)
Principiul solidarității (Solidarity principle)

Aceste obiective sunt îndreptate spre reducerea potențialelor consecințe negative ale inundațiilor asupra vieții
umane, mediul, patrimoniul cultural și activitatea economică, și sunt legate de toate aspectele legate de
gestionare a riscului de inundații concentrându-se pe prevencviji, protecție, pregătire, inclusiv prognoze meteo și
sistem de avertizare timpurie.

5.1.

EVITAREA RISCURILOR NOI

Planificarea spațială precum și dezvoltarea urbană, rurală și industrială și de construcție ar trebui să ia în
considerare cerințele de protecție împotriva inundațiilor. Toate activitățile legate de planificarea fizică, agricultura,
gestionarea pădurilor, energie, transport, dezvoltarea urbană, etc, ar trebui planificate și puse în aplicare fără nici
un efect asupra creșterii riscului de inundații. O atenție specială trebuie să fie pe activitățile care sunt planificate
în părțile din amonte ale zonelor inundabile, care pot avea efecte negative, în aval. Pentru a se evita creșterea
riscului potențial de dezvoltare în zonele afectate de riscul de inundații ar trebui evitată.
5.2.

REDUCEREA RISCURILOR EXISTENTE

Scopul EFD 2007/60 / CE este de a stabili un cadru pentru evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, cu
scopul final de a reduce efectele dăunătoare asupra sănătății umane, mediului, patrimoniul cultural și activitatea
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economică legată de inundații. Toate etapele prezentate în EFD 2007/60 / CE, pentru elaborarea documentației
corespunzătoare pentru Banatul din Serbia: PFRA, harta pericolelor și riscurilor și planul de gestionare a riscului
de inundații a urmat acest principiu de bază.

5.3.

CONSOLIDAREA REZISTENȚEI

Ca poporul să îmbunătățească capacitatea de rezistență împotriva inundațiilor, trebuie să aibă un răspuns
adecvat la situații de urgență în timpul și imediat după potop, limitând astfel efectele negative, și trebuie să se
vindece rapid și de a restabili nivelul de trai, care este comparabil cu statutul înainte de potop.
5.4.

RIDICAREA CONȘTIENȚEI A PUBLICULUI

Disponibilitatea de este rezultatul conștientizării și se bazează pe prelucrarea informațiilor necesare pentru
individ recunoaște posibilitățile sale de acțiune. Este responsabilitatea personală a tuturor celor care trăiește și
ea lucrează sau de-a lungul râului, și dincolo de zona potențial inundate, de a se adapta utilizarea lor de apă și a
tuturor activităților cu risc potențial de inundații. Așa că, tot ce trebuie să cunoască riscurile și să ia în
considerare în mod corespunzător atunci când acționează. Probleme legate de inundații sunt de multe ori nu
sunt suficient de prepoznatati și recunoscute. Autoritățile ar trebui să se asigure că informațiile cu privire la
planurile de prevenire și de protecție împotriva inundațiilor sunt transparente și ușor accesibile publicului.
Informațiile pe care sunt furnizate comunităților care sunt pe cale de dispariție ar trebui să includă posibilități de
comunicare astfel încât acestea să se adapteze, de exemplu, practica lor de utilizare a terenurilor condiții fizice
în părțile potențial inferioare ale terenului. Toate măsurile legate de informarea publicului și sensibilizarea sunt
cele mai eficiente atunci când acestea implică participarea publicului la toate nivelurile. Participarea publicului la
luarea deciziilor este piatra de temelie a implementării cu succes a planurilor de acțiune integrate și
cuprinzătoare pentru a calității și a punerii în aplicare a deciziilor poboljšoa, precum și pentru a oferi publicului
posibilitatea de a-și exprima îngrijorarea și că autoritățile iau în considerare aceste preocupări
5.5.

PRINCIPIUL SOLIDARITĂȚI

Principiul solidarității este extrem de important în contextul gestionării riscurilor de inundații. Având în vedere
acest lucru, țara ar trebui să fie încurajate să caute o împărțire echitabilă a responsabilităților, atunci când
măsurile de a decide împreună pentru binele comun, în ceea ce privește gestionarea riscului de inundații de-a
lungul cursului de apă. EFD 2007/60 / CE prevede că, în interesul solidarității, planuri de gestionare a riscului de
inundații stabilite într-un stat membru nu includ măsurile care, prin dimensiunile și impactul lor, cresc semnificativ
riscul de inundații în amonte sau în aval de alte țări din același bazin hidrografic sau sub-bazin cu excepția
cazului în aceste măsuri sunt coordonate și o soluție convenită a fost găsită între statele membre în contextul
articolului 8 din EFD 2007/60 / CE.

5.6.

MANAGEMENTUL RISCULUI DE INUNDAȚII ÎN BANAT ÎN SERBIA

Planul de acțiune pentru Banat, precum și un set de obiective și măsuri pregătite de către ICPDR (2015),
examinează situația actuală a protecției împotriva inundațiilor din Serbia și România, stabilește obiective și
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propune măsuri adecvate pentru atingerea acestor obiective, printre altele, pentru a reduce riscul de deteriorare
a proprietății și bunuri, precum și reducerea amploarea inundațiilor, creșterea gradului de conștientizare a
inundațiilor și de a îmbunătăți prognosticul apariției inundațiilor. Obiectivele și măsuri se bazează pe
reglementarea utilizării terenurilor și amenajarea teritoriului corespunzător, creșterea reținerile de capacitate,
măsuri tehnice de protecție împotriva inundațiilor, măsuri preventive, izgradnjipersonalnih și a capacității
instituționale, creșterea nivelului de conștientizare și de pregătire, precum și prevenirea și atenuarea poluării apei
din cauza inundațiilor.
Acest plan este bazat pe planurile pregătite pentru teritoriul Serbiei și România. Este crucial pentru
implementarea cu succes a acestor documente de planificare, în special în regiunile transfrontaliere
(transfrontalieră), este necesară o cooperare bilaterală continuă între cele două state. De asemenea, aceste
documente de planificare nu pot fi supuse revizuirii și, dacă este necesar, rafinare ulterioară sau actualizarea
completă a obiectivelor și măsurilor.
Prin implementarea criteriilor din documentele menționate mai sus și ținând cont de condițiile reale ale
problemelor de protecție împotriva inundațiilor (în special mărimea zonelor sensibile la inundații și posibilele
daune), strategia pe termen lung pentru protecția împotriva inundațiilor în Banat în Serbia ar trebui să includă
următoarele:








Structurile de distribuție existente pentru protecția împotriva inundațiilor în râul Timiș, Brzava, Moravța și
Roiga, rămâne aceeași, în timp ce este planificat după cum urmează:
Facilitățile o reconstrucție de protecție împotriva inundațiilor, în scopul de a reduce riscul de inundare;
întreținerea periodică a instalațiilor de protecție împotriva inundațiilor, în conformitate cu criteriile
relevante, standarde și norme;
Un nou sistem de protecție împotriva inundațiilor pentru râurile Nera și Karas;
Măsuri graduale și utilizate pe scară largă de bază non-structurale pentru controlul inundațiilor (cum ar fi
îmbunătățirea procedurilor de inundații de prognoză și de alarmă de avertizare timpurie, rândul său hărți
de hazard și risc de inundații în documentele de planificare spațială, la toate nivelurile, etc.);
Cooperarea internațională în gestionarea riscurilor de inundații cu România la cel mai înalt nivel.

Următoarele sunt temele majore cu obiectivele gestionării riscurilor de inundații :
Regulament privind utilizarea terenurilor și amenajarea teritoriului
Obiectivul 1. Planurile spațiale ale municipalităților au hărți de pericol (risc) și hărți ale riscurilor de
inundații (precum și potențialul unei zone într-adevăr inundate).
Obiectivul 2. Restricții privind utilizarea terenurilor în zonele predispuse la inundații sunt definite.
Reactivării foști, sau a crea altele noi, cu o capacitate de retenție suprafață mare
Obiectiv 1. retenție capacități naturale pe întreg Orientul Mijlociu râului Timiș dea lulgul satelor
(Tomaševac între Constituție și sistemul de Donji Tamis).
Obiectivul 2 . Crearea unei noi capacitate de reținere a apei în râul Karas (planificat în cadrul noului
sistem de protecție împotriva inundațiilor).

Măsuri structurale de protecție împotriva inundațiilor
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Obiectivul 1. Pentru a asigura o securitate adecvată pentru a proteja împotriva inundațiilor, valorile
adoptate de apă mare. Criterii adecvate de protecție de coastă vor fi definite în ceea ce privește dimensiunea
zonei cu potențial pusă în pericol, populație, și valoarea infrastructurii.
Obiectivul 2. Asigurarea pentru disponibilitatea constantă a sistemului de protecție împotriva
inundațiilor.

Măsurile non-structurale (activități de prevenire, consolidarea capacității profesioniștilor, sensibilizarea
și dorința publicului)
Măsurile non-structurale (care includ măsuri instituționale, de prevenire, de remediere și de altă natură) ar trebui
să aibă un rol adecvat în controlul inundațiilor și reducerea acestora. Activitatea de bază ar trebui să fie asociată
cu:





Sarcini preventive și operaționale (crearea sau îmbunătățirea bazelor de date cu privire la
evenimente naturale, precum și caracteristicile sistemului de protecție împotriva inundațiilor,
modificarea planurilor de luptă împotriva inundațiilor existente, adoptarea unor norme de gestionare
a rezervoarelor operaționale, dezvoltarea / îmbunătățirea prognozei inundațiilor și a sistemului de
avertizare);
Reglementări și măsuri instituționale (zonale a zonelor inundabile, strategii de gestionare a
inundațiilor, standarde de construcție, etc.);
Educație și formare tehnică și sfera managerială, precum și sensibilizarea publicului de inundații.

Toate aceste sarcini / obiective pentru gestionarea riscurilor de inundații vor fi legate între ele, în cadrul planului
de gestionare a riscului de inundații pentru bazinele hidrografice din Banat în Serbia :
Obiectivul 1. Reducerea riscului de inundații
Obiectivul 2. Introducerea principiilor UE privind inundațiile Directiva EFD 2007/60 / CE
Obiectivul 3. Construirea capacităților instituționale și profesionale ale persoanelor
responsabile de gestionarea inundațiilor
Obiectivul 4. Modernizarea sistemului de supraveghere, monitorizare, prognoză și
avertismente de inundații
Obiectivul 5. Stabilirea normelor de răspuns în caz de urgență (dezastre naturale)
Obiectivul6. Pregătirea planurilor de gestionare a riscului de inundații
Obiectivul 7. Îmbunătățirea conștientizării tuturor părților interesate privind inundațiile
Obiectivul8. Modifică / formare baze științifice pentru gestionarea inundațiilor
Obiectivul 9. Promovarea cooperării internaționale în gestionarea inundațiilor
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6.

MASURI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR DE GESTIONARE A
RISCULUI DE INUNDAȚII

Planurile de gestionare a riscului de inundații includ măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru
gestionarea riscurilor de inundații pentru zonele identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) EFD 2007/60 / CE
și domeniile reglementate de articolul 13 alineatul (1) litera (b) EFD 2007/60 / CE, cu accent pe reducerea
potențialelor consecințe negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și
activitatea economică și, dacă se consideră necesar, pe inițiativele nestructurale și / sau pentru a reduce
probabilitatea de inundare.
Măsurile menționate în prezentul plan se aplică tuturor fazelor ciclului de gestionare a riscului de inundații și să
se concentreze în special asupra prevenirii (de exemplu, prevenirea pagubelor provocate de inundații prin
evitarea construcțiilor de case și a industriilor în zonele predispuse la inundații prezente și viitoare sau ajustarea
de dezvoltare viitoare a riscului de inundații) de protecție (prin luarea de măsuri pentru a reduce riscul de
inundații și / sau impactul inundațiilor într-o anumită locație, cum ar fi refacerea zonelor inundabile naturale
pentru inundații și a zonelor umede) și pregătire (de exemplu, furnizarea de instrucțiuni publicului cu privire la ce
să facă în caz de inundații).
În cadrul ICPDR au fost de acord că numai măsurile reflectă activitățile la nivel strategic la nivelul bazinului
hidrografic internațional vor fi prezentate în planul de gestionare a riscului de inundații în bazinul Dunării-DHD
(Dunărea District al bazinului hidrografic). Această categorie include măsuri cu măsuri transfrontaliere și măsurile
aplicabile în mai multe țări din bazinul, cum ar fi creșterea gradului de conștientizare, avertizarea sistemului sau
a unor măsuri de protecție de pe gheață. Prin urmare, acest plan conține o listă generală a măsurilor care oferă o
imagine de ansamblu asupra tipurilor de acțiuni care acoperă întreg bazinul și care ar trebui întreprinse în cadrul
riscurilor de inundații.
O descriere detaliată a tuturor măsurilor planificate sunt prezentate în planurile naționale de gestionare a riscului
de inundații, pentru a permite monitorizarea progresului implementării. Măsurile cuprinse în acest plan de măsuri
sunt planificate și aplicarea lor depinde de condițiile tehnice și financiare la nivel național.

6.1.

NOI DIMENSIUNI ALE EVITĂRI A RISCULUI

Planificarea regională inadecvată precum și dezvoltarea urbană, rurală și industriale și de construcție în zone cu
potențial un risc considerabil de inundații va duce la viitoarele daune, pierderi și pierderi. Toate aceste activități
sunt planificate și puse în aplicare fără nici un impact asupra creșterii riscului de inundații.

6.2.

DIMENSIUNI DE REDUCEREA MĂSURILOR EXISTENTE

Directiva privind inundațiile EFD 2007/60 / CE impune statelor membre să adopte măsuri adecvate și coordonate
pentru a reduce riscul de consecințe negative, în special pentru viața și sănătatea umană, mediu, patrimoniul
cultural, activitatea economică și infrastructura legată de inundații. Este esențial ca măsurile de reducere a
acestora
riscuri în măsura în care este posibil, coordonate de-a lungul bazinului pentru a asigura eficacitatea acestora.
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Măsurile preventive au ca scop eliminarea receptorii din zonele predispuse la inundații, sau să se deplaseze în
receptorii de probabilitate mai mică de apariție a inundațiilor și / sau niveluri mai scăzute de risc. Acest lucru
implică eliminarea structurilor ilegale din zona predispuse la inundații și reinstalarea celor mai vulnerabile
categorii ale populației pe baza de date a riscului de inundații hartă.
În cazul îndepărtării / redistribuire nu pot fi luate măsuri pentru receptorii de a se adapta în moduri care să
minimizeze consecințele negative în caz de inundații pe clădiri și zone publice. Astfel de măsuri includ
Planificarea unei inundații flexibile, de construcție și renovare, în special în zonele urbane, măsuri obiective
orientate, adaptarea clădirilor la nivelul de intensitate al inundațiilor, protecția fizică a instalațiilor, depozitare
rezistentă la apă a substanțelor periculoase și revizuirea și modificarea infrastructurii amenintate si vulnerabile
(cum ar fi drumurile și cale ferată, trecând peste râuri), îmbunătățirea liniilor de canalizare sau acțiuni care reduc
vulnerabilitatea la inundații.
Alte măsuri preventive includ modelarea și evaluarea riscurilor de inundații și vulnerabilitatea la inundații, în
scopul de a furniza informații fiabile factorilor de decizie politică, precum și a publicului. Producția și actualizarea
periodică a planurilor pericolelor sunt expuse la inundații oferă o bună bază pentru utilizarea terenurilor și
planificarea urbană. Planurile de modernizare regulate de inundații conduce la minimizarea riscului de inundare.
Utilizarea principiilor de bune practici agricole, cum ar fi, pentru selectarea corectă și rotația plantelor crește de
retenție a apei. Supravegherea tehnică și siguranța instalațiilor de apă, inclusiv actualizarea / dezvoltarea
documentației tehnice pentru instalațiile existente de protecție împotriva inundațiilor sporește siguranța de
protecție împotriva inundațiilor. Să stabilească o cooperare bilaterală eficientă cu toate țările vecine, inclusiv
acțiuni comune pe râul transfrontalier în timpul inundațiilor și de apărare din gheață este esențială nu numai
pentru prevenirea inundațiilor, ci și pentru punerea în aplicare a principiului solidarității.

6.3.

CONSOLIDAREA REZISTENȚEI

Reziliența este abilitatea de a face față și răspunsurile înainte, în timpul și după eveniment de inundații.
Companie afectate de inundații vor recupera și recâștiga nivelul de trai comparabil cu starea de dinainte de
potop, în mai puțin timp, dacă rezistența lor la un nivel superior.
Asigurarea unui nivel suficient de pregătire includ măsuri pentru stabilirea sau îmbunătățirea previziunilor
inundații sau un sistem de avertizare, măsuri pentru stabilirea sau îmbunătățirea planificării răspunsului
instituțional în situații de urgență (planificarea de urgență), precum și măsuri pentru stabilirea nivelului de
informare publică sau pregătire pentru inundații.

6.4.

RIDICAREA NIVELULUI DE CONȘTIENȚĂ

Este responsabilitatea personală a tuturor celor care trăiesc și lucrează în zona potențială de risc considerabil de
inundații să își adapteze activitățile sale la riscul de inundații. Acest lucru necesită o comunicare cu publicul întrun mod adecvat și ușor de înțeles cu privire la riscurile de inundații și despre posibilitățile de a se adapta la
condițiile naturale.
Sensibilizarea opiniei publice simplă, inclusiv prezentarea publică a hărților de hazard și planuri de gestionare a
riscului de inundații pentru riscul de inundații (inclusiv măsuri de apă naturale de retenție și consecințele legate
de un adaptiv de utilizare a terenului), precum și a planurilor de urgență, organizarea de campanii de formare și
alte activități educaționale sunt concentrate pe ridicând activități dorința de a răspunde riscului de inundații între
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municipalități, introducerea de probleme de gestionare a apei în școli (de la școala primară la universitate),
precum și participarea crescută a populației în managementul inundațiilor și măsuri de urgență. Učešcće massmedia publice este foarte util, în special pentru producerea de pliante privind inundațiile, filme sau emisiuni TV. O
problemă importantă pentru creșterea gradului de conștientizare a rezistenței și a face politici de asigurare
disponibile eficiente și măsuri de precauție financiare.

6.5.

RINCIPIUL DE SOLIDARITATE

Statele nu se aplică nici o măsură care, prin dimensiunile și impactul acestora, crește semnificativ riscul de
inundații în
țările vecine, în amonte sau în aval. Statele ar trebui să ia toate măsurile posibile să nu exporte problemele
noastre de inundații vecini.
Măsurile care trebuie aplicate în țările dunărene includ bazinele de retenție de apă naturale și bazine de retenție
pentru apa de inundații (reduce volumul de apă care curge în jos în țara vecină); dezvoltarea de concepte,
planuri, proiecte,
strategii la nivel de bazin pentru a îmbunătăți echilibrul de apă și sedimente; relocarea digurilor de râu pentru a
crea mai mult spațiu pentru apă, îmbunătățirea controlului inundațiilor torențiale și construirea de structuri de
infiltrare să dețină apa de ploaie.
Pentru punerea în aplicare efectivă a principiului solidarității cooperării internaționale intense în ceea ce privește
toate
Elemente de protecție împotriva inundațiilor, prevenirea și atenuarea este o condiție esențială.
Principiul solidarității joacă un rol esențial în stabilirea măsurilor prioritare de importanță pentru bazinul Dunării
internațional și alte sub-bazinele transfrontaliere ale Dunării, precum bazinele hidrografice din Banat.
Restul acestui capitol prezintă obiectivele, măsurile, tipul de intervenție, prețul estimat, data scadenței și
observații cu privire la măsurile avute în vedere pentru a îmbunătăți nivelul de gestionare a riscului de inundații
stabilit în cadrul Programului de acțiune al ICPDR pentru prevenirea inundațiilor (Tabelele 6.1.-6.4. râu),
obiectivele și măsurile de gestionare a riscului de inundații Banat conform saEFD 2007/60 / setuju CE în
România și Serbia, pentru același râu, având în vedere că aproape toate râurile din Banat, cele transfrontaliere,
(transboundary rivers).
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Tabelul 6.1.:. Regulament privind utilizarea terenurilor și amenajarea teritoriului
Țara

Scopul

Obiectivul 1:
Planurile
spațiale ale
municipalități
lor au hărți
ale unor hărți
de hazard și
de risc de
inundații
RS
Obiectivul 2:
Restricții
privind
utilizarea
terenurilor în
zonele
predispuse la
inundații sunt
definite

Dimensiuni

tipul de
intervenție

Instituția
responsabilă
implicată

Prețul(k€)

Termen

Definiția corpurilor de
apă și a plantelor la
anumite categorii de
terenuri în planurile
spațiale municipale

Administrativ

Introducerea hărților
de risc și a riscului de
inundații în planurile
spațiale municipale

Administrativ

Instrucțiuni de
preparare pentru
restricții privind
utilizarea terenului

Administrativ

MAFWMRDW, MESP

În timp

Aplicarea unor
restricții privind
utilizarea terenurilor

Administrativ

LRSG

În timp

MAFWMRDW, PWMC
VV

Comentariu

Continuu

LRSG

MESP
LRSG

În timpul
parțială
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Tabelul 6.2.: Reactivării foștilor, sau a crea altele noi, cu o capacitate de retenție suprafață mare

Țara

RS

Scopul

Dimensiuni

tipul de
intervenție

Instituția
responsabilă
implicată

Prețul(k€)

Termen

Obiectivul 1:
Capacitate de
retenție naturale
pe întreg
Orientul Mijlociu
Timișului
conservate

Inspecție și
întreținere

Aministrativ
tehnică

PWMC VV

Continuu

Obiectivul 2:
Crearea unei noi
capacități de
reținere a apei în
râul Karas

Proiectare și
construcție

Tehnică

PWMC VV

În timp

Comentariu
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Tabelul 6.3.: Măsuri structurale de protecție împotriva inundațiilor

Țara

RS

Scopul

Obiectivul 1:
Asigurarea
de securitate
adecvate
pentru a
proteja
împotriva
inundațiilor,
valorile
adoptate de
apă de mare
(Reconstrucț
ia digurilor
deteriorate în
timpul
inundațiilor
din perioada
precedentă)

Dimensiuni

tipul de
intervenție

Instituția
responsabilă
implicată

Prețul
(k€)

Terme
n

5,000

În timp

Reconstrucția digurilor
de-a lungul Timișului, în
amonte de HS DTD-ului

Tehnică

PWMC VV

Reconstrucția digurilor
de-a lungul Timișului, în
aval de HS DTD

Tehnică

PWMC VV and
PWMC BV

Rekonstructija canalul
râului Brzava

Tehnică

PWMC VV

Noile terasamente de-a
lungul mai multor secțiuni
ale râului Karas

Tehnică

PWMC VV

Konstrukcija diverzionog
kanala Karaš-HS DTD

Tehnică

PWMC VV

Canalul de control al
râului Karas (STAC 22
km la frontieră RO)

Tehnică

PWMC VV

În timp

Noua schemă de
protecție împotriva
inundațiilor de-a lungul
râului Nera

Tehnică

PWMC VV

În timp

În timp

2,500

Comentariu

PWMC BV (D.O.),
PWMC VV (L.O.).

În timp

În timp

10,000

În timp
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Tabelul 6.3. Măsuri structurale de protecție împotriva inundațiilor, continuarea

Țara

Scopul

Dimensiuni

Întreținerea periodică a
instalațiilor de protecție
împotriva inundațiilor

Întreținere a constituției pe
râul Timiș
Obiectivul
2:
Asigurarea
de pregătire
constantă a
sistemului
de protecție
împotriva
inundațiilor
RS

(Ridicarea
nivelului de
protecție
asigurat
printr-o
combinație
de sisteme
fixe și
mobile de
protecție)

tipul de
intervenție

Instituția
responsabilă
implicată

Preț
ul(k€
)

Termen

MAFWM-RDW,
Tehnică

PWMC, LRSG,
OTHER

Continuu

În conformitate cu
standardele și
normele specifice

Continuu

În conformitate cu
standardele și
normele specifice

În conformitate cu
standardele și
normele specifice

MAFWM-RDW,
Tehnică
PWMC, OTHER

Furnizarea de noi și de
gestionare a existente
mecanice echipamente,
unelte, materiale,
echipamente și piese.
Lucrările de reabilitare pe
zonele slabe ale digului
(reconstrucția prejudiciului în
urma recentelor inundații)
Tehnică

MAFWM-RDW,

Continuu

Tehnică

PWMC

Continuu

Furnizarea de noi și de
gestionare a existente
mecanice echipamente,
unelte, materiale,
echipamente și piese.
Lucrările de reabilitare pe
zonele slabe ale digului
(reconstrucția prejudiciului în
urma recentelor inundații)
Furnizarea de noi și de
gestionare a existente
mecanice echipamente,
unelte, materiale,
echipamente și piese.
Lucrările de reabilitare pe
zonele slabe ale digului
(reconstrucția prejudiciului în
urma recentelor inundații)

Comentariu
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Tabelul 6.4.:. Măsurile non-structurale (activități de prevenire, consolidarea capacității profesioniștilor, sensibilizarea și
dorința publicului)

Țara

Scopul

Obiectivul 1:
Reducerea
riscului de
inundații

Obiectivul 2:
Introducerea
principiilor UE
privind
inundațiile
Directiva EFD
2007/60 / CE

Dimensiuni

Punerea în aplicare a
măsurilor
operaționale de
protecție împotriva
inundațiilor

Obiectivul 3:
Construirea
unui
profesionist și
responsabil a
capacităților
instituționale
de gestionare
a inundațiilor

Instituția
responsabilă
implicată

Organizarea
tehnică

PWMC,
LRSG

Elaborarea și
adoptarea unei noi
legi privind apa

Administrarea
juridică

Republic of
Serbia,
MAFWMRDW

Prepararea de către
legi în conformitate
cu noua Lege privind
apa

Administrarea
juridică

MAFWMRDW

Actualizarea
periodică a planurilor
generale și anuale de
protecție împotriva
inundațiilor pentru
Republica Serbia

RS

tipul de
intervenție

Pregătirea /
actualizarea
planurilor generale și
anuale de protecție
împotriva inundațiilor
pentru municipalități
Caracterizarea
situației actuale

Prețul(
k€)

Termen

Comentariu

Kontinua
lno

2010

Terminat

2011

Terminat

MAFWMRDW

Continu
u

Nivel național - pentru
a spori eficiența
operațională a
protecției împotriva
inundațiilor

administrativ

LRSG

Continu
u

eficiența operațională
de creștere a nivelului
municipal de protecție
împotriva inundațiilor

Tehnică

MAFWMRDW,PWMC

2010

În timp

Continu
u

parțial finalizat

administrativ

PWMC
Prepararea /
modificarea
documentației
TECHNICKÉ pentru
toate instalațiile
existente de protecție
împotriva inundațiilor

Tehnică

PWMCies
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Tabela 6.4 Măsurile non-structurale (activități de prevenire, consolidarea capacității profesioniștilor, sensibilizarea și dorința
publicului)

Țara

Scopul

Obiectivul 3:
Construirea
unui
profesionist și
responsabil a
capacităților
instituționale
de gestionare
a inundațiilor

Dimensiuni

tipul de
intervenție

Instituția
responsabi
lă implicată

Preț
ul(k€
)

Termen

Comentariu

2010

Pregătirea / actualizarea
orientărilor pentru
inundații

Tehnică

MAFWMRDW

Pregătirea de statut
pentru dezvoltarea și
gestionarea obiectelor
de apă

Administrativ
ă

MAFWMRDW

Cadastru instalațiilor de
protecție împotriva
inundațiilor, fluxurile
torențiale, zone de
eroziune Vidok,
introducerea datelor în
VIS-Wiss

Tehnică

PWMC,
LRSG

Îmbunătățirea sistemului
de stații hidrologice și
meteorologice automate

Organizarea
tehnică

RHMSS,
MAFWMRDW

În timp
Continuu

2010
În timp
Continuu

Continuu

RS

Obiectivul 4 :.
Modernizarea
sistemului de
observare,
monitorizare,
prognoză și
avertismente
de inundații

Continuu

Datele de observare
disponibile la servicii
relevante în timp real

Introducerea celor mai
noi tehnologii pentru
previziuni.
Îmbunătățirea sistemului
de Prognoză hidrologice
și meteorologice

Organizarea
tehnică

RHMSS,
MAFWMRDW

Continuu

Îmbunătățirea sistemelor
de avertizare timpurie și
a sistemelor de
avertizare a populației
vremea în zona de risc

Organizarea
tehnică

RHMSS,
MAFWMRDW

Continuu

Prognozele disponibile
la serviciile relevante
prin WMISS I prin alte
TT
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Tabela 6.4 Măsurile non-structurale (activități de prevenire, consolidarea capacității profesioniștilor, sensibilizarea și
dorința publicului)

Țara

Scopul

Dimensiuni

tipul de
intervenție

Instituția
responsabi
lă implicată

Prețul
(k€)

Termen

Comentariu

Criterii de
publicare a stării
de urgență din
cauza pericolului
iminent;
Pregătirea unui plan
strategic, tactic și
operațional de
management pentru un
dezastru de inundații
catastrofale

Organizarea
tehnică

MAFWMRDW,
PWMCies,
MI, LRSG

Modalități de
informare;
În timp

- Metode de
alertare a
publicului;
- Rute de
evacuare;

RS

Obiectivul 5:
Stabilirea
politicilor de
răspuns în caz
de urgență
(dezastre
naturale)

- Disponibilitatea
serviciilor publice;
- Organizarea
operațională a
poliției și serviciilor
de pompieri în
timpul inundațiilor

Treninguri\exerciții

Participarea
publicului

PWMC,
LRSG, MI

Continuu

- Organizarea
evacuării
populației;

Organizarea de
(recuperare
Servicii medicale
de la situații de
urgență įĮ)
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Tabela 6.4.

Țara

Măsurile non-structurale (activități de prevenire, consolidarea capacității profesioniștilor, sensibilizarea și
dorința publicului)

Scopul

Dimensiuni

Evaluarea riscului de
inundații preliminar

RS

Obiectivul 6:
Pregătirea
planurilor de
gestionare a
riscului de
inundații în
bazinele
hidrografice
din sud-estul
Banatului în
Serbia

tipul de
intervenție

Naučni

Instituția
responsabil
ă implicată
MAFWMRDW

Preț
ul(k€
)

Termen

Comentariu

2010/2011

Completate. Nevoie de
harminizacija cu RO.

Metodologii dezvoltate
vor fi folosite în cadrul
proiectului ICPDR,
FLOODRISK; Proiectul
Tamnava (salvare
Serviciul suedez și
MAFWM-RDW).

Metoologije de
pregătire pentru
riscul de
cartografiere de
inundații

Naučni
Technički

MAFWMRDW

2010

Adoptarea statutului
pentru metodologiei
pentru cartografierea
pericolelor și
riscurilor

Administrativ

MAFWMRDW

2011

Cartografierea
pericolelor de
inundații

tehnică
științifică

MAFWMRDW,
PWMC

2013

construite parțial

Cartografierea
pericolelor de
inundații

tehnică
științifică

MAFWMRDW,
PWMC

2013

construite parțial

Elaborarea unui
proiect de versiune a
inundațiilor Planul de
Management al
Riscului

Organizarea
tehnică

MAFWMRDW,
PWMC

2014/2015
(ne pre
2017)

Experiența utilizată:
ICPDR și proiectul
Tamnava (Svediš
Rescue Service si
MAFVM-RDV).
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Tabela 6.4 Măsurile non-structurale (activități de prevenire, consolidarea capacității profesioniștilor, sensibilizarea și
dorința publicului)

Țara

RS

Scopul

Obiectivul
6:
Pregătirea
planurilor
de
gestionare
a riscului
de inundații
în bazinele
hidrografice
din sudestul
Banatului
în Serbia

Dimensiuni

tipul de
intervenție

Instituția
responsabil
ă implicată

Informare publică și
dezbatere publică cu
privire la proiectul de
inundații Plan de
Management al Riscului

Učešće
javnosti

MAFWMRDW, PWMC

Planul pus în
gestionarea riscului de
inundații efect

Administrativ

MAFWMRDW

Preț
ul(k€
)

Termen

20142015
Ne pre
2017

2015

Comentariu

Planul de gestionare a
riscului de inundații și
hărți de hazard și risc
de inundații ar trebui să
fie aduse la o audiere
publică de îndată ce
preparatul. Rezultatele
obținute, beneficiile și
consecințele realizarea
de hărți de risc de
inundații ca un act
juridic, ar trebui să
prezinte acum publicul
larg.

Nu nainte de 2017
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Tabela 6.4.

Țara

Măsurile non-structurale (activități de prevenire, consolidarea capacității profesioniștilor,
sensibilizarea și dorința publicului)

Scopul

Obiectivul 7:
Îmbunătățirea
conștientizării
tuturor părților
interesate
privind
pregătirea
pentru
inundații și
apariția
inundațiilor

RS

Obiectivul 8:
modifica /
stabilesc
baza științifică
pentru
gestionarea
inundațiilor

Obiectivul 9:
Îmbunătățirea
cooperării
internaționale
în
gestionarea
inundațiilor

Dimensiuni

Introducerea asigurărilor de
inundații

tipul de
intervenție

Instituția
responsabil
ă implicată

Administrativ

Prețu
l(k€)

Termen

Comenta
riu

În timp

Introducerea unor probleme
de gestionare a apei în
școală

Participarea
publicului

Continuu

Pregătirea de broșuri,
broșuri, filme, emisiuni TV,
etc ....Accesul publicului
pericol dosar și de risc (VISWISS)

Participarea
publicului

În timp

Pregătirea de studii și
proiecte

Științific

Svi

Studiul RS-RO privind
posibilele efecte asupra
nivelului actual de protecție
împotriva inundațiilor

Științific

Bilateralna
komisija

Intrarea în vigoare a noului
acord bilateral cu RO

Legitim

Republika
Srbija

Actualizarea normelor
comune în materie de
protecție împotriva
inundațiilor

Administrativ

Bilateralna
komisija

De la
școala
primară la
universitat
e

Continuu

2010
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Tabela 6.4.

Țara

Măsurile non-structurale (activități de prevenire, consolidarea capacității profesioniștilor, sensibilizarea și
dorința publicului)

Scopul

Dimensiuni

Introducerea pe linie
larg schimb de date
meteorologice
hidrologice pentru toate
râurile transfrontaliere,
Banat între RO și SR

RS

Obiectivul 9:
Îmbunătățire
a cooperării
internațional
e în
gestionarea
inundațiilor

Introducerea pe linia
schimbului de informații
la nivel de protecție
împotriva inundațiilor
operațional pentru toate
râurile transfrontaliere
în Banat între RO și SR
înainte, în timpul și
după inundații
(Rata de punere în
aplicare a criteriilor de
solidaritate)

tipul de
intervenție

Administrativ

Instituția
responsabilă
implicată

Republika
Srbija, RHMSS
Bilateralna
komisija

Preț
ul(k€
)

Terme
n

Comentariu

2010
În timp

Îmbunătățirea
acordului
formal.

2010
În timp

Îmbunătățirea
acordului
formal.

Republika
Srbija,
Administrativ

Bilateralna
komisija (ROSR)
Bilateralna
komisija

Obiectivele definite de instituțiile românești în contextul planurilor de gestionare a riscului de inundații în Banat
(PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA inundatie-Administrația Bazinala de Apa Banat), precum și
măsuri pentru îndeplinirea acestor obiective sunt simptome pot fi definite ca: Modificările aduse Regulamentului
privind utilizarea terenurilor și planificarea, reactivarea vechi și / sau crearea de stocare nouă suprafață (chiar și
transfrontalieră), măsuri structurale de control al inundațiilor, măsuri non-structurale (măsuri preventive, prin
consolidarea capacității instituțiilor și a profesioniștilor, sensibilizarea și populația generală de pregătire), și așa
mai departe.
Măsurători sunt pe deplin compatibile, iar principala diferență este că, în România, încurajat de UE, în calitate de
state membre, multe dintre obiectivele și măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare a riscului de
inundații finalizate la timp și în termenele stabilite la nivelul UE. Pe de altă parte, în Serbia, o bună parte a
obiectivelor și măsurilor de punere în aplicare, cu toate că a început, cu întârziere în raport cu calendarul
prevăzut, în principal din cauza lipsei de fonduri.
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Următoarele este Tabelul 6.5.- Lista autorităților / instituțiilor competente responsabile de pregătirea și punerea
în aplicare a măsurilor preconizate de gestionare a riscului de inundații. Sunt enumerate cele mai importante
instituții RO și SR care participă la afacerile de inundații.
Tabelul 6.5.:. Lista autorităților / instituțiilor competente responsabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a
măsurilor avute în vedere

Țara

Numele instituției

abreviere

Adresa

Ministerul Agriculturii și Protecția Mediului Direcția Apelor Republica
Ministerul Construcțiilor, Transporturilor și
Infrastructurii

MPZŽS-RDV
(MAEP-RDW)

Omladinskih brigada 1,
11070 Novi Beograd
Nemanjina 11-26
11000 Beograd

MGSI (MCTI)

JP pentru apă "Apele Voivodina"

Serviciul Hidrometeorologic al Republici
Serbia

JPVV
(PWMC VV)
JPBV
(PWMC BV)
RHNZS
(RHMSS)

Ministerul Afacerilor Interne

MUP (MI)

Unități de auto-guvernamentale locale și
regionale
Alți utilizatori de apă și a terenurilor

LRJS (LRSG)

Ministerul Mediului
(Ministerul Mediului)
Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii(Ministarstvo saobraćaja și
infrastructură)
Romanian Waters National Administration
(Nacionalna administracija za vode Rumunije)

ME

National Institute of Hydrology and Water
Management (Nacionalni Institut za
hidrologiju i upravljanje vodama/vodoprivredu)

NIHWM

General Inspectorate for Emergency
Situations
(Generalni Inspektorat za vanredne situacije)
Ministry of Economy
(Ministarstvo ekonomije)

GIES

46 Banu Dumitrache St.
Sector 2 Bucuresti

MIN

152 Calea Victoriei St.
Sector 1
010096 Bucuresti

RS
JP pentru apă "Beogradvode"

RO

Bulevar Mihajla Pupina
25 21000 Novi Sad
Svetozara Ćorovica 15
11000 Beograd
Kneza Višeslava bb
11000 Beograd
Bulevar Mihajla Pupina
2 11070 Novi Beograd

DRUGI
(OTHER)

MT
RW

12 Libertatii Blv. Sector
5 Bucuresti
38 Dinicu Golescu Blv.
Sector 1
010873 Bucuresti
6 Edgar Quinet St.
Sector 1010018
Bucuresti
97 Bucuresti-Ploiesti
Av. Sector 1 Bucuresti
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7.

PROPUNERE DE STABILIRE A PRIORITAȚILOR MASURILOR PROPUSE ȘI
MONITORIZARII PUNERII IN APLICARE

Reprezentând un nivel strategic simplu în acest plan poate fi considerat drept criteriu de bază pentru punerea în
aplicare cu prioritate a măsurilor pentru nivelul bazinului internațional al fluviului Dunărea, precum și nivelul de
sub-bazinelor care fac parte din acest bazin la nivel mondial și care, de asemenea, au un caracter transfrontalier,
precum bazinele hidrografice din Banat .
Atunci când măsurile de selecție a acestei priorități plan se acordă măsurilor de influențare / efect în direcția aval,
cum ar fi bazinele de retenție de apă naturale, sisteme de avertizare, reducând riscul de a siturilor contaminate
într-o zonă inundabilă sau schimbul de informații. Prioritate de vârf se acordă măsurilor de reținere a apei
naturale (depozitarea la suprafață a apei și oferind mai mult spațiu râurilor), dar semnificația măsurilor
structurale, a fost, de asemenea, recunoscut.
Vedere de ansamblu a măsurilor este prezentată în contextul Tabelul 6.1.-6.4.
În capitolul anterior oferă o privire de ansamblu a obiectivelor și măsurilor pentru îndeplinirea obiectivelor de
gestionare a riscului de inundații în Banat, în Serbia. În același timp, în cadrul Planului de management al riscului
de inundații la nivel național în România, parțial legată de Banat în România, de asemenea, este stabilit un
număr de obiective și măsuri pentru îndeplinirea acestora importante. În cazul în care obiectivele de revizuire și
măsuri paralele, se va vedea că există o cviljeva largă și măsuri de suprapunere pentru gestionarea riscului de
inundații. Acest fapt arată în mod clar că creșterea nivelului de coordonare și de comunicare între instituțiile
relevante responsabile de protecția împotriva inundațiilor trebuie să fie o prioritate absolută în agenda îndeplinirii
obiectivelor gestionării riscurilor de inundații.
Dacă vom continua să analizeze obiectivele avute în vedere și măsuri de gestionare a riscului de inundații în
ambele țări în domenii importante de îmbunătățire a sistemului de supraveghere automată / monitorizarea
parametrilor hidro-meteorologice, inclusiv parametrii Valoare pentru bani, telemetrie de comunicare on-line, cu
toate părțile interesate prin intermediul relevante servicii și îmbunătățirea sistemului de hidro-meteorologice
Prognoza (care este legată de îmbunătățirea monitorizării și a aplicării modelelor de stat-of-art hidrometeorologice, care sunt deja în uz operațional și integrarea lor în modele hidrodinamice de curgere în canale
deschise). Toate aceste măsuri necesită de urgență și cu prioritate de îmbunătățire a comunicării și a capacității
IT la nivel național, în special în Serbia. Toate cele de mai sus va continua, în sine, afectează îmbunătățirea
sistemului de avertizare timpurie de inundare, indiferent de achiziționarea și instalarea de echipamente pentru
avertizare și alertare a populației, care este, de asemenea, furnizate. Atunci când se analizează toate scrise
anterior în prezentul alineat, se impune în alte priorități în punerea în aplicare a măsurilor, care este, de
asemenea, un caracter non-structural. In plus, cele două priorități sunt aliniate cu cerințele Directivei UE privind
apa pentru a schimba modul de abordare a "controlul inundațiilor" schimbă treptat și permanent abordarea care
ar putea fi numit "proactiv" în gestionarea riscului de inundații, reducând astfel de pericol și vulnerabilitate, o
societate crește rezistența la inundații.
Abordarea problemelor prioritare în Indirect caz de inundații, punerea în aplicare a măsurilor enumerate, se
deschide posibilitatea formării unui sistem pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor pe o bază de zi cu zi, în
gestionarea integrată a apei pe o bază de zi cu zi.
O altă măsură importantă care are cea mai mare prioritate posibilă, și implicit, situate în fiecare dintre măsurile
avute în vedere de finanțare. În Republica Serbia, trebuie să se facă finanțări durabile și reale a punerii în
aplicare continuă a măsurilor pentru atingerea obiectivelor de gestionare a riscului de inundații, fonduri dedicate
de la buget sau din fondurile planificate ale UE care le solicită.
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Măsurile avute în vedere și lucrări pentru a îndeplini obiectivele de gestionare a riscului de inundații ar putea fi în
întregime corecte, cantitative prioritate numeric utilizarea analizei multicriterială B-C. Cu ajutorul informațiilor
detaliate, costurile directe și indirecte, precum și analiza rezultatelor pericolelor și harta riscului acestei analize
multi-criterii ar putea fi întreprinse în perioada următoare și ar putea fi ukljčena în planul modificat de gestionare
a riscului de inundații. Pentru această analiză, în cadrul costului proiectului nu sunt disponibile informații
suficiente, sau prioritățile de mai sus sunt, fără îndoială, bine înființate, care vă va arăta analiza detaliată.
Este imperios necesar ca instituția din România și Serbia au convenit de comun acord metodologie pentru
analiza B-C, pentru a evalua măsurile cu efecte transfrontaliere, având în vedere că aceasta este despre râuri și
bazinele transfrontaliere, care nu a fost făcute la cel mai înalt nivel.
În viitor, după determinarea dinamicii exactă a introducerii măsurilor necesare în cadrul instituției în cauză
(Tabelul 6.8.), Pentru a forma un organism care va monitoriza progresele înregistrate în punerea în aplicare a
întregului plan. Aceasta comisie ar trebui să fie stabilită pe o bază bilaterală. După formarea acestui organism,
care se va ocupa exclusiv de aceste probleme, definesc modul și forma monitorizarea punerii în aplicare a
măsurilor.
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8.

PLANUL DE PREZENTARE ȘI AUDIERE PUBLICAP

După ce a făcut Planul de gestionare a riscului de inundații este necesar, în general informează toate părțile
interesate cu privire la elaborarea Planului, pentru a informa procesul deschis publicului și audiere publică, care
va conduce resororno minister sau un organism specific în capitolele anterioare. Este deosebit de important să
se încurajeze participarea tuturor părților interesate în procesul de elaborare a versiunii finale a planului și
armonizarea acestuia cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice (FWD 2000/60 / UE). Până în momentul
informării discuțiilor publice și conduse, precum și colectarea opiniilor tuturor părților interesate planul este tratat
ca un proiect de plan. Aceste activități sunt prevăzute în EFD 2007/60 / CE, articolul 9 și 10, Anexa - A.II.2.
În scopul de a îndeplini cerințele de mai sus este necesară organizarea unei dezbateri la toate nivelurile, de la
nivel național la nivel local, până la nivelul municipiilor și localităților însele, care au fost identificate ca fiind situri
care prezintă un risc ridicat de inundații.
Organismul responsabil pentru prezentarea și monitorizarea punerii în aplicare a planului ar trebui să ia măsuri
care să furnizeze informații publice, consultare și dezbatere publică: comunicare plan de dezvoltare, lista tuturor
părților interesate (instituții publice centrale și locale, instituțiile regionale, suficient de bine pentru instituțiile
academice, guvernele locale, organizații non-guvernamentale , societățile de administrare a apei publice, etc.),
inclusiv identificarea contactelor invitați la discuție, notificarea regulată a acestor contacte, primind un feedback
regulat de la contacte. Pentru executare efectivă de informare, conștientizare și dezbatere publică, este
necesară pentru a proiecta un pliant, buletin informativ, broșură și web site-ul adecvat care se referă la planul. În
afară de organizarea unui număr de reuniuni de informare și discuții cu privire la nivelurile inferioare este
necesară organizarea și conferințe pe centru, cu scopul de a face un ultim comentariu în legătură cu planul. În
paralel cu conferințe și întruniri de informare, este necesar să se organizeze o serie de ateliere de lucru la toate
nivelurile.
Organismul responsabil cu monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea obiectivelor de
gestionare a riscului de inundații au nevoie pentru a începe procesul de coordonare a activităților în cadrul unei
singure Banatului ca un district hidrografic transfrontalier, precum și procesul de armonizare a planurilor de
gestionare a riscurilor de inundații pentru zona de apă a Banatului cu planurile de gestionare a bazinelor
hidrografice până în 2000 FWD / 60 / UE, care stabilește cadrul pentru gestionarea integrată a bazinelor
hidrografice, și anume bazin hidrografic. Acest lucru subliniază importanța coordonării între cele două procese
desfășurate cu FWD 2000/60 / CE (Directiva Cadru Apă) și EFD 2007/60 / CE (Directiva privind evaluarea și
gestionarea riscurilor de inundații).
Aici se subliniază încă o dată necesitatea unor legături mai puternice între instituțiile din România și Serbia cu
privire la probleme comune de planificare și de gestionare a râurilor transfrontaliere și bazinele lor, și zonele
transfrontaliere de apă, ceea ce Banatul din Serbia și România.
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9.

DOCUMENTE JURIDICE RELEVANTE DOMENIUL DE APĂ ÎN SERBIA

Toate activitățile legate de protecția împotriva inundațiilor și de gospodărire a apelor, în general, se bazează pe
următoarele documente juridice :
1. Cele mai importante documente juridice internaționale în domeniul gestionării apelor
Convenția privind cooperarea pentru utilizarea Protecție și durabilă a fluviului Dunărea din 1994
(Monitorul Oficial al Republicii Federale Iugoslavia, acorduri internaționale 4/03)Najvažniji međunarodno-pravni
dokumenti u oblasti upravljanja vodama
Convenția privind cooperarea pentru utilizarea Protecție și durabilă a fluviului Dunărea din 1994
(Monitorul Oficial al Republicii Federale Iugoslavia, acorduri internaționale 4/03);
Directiva-cadru privind apa a Uniunii Europene în 2000 (EU / DCA - Directiva-cadru privind apa, 2000/60 / CE);
Directiva privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații în 2007 (UE-Directiva privind gestionarea
assessmrnt ana a riscului de inundații 2007/60 / CE);
2. Cele mai importante documente juridice naționale în domeniul gestionării apelor
Legea Apelor, Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului, Direcția Apelor (Oficial. Monitorul al RS '' Nu
30/2010):
Strategia națională de protecție și salvare în situații de urgență ("Off Monitorul de RS.", Nr 86/2011.);

Legea cu privire la situațiile de urgență ("Off Monitorul de RS.", Nu 111/2009, 92/2011 și
93/2012.);
Legea privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Oficial al RS 135/04 și 36/09);

Legea cu privire la întreprinderile publice și activități de interes comun (Monitorul
Oficial al RS 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 și 123/07);
Legea cu privire la planificarea și construirea (Monitorul Oficial al RS 72/09, 81/09, 64/10, 24/11);
Evaluarea preliminară a riscului de inundații pentru teritoriul Republicii Serbia, Ministerul Agriculturii și
Protecției Mediului, Direcția Apelor 2012;

Regulament privind stabilirea Planului general de protecție împotriva inundațiilor, Guvernul
Republicii Sebija;
Planul general de control al inundațiilor (o dată la 6 ani), Ministerul Agriculturii și
Protecției Mediului;
Cu planul general este prevăzut:





Organizarea instituțională a controlului și gestionarea inundațiilor,
fază de inundații (inundații, de inundații și de inundații de urgență de apărare)
lucrări și măsuri preventive (în afara perioadei de inundații)
proclamarea și eliminarea inundațiilor,
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 atribuții, responsabilități și competențe - ale persoanelor care își desfășoară activitatea de
apărare împotriva inundațiilor,
 sarcini și responsabilități - societăți și alte entități implicate în punerea în aplicare a
inundațiilor.
Planul operativ de control al inundațiilor (în fiecare an) de către autoritatea competentă a autorităților locale,
după obținerea avizului societății publice de gospodărire a apelor și Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului;
Cu planul operațional sunt determinate:





mod de organizare a apărării împotriva inundațiilor,
numele sectoarelor și a stocurilor, companii și organizații care efectuează apărarea și numele
persoanelor responsabile,
resursele necesare
Criterii pentru declararea regulată de protecție și de urgență de inundații.
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10. CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN DOMENIUL APEI ÎN SERBIA
Instituțiile competente, persoanele juridice și organizațiile care participă la activități legate de protecția împotriva
inundațiilor și de gospodărire a apelor în Republica Serbia, :
















Ministerul Agriculturii și Protecția Mediului-Direcția Apelor;
Societățile de administrare a apei publice, Srbijavode, ˝ Vojvodinavode și JVP JVP Beogradvode;
Serviciul Hidrometeorologic al Republici Serbia;
Ministeriul Sectorului Interne pentru Situații de Urgență și unitățile autonomiei locale;
Ministerul Mediului, Minerit și Amenajarea Teritoriului;
Ministerul Administrației Publice și a autonomiei locale;
Ministerul Infrastructurii și Energiei;
Ministerul Finanțelor;
Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Apă și forestiere;
Secretariatul Provincial pentru Protecția Mediului și Dezvoltării Durabile;
Consiliul pentru apă și Conferința Națională a Apei;
Fondul pentru Protecția Mediului
Autoritatea geodezic Republic;
Organizații științifice și de cercetare;
Autorităţile locale;
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11. COOPERAREA BILATERALĂ ROMÂNIA-SERBIA
Cooperarea se realizează în conformitate cu Acordul dintre România și Iugoslavia FFR pe probleme hidraulice și
sisteme hidraulice și a cursurilor de apă care traversează frontiera sau la frontiera (București, 07 aprilie 1955),
care a fost ratificat prin Regulamentul nr 242 / 17.06.1955.
Acordul se aplică următoarelor râuri: Dunărea, Nera, Moravita (Moravica) Aranca (cocoșului), Bega Veche canal
(Vechi Begej) Bega, Timis, Caras si Nera.
Pentru punerea în aplicare a acordului, Comisia a stabilit următoarele sub-comitete permanente :
1. Subcomitetul privind calitatea apei;
2. Subcomitetul privind hidrometeorologijui și gestionarea apelor;
3. Subcomitetul pentru inundații și gheață.

Din 1998, cooperarea a continuat, dar cu unele întârzieri din cauza schimbărilor organizaționale din Serbia,
rezolvarea unor probleme privind gestionarea apei.
În prezent, negocierile și sunt de acord asupra textului unui nou acord între România și Serbia privind
cooperarea în gestionarea durabilă a apelor transfrontaliere.
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12. CONCLUZIA
Planurile de gestionare a riscurilor de inundații (de management al riscului de inundații Plan-FRMP), generale,
reprezintă viziunea strategică a managementului riscului de inundații în teritoriile și zonele de apă în teritoriile
APSFR. În acest sens, au stabilit obiective de management al riscului de inundații, identifică măsurile necesare
pentru îndeplinirea acestor obiective și reglementează ordinea ierarhică a punerii în aplicare a măsurilor avute în
vedere. Procesele de gestionare a riscului de inundații trebuie să aibă loc la nivel național la nivel local, cât și în
cazul zonelor de apă transfrontaliere la nivel internațional, a bilateral (așa cum este cazul Banatului) la
multilaterală (așa cum este cazul cu Dunărea, de exemplu).
Și acest lucru arată nevoia de a fi la nivel național în Republica Serbia, cât mai curând posibil, ceea ce face
planul de gestionare a riscului de inundații-FRMP, ceea ce ar crea condițiile necesare sau suficiente pentru
coordonarea la nivel național la nivel regional și local, atât la nivel internațional, statele care au în comun districte
hidrografice internaționale, care, în cazul Banatului implică o cooperare bilaterală România-Serbia. Toate aceste
activități promovează gestionarea integrată a riscului de inundații la toate nivelurile.
Denumirea GESTIONAREA MIXT Proiectului DE Inundații în care se pregătește o astfel de documentație
Crearea de pericol harte de risc˝, toate concluziile au ieșit din lucrările privind documentarea și analiza tuturor
concluziilor necesare, încă o dată evidențiază și subliniază faptul că măsurile și acțiunile comune de reducere
consecințele negative ale inundațiilor în anumite zone cu potențial potențial semnificativ de inundații, considerată
o prioritate absolută, care este în special în legătură cu zonele de apă transfrontaliere.
Ar trebui să fie încă o dată remarcat faptul că inundațiile generate în principal, pe părțile superioare ale bazinelor
hidrografice, care sunt situate geografic în Banat, ceea ce înseamnă că, în România, unde râul în părțile din
amonte ale bazinelor au caractere debitului torențial. Din cauza acestui număr mare de structuri hidraulice există
în aceste râuri pe teritoriul România, care a fost cuvântul, iar structurile hidraulice din Serbia trebuie să facă un
singur sistem cu o singură conducere în cazul în care este la o protecție eficientă împotriva inundațiilor pe întreg
teritoriul Banatului.
În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că documentația completă prevăzută în EFD 2007/60 / CE, sub rezerva
revizuirii și actualizarea continuă, dacă este necesar, o dată la 6 ani.
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14. ATAȘAMENTE

48

D.7.2.

D.7.1.

D.7.

simbolul
de stoc

Sector

2.

Numele

Structuri de control al apei
privind punerea în aplicare a măsurilor de inundații

3.85 km

La Kusića

Nera, Jaruga

20.65 km

Canal DTD Banatska PalankaNovi Bečej (HS DTD)
: l.o. i d.o. gura în Dunav – hidro
nod Kajtasovo

Dunav: l.o. gura Nere – gura
canalului Banatska Palanka- Novi
Bečej (HS DTD)

Nera, Dunav ți canalull DTD
Banatska Palanka- Novi Bečej
(HS DTD)
Nera: până la gura în Dunav –
Vračev Gaj

1.

4

3

2.

1.

Din stânga terasament de-a lungul râului Tisa de la km 78 + 000 la gura
canalului Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) -cu stație de pompare
"Burza" 11,28 km(78 + 000-66 + 725)

Situat chiar lângă digul din Nera în apropierea satului Kusic, 2,75 km (0 + 0002 + 750), cu digul stâng de-a lungul Jarugu, 1,10 km (de la 0 + 000-1 + 105)

Terasament dreapta de-a lungul râului Nera și de la gura Dunării în sat Vračev
Gaj, 5.60 km (0+000-5+600) cu rambleu din perimetrul din apropierea satului
Vračev Gaj, 1.58 km (0+000 – 1+584)
Din stânga terasament de-a lungul Dunării de la gura canalului Banatska
Palanka- Novi Bečej (HS DTD) la gura Nere, 1.44 km (0+000 -1+440)
Terasament din stânga de-a lungul canaluluil Banatska Palanka- Novi Bečej
(HS. DTD) din Constituție „Kajtasovo” până la gura canalului DTD în Dunav,
8.34 km (8+340 – 0+000)
Terasament din stânga de-a lungul canalului Banatska Palanka- Novi Bečej (HS
DTD)
din satul Dupljaja la Constituția„Kajtasovo” (uitați la D.19.9.)
Trasament dreapta de-a lungul canalului Banatska Palanka- Novi Bečej (HS
DTD)
. de la drumul Vračev Gaj-Dubovac până la ocnstituția „Kajtasovo”, 3.69
km (4+590-8+280)
Constituirea și încuietori „Kajtasovo” pe canalul Banatska Palanka- Novi Bečej
(HS DTD) (videti D.19.9.)
Trasament dreapta de-a lungul canalului Banatska Palanka- Novi Bečej (HS
DTD) din Constituție „Kajtasovo” până la satul Orešac (videti D.19.9.)

VV
RO
VO
MV
KVZ

RO
VO
RO
VO
V

VV

V

RO
VO
MV
KVZ

VV

500 76.87
650 78.37
858 (N1%)
978 81.65

Nera: Kusić
(R); l, d, i; „0” 91.00 (din iunie 2009.)
370 (19.04.2005.) În comparație cu vechea
contor de apă („0” 88.75)
180 92,80
270 93,70
550 78.13
750 80.13
Tisa: Novi Bečej
(R); l, i; „0” 71.87
819 (21.04.2006.)

765 70.50 (850terasament periferic V. Gaj)
865 71.50 (900 terasament periferic V.
Gaj)
945 (N1%)
1044 73.29

Dunav: Banatska Palanka
(R); l, d, i; „0” 62.85
954 (16.04.2006.)

24.50 km

Nivelul apei critice / sistem de protecție de colț

KVZ

V

Nivelul apei relevant cu autoritate Q __%

contor de apă( R)-RHMZ-a, (L)-local;l-șipcă,
lim-limnigraph, d-digitali–Tab. 1, iv –Tab. 2;
„0” -unghi de zero
Observat nivelurile de apă max (data)
apărarea regulată, nivelul apei și unghiul
apărarea extremă - nivelul apei și unghiul

criteriile pentru introducerea măsurilor de inundații

MV

VV
RO
VO

V

BELA CRKVA
Nera, Dunav i Canal Banatska Palanka - Novi Bečej (HS DTD) na ušću u Dunav

Lungimea sistem de protecție împotriva
inundațiilor

1.

Râul

Descrierea acțiunilor

Numele sectorului
Descriere și longitudine pentru protecția împotriva inundațiilor

„Kusić”
Caseta deschisă 3.85 km
BELA CRKVA

„Kajtasovo”
Caseta închisă 3.69 km
BELA CRKVA

„Banatska Palanka”
Caseta închisă 16.96 km
BELA CRKVA

Opština

Lungime sistem de protecție
împotriva inundațiilor

casetă
zona reglementată
nod

inundații cu echipaj uman
zonal

D.17.2.

D.17.1.

D.17.

Dunav, Tisa, Canal Begej (HS
DTD), Karašac
Tisa: l.o. de la gura canalului
Begej (HS DTD) la gura în Dunav
Canal Begej (HS DTD) l.o. de la
Perleza până în Tisa
Dunav: l.o. de la gura Tisa până la
gura Karašca
Karašac: d.o. de la gura în Dunav
până la Čente
25.85 km

4.

61.66 km

5.

4.

3.

2.

1.

3.

2.

Canal Begej (HS DTD) : od ušća
u Tisu do hidročvora Stajićevo

Tisa: l.o. od Canala Banatska
Palanka - Novi Bečej (HS DTD)
–do ušća Canala Begej (HS DTD)

Tisa, Canal Begej (HS DTD)

Din stânga terasament de-a lungul canalului Begej (HS DTD) de la Perlez la
gura Tisa, 3,91 km (3 + 910-0 + 000)

Terasament dreapta de-a lungul canalului Begej (HS DTD) de la confluența
Tisei la nodul hidro "Stajićevo", 8,85 km (0 + 000-8 + 850)
Constituirea și încuietori "Stajićevo" Begej canal (HS DTD) (a se vedea
D.19.8.3.)

KVZ

MV

VO

VV
RO

VV
RO
VO
MV
KVZ
V

V

VV
RO
VO
MV
KVZ

V

(N1%)
960 79.30

840

680 76.50 Dunav l.o.

700 76.70

530 75.00 K. Begej, Tisa l.o.

550 75.20

Tisa: Titel
(R); l, d, i; „0” 69.70
818 (16.04.2006.)

500 74.70
650 76.20
840 (N1%)
840 78.10

Tisa: Titel
(R); l, d, i; „0” 69.70
818 (16.04.2006.)

500 76.87
650 78.37
858 (N1%)
978 81.65

Tisa: Novi Bečej
(R); l, i; „0” 71.87
819 (21.04.2006.)

ZRENjANIN

„Perlez-Čenta”
Caseta închisă 25.85 km

NOVI BEČEJ
ZRENjANIN

„Novi Bečej-Belo BlatoZrenjanin”
(videti i D.19.8. i D.20.1.)
Caseta închisă 61.66 km

Malul râurilor din stânga al canalelor Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) (Novi Bečej) până la confluența râului Tisa și malul stâng al
Dunării de la gura până la confluența Tisa Karašca (cenți) 87.51 km

ZRENjANIN I

D.19.6.

D.19.

57.04 km

Kikindski Canal (HS DTD):
l.o. i d.o.

Zlatica: l.o. i d.o.

Zlatica, Kikindski canal
(HS DTD) i
canal Banatska Palanka - Novi
Bečej (HS DTD)

7.

6.

5.

4.

îndiguirea stângă de-a lungul Zlatica din gură în Tisa la Kikindski canal (HS
DTD), la 10 km (0 + 000-7 + 280, 7 + 780-10 + 300, 10 + 410-10 +
600)Terasament dreapta de-a lungul canalului Kikindski (HS DTD) din
Constituție, "Sajan", în apropierea Buttercup la gura canalului Ban. Palanka Novi Becej (HS DTD), 19,70 km (7 + 400-9 + 700, 10 + 300-20 + 900, 36 +
800-43 + 600)

La frontieră rambleuri 12.04 km - "Majdan", "Ban. Aranđelovo "și" Vrbica
"(3.64 km, 4,02 km și 4.38 km)

Chiar lângă o movilă de Zlatica Kikindski canal (HS DTD) la atitudini. La
frontieră 9,97 km (10 + 930-15 + 600, 21 + 240-25 + 640; + 600-36 + 35 500)
Constituție "frontieră"

Terasament dreapta de-a lungul Zlatica din gură în Tisa (constituția "Padej")
pentru a Kikindski canal (HS DTD), 0,90 km (0 + 000-0 + 900)

2.

3.

Constitutie Padej la afluxul în Tisa , Zlatița- construcție pe linia principală a
apărării pe malul stâng al râului Tisa

1.

Zlatica: constituția„Granična”
(L); l; „0” 76.00

76.50
(pentru numire Zlatica: Vrbica (R); l, lim)
77.50

550 78.13 (avertizare privind nivelul
apei)
Kikindski Canal: constituția Sajan
(L); l; „0” 0.00

Tisa: Padej
(R); l, iv; „0” 72.62
872 (21.04.2006.)

VV

V

Kikindski canal: constituția Sajan
(L); l; „0” 0.00

VV
78.30
RO
78.70
VO
Controlul inundațiilor se efectuează în conformitate
cu regulamentele de funcționare a HS DTD în
Banat, planul și reglementări pentru apărare
împotriva inundațiilor împotriva apelor interioare,
normele de primire a apelor municipale și de ploaie
din așezările gravitau spre un regulamente comune
iugoslave-române de protecție împotriva
inundațiilor.

VO
V

VV
RO

V

VV
RO

V

Canale și căi navigabile, clădiri din sistemul DTD din Banat (D.19.6.-D.19.11.) 118.16 km, Brana "Novi Bečej"

HS DTD – Banat

NOVI BEČEJ
KIKINDA

34.13 km

Caseta închisă

„Padej-Bečej”
(videti D.16.3.)

KIKINDA

Caseta închisă
22.91 km

„Novi Kneževac-Padej”
(videti D.16.2.)

D.19.9.

D.19.8.

D.19.7.

D.19.

11.90 km

Canal Banatska Palanka
- Novi Bečej (HS DTD):
l.o. i d.o.

Canal Banatska Palanka
- Novi Bečej (HS DTD)

9.40 km

Canal Canal Banatska
Palanka - Novi Bečej
(HS DTD)
: d.o.

Brana „Novi Bečej”

Canal Banatska Palanka
- Novi Bečej (HS DTD)

39.82 km

Kikindski canal: l.o.

Zlatica: l.o

Zlatica, Kikindski canal
(HS DTD)

Terasament din stânga de-a lungul Canalului Banatska Palanka - Novi
Becej (HS DTD) din satul Dupljaja la Constituție "Kajtasovo", 5,00 km
(8 + 700-13 + 700)

2.

3.

Constituirea și blochează "Stajićevo" de pe canalul Begej

Brana "Novi Becej" și constituția "Novi Becej" - bazându-se pe linia
principală a apărării pe malul stâng al râului Tisa (a se vedea D.17.1)

Rambleuri de frontieră 12,16 km "Prosine", "Livade- Nakovo", "Nakovosat" și "Solturski" (1,70 km, 5,375 km, 0,74 km și 4.35 km)
erasament dreapta de-a lungul canalului Banatska Palanka - Novi Becej
(HS DTD) de la N. Becej la gura canalului Kikindski 9,40 km (133 +
000-135 + 400; 139 + 000-146 + 000)
(Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) de la gura canalului
Kikinda (HS DTD) la gura Begăi Vechi)

Constituirea ȘI Incuietori "Kajtasovo" de pe Canalul Banatska Palanka Novi Becej (HS DTD)
Terasament Drepte de-a LUNGUL Banatska Palanka Canalului - Novi
Becej (HS DTD) din Constitutio "Kajtasovo" Oreșaț la ora, 6,90 km (8 +
700-15 + 600)

1.

3.

2.

1.

4.

Diguri din stânga de-a lungul Kikindski canal (HS DTD) din Constituție,
"Sajan", în apropierea Zlatița la gura canalului Banatska Palanka - Novi
Becej (HS DTD), 17,60 km (7 + 300-9 + 700, 10 + 300-11 + 500; 15 +
100-16 + 100, 17 + 500-25 + 400; 36 + 600-38 + 300, 39 + 800-43 +
200)

3.

(Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) de la gura canalului
Kikinda (HS DTD) la gura Begăi Vechi)

Rambleuri de frontieră 1.15 km - "Veliki Ritić", "Mala Teremija" și
"Velika Termija" (0.79 km, 0,08 km și 0,28 km),

2.

1.

Din stânga terasament de-a lungul canalului Zlatica Kikinda (HS DTD) la
frontieră, 8,91 km (10 + 600-13 + 910, 14 + 14 + 010 până la 560; + 11021 + 16 160)

76.50
(za najavu Zlatica: Vrbica (R); l, lim)
77.50

Kikindski Canal: consittu Sajan
(L); l; „0” 0.00

78.30
78.70

Zlatica: consittuția „Granična”
(L); l; „0” 76.00

118.16 km,Brana „Novi Bečej”

Tisa: Titel
(R); l, d, i; „0” 69.70
818 (16.04.2006.)

500 76.87 (avertizare privind nivelul apei)

Tisa: Novi Bečej
(R); l, i; „0” 71.87
819 (21.04.2006.)

76.00
77.00

Canal DTD: constituția N. Bečej
(L); l; „0” 0.00

RO
VO
MV

74.00
74.80
75.78

(za Q1%)

VV
RO
500 74.70 (avertizare privind nivelul apei)
Controlul inundațiilor se efectuează în conformitate cu regulamentele de
funcționare a instalațiilor HS în Backa în DTD condiții de niveluri ridicate ale
apei.
Canal DTD: constituția Kajtasovo
V
(L); l; „0” 0.00
74.62 (20.04.2005.)
VV

V

VV
RO

VV
RO
VO
V

V

VO
Controlul inundațiilor se realizează prin: regulamente pentru funcționarea HS
DTD în Banat, planul și reglementări pentru apărare împotriva inundațiilor
împotriva apelor interioare, normele de primire a apelor municipale și de ploaie
din așezările gravitau spre un regulamente comune iugoslave-române de protecție
împotriva inundațiilor.

VV
RO

V

VV
RO
VO

V

HS DTD – Banat
Canale și căi navigabile, obiecte din sistem DTD u Banatu (D.19.6.-D.19.11.)

„Banatska
Palanka”
(vedeți D.7.1.)
5.00 km
BELA CRKVA

„Kajtasovo”
(vedeți D.7.1.)
6.90 km
BELA CRKVA

NOVI BEČEJ
ZRENjANIN

casetă închisă
9.40 km

„Novi BečejBelo BlatoZrenjanin”
(videti D.17.1. i
D.20.1.)

KIKINDA
ZRENjANIN

condițional
casetă închisă
39.82 km

„Kikinda-Ban.
Karađorđevo”
(vedeți D.20.2.)

D.19.11.

D.19.10.

D.19.

Obiecte

Tamiš , Canal Banatska
Palanka - Novi Bečej
(HS DTD)

Objekat

Navigabil Begej (HS
DTD)

1.

1.

Constituție "Tomasevac" pe Tamis și "Botos" pe Canalul Banatska
Palanka - Novi Becej (HS DTD)

Constitutie cu un sistem de blocare sârb Itebej pe navigabil Begej
(HS DTD)

Tamiš: Sečanj

V

VO

RO

VV

80.20

VO

ZRENjANIN

450 76.05
650 78.05

(videti D.20.5)

„Boka-Konak”

ŽITIŠTE

(videti D.20.3)

„Srpski Itebej”

746 (20.04.2005.)

(R); l, i; „0” 71.55

79.00

81.03 (20.03.1932.)

(R); l, lim, i; „0” 76.00

Navigabil Begej: Srpski Itebej d.v.

118.16 km,Brana „Novi Bečej”

RO

VV

V

Cursuri de apă, Canali și obiectele din sistem DTD u Banatu (D.19.6.-D.19.11.)

HS DTD – Banat

D.20.3.

D.20.2.

D.20.1.

D.20.

65.05 km

Plovni Begej (HS DTD): d.o.

Stari Begej: l.o.

Stari Begej, Plovni Begej
(HS DTD)

37.04 km

Stari Begej: d.o.

18.55 km

Canal Begej (HS DTD): d.o.

Banatul Central fluxuri

ZRENjANIN II

3.

2.

1.

1.

1.

Terasament de frontieră între Begej Vechi și râul Begej (HS DTD) 3.30 km

Digul stâng al atitudinilor Vechi Begej. Jankovog de frontieră
la pod, 34.69 km (0 + 000-34 + 697)
(Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) de la gura la
gura Vechi Bega Bega navigabile interioare (HS DTD)
(Chiar lângă depozitul de deșeuri Navigabil Begej (HS DTD)
de la Klek la gura Canalului Banatska Palanka - Novi Becej
(HS DTD) (3 + 300-0 + 000))
Terasament dreapta de-a lungul Navigabil Begej (HS DTD) de
la frontiera de stat la Juniper, 27.06 km (30 + 365-3 + 300)
Constitutie cu un sistem de blocare sârb Itebej pe navigabil
Begej (HS DTD) (a se vedea D.19.10.)

Terasament dreapta de-a lungul Begej vechi de la frontiera de
stat la Iancaid , 37.04 km (0 + 000-37 + 037)

Terasament dreapta de-a lungul Canalului Begej (HS DTD) de
la Zrenianin la hidro nod "Stajićevo" 18:55 km (27 + 850 +
400-8)

274.17 km

VV
RO
VO

V

VV
RO
VO
MV

VV
RO
VO
MV
V

RO
VO
MV
KVZ
V

VV

V

(za Q5%)

79.00
80.20

Navigabil Begej: Srpski Itebej d.v.
(R); l, lim, i; „0” 76.00
81.03 (20.03.1932.)

200 78.69
300 79.69
338 80.01 (Q5% = 47 m3/s)

200 78.69
300 79.69
338 80.01 (Q5% = 47 m3/s)
Stari Begej: Hetin
(R); l, lim, i; „0” 76.69
428 (21.03.1932.)

Stari Begej: Hetin
(R); l, lim, i; „0” 76.69
428 (21.03.1932.)

140
260
335
357

Begej: Zrenjanin
(L); l; „0” 73.90
370

ŽITIŠTE

65.05 km

„Srpski Itebej”
Uslovno zatvorena kaseta

„Kikinda-Ban.Karađorđevo”
(videti i 19.7.)
Uslovno zatvorena kaseta
37.04 km
ŽITIŠTE

„Novi Bečej-Belo BlatoZrenjanin”
(videti D.17.1. i D.19.8.)
Zatvorena kaseta
18.55 km
ZRENjANIN

D.20.6.

D.20.5.

D.20.4.

D.20.

26.20 km

Tamiš, l.o.

59.59 km

Brzava: d.o.

Tamiš: l.o.

Tamiš, Brzava

67.74 km

Tamiš: d.o.

Navigabil Begej: l.o.

Nvigabil aBegej (HS DTD),
Tamiš

Rambleu de stânga Tamiš de la granița de frontieră până la Sečanj, 16.30 km
(113+175 – 96+870)

3.

Linia de apărare (instanță de mare, baraje și stăvilare), pe malul stâng al Tamis
Uzdine la Sefkerina (17,58 km de terasamente pentru zece acțiuni)

4.

3.

1

Din stânga terasament de-a lungul Timișului de atitudini. frontieră la Secanj, 14:23
km(120 + 375-106 + 140)

1.

Rambleu de frontieră 11.32 km - "de lângă Birda", "de la frontiera de stat la
Brzava" i "de lângă Lanka" (1.52 km, 9,05 km, .75 km)
Din stânga terasament de-a lungul Timișului de la tăiere la Constituție
"Hemingway" (constituție "constituție Tomasevac" și "Botos") 17.74 km (106 +
140-90 + 200, 89 + 800-88 + 000)Constituție "Tomasevac" pe Tamis și "Botos" pe
Canalul Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) (a se vedea D.19.11.)(Canal
Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) de la gura la confluența Tamis Brzava)
Terasament dreapta de-a lungul Brzava de la frontiera la gura Canalului Banatska
Palanka - Novi Becej (HS DTD), 16:30 km
(0 + 000-16 + 300)

Terasament dreapta de-a lungul Timișului atunci când se conectează la gura
canalului Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) 13.37 km (96 + 870-83 + 500)

5.

2.

Rambleu de frontieră "Jasa Tomic - Krajisnik" 2.87 km

4.

2.

Din stânga terasament de-a lungul Navigabil Begej (HS DTD) de atitudini. frontieră
la Klek , 29,00 km (32 + 300 + 258-3)(Gropilor de pe stânga de-a lungul Navigabil
Begej (HS DTD) de la Juniper Canal se varsă în Banatska Palanka - Novi Becej (HS
DTD) 3 + 300-0 + 000).(Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) de la gura
de vărsare a râului Begej (HS DTD), la confluența Timișului)
rambleu de frontieră „Međa” 6.20 km

274.17 km

1.

ZRENjANIN II
Banatul Central fluxuri

VV

VV
RO
VO
MV
KVZ
V

VV
RO
VO
V

V

VV
RO
VO
MV
KVZ

VV
RO
VO
V

V

VV
RO
VO
MV
KVZ

V

VV
RO
VO

V

(za Q5%)

(za Q5%)

Tamiš: Opovo
(L)
76.11

200 78.90
300 79.90
413
(Q5% = 125 m3/s)
384 80.74

Brzava: Markovićevo
(R); l, d, i; „0” 76.90
500 (1.06.1966.)

400 75.55
650 78.05

Tamiš: Sečanj
(R); l, i; „0” 71.55
746 (20.04.2005.)

340 76.86
600 79.46
765
706 80.52

Tamiš: Jaša Tomić
(R); l, d, i; „0” 73.46
844 (20.04.2005.)

400 75.55
650 78.05

Tamiš: Sečanj
(R); l, i; „0” 71.55
746 (20.04.2005.)

340 76.86
600 79.46
765
706 80.52

Tamiš: Jaša Tomić
(R); l, d, i; „0” 73.46
844 (20.04.2005.)

79.00
80.20

Plovni Begej: Srpski Itebej d.v.
(R); l, lim, i; „0” 76.00
81.03 (20.03.1932.)

„Uzdin-Pančevo”
Zatvorena kaseta
26.20 km
KOVAČICA
OPOVO
PANČEVO

SEČANj

59.59 km

Uslovno zatvorena kaseta

„Boka-Konak”

ŽITIŠTE
SEČANj

67.74 km

Uslovno zatvorena kaseta

„Begejci-Sečanj”

D.21.2.

D.21.1.

D.21.

23.22 km

Moravica: d.o.

Rojga,: l.o.

Rojga, Moravica

60.32 km

Rojga: d. o.

Moravica: d. o.

Brzava: l. o.

Brzava, Moravica, Rojga

Rambleu de frontieră 2.70 km (0 + 000-2 O 700) de la râul Rojga ka Moravici

1.

3.

erasament dreapta de-a lungul Moravica de la frontiera la gura
de vărsare a râului Rojga Moravica, 8,00 km (8 + 000 - 16 +
000)

Din stânga terasament de-a lungul Rojga de la gura râului Moravica la
frontieră, 12:52 km
(0 + 000-12 + 520)

De frontieră digului 19.73 km (0 + 000-19 + 728) de la râul Rojga la Brzava

4.

2.

erasament dreapta de-a lungul Rojga de la gura râului Moravica la frontieră,
12:52 km
(0 + 000-12 + 520)

Terasament dreapta de-a lungul Moravica de la gura Canalului Banatska
Palanka - Novi Becej (HS DTD), la gura de vărsare a râului Rojga Moravica,
8,00 km (0 + 000 - 8 + 000)

(Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) de la gura la
gura Brzava Moravice)

Din stânga terasament de-a lungul Brzava de la frontiera de stat
la gura Canalului Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD),
20,07 km (20 + 070-0 O 000)

3.

2.

1.

brane „Veliko Središte” i „Mesić”

Fluxuri Južnobanatski și Canalurile 135,89 km

VRŠAC

VV
RO
VO
MV

VV
RO
VO
V

VV
RO
VO
V

RO
VO
V

VV
RO
VO
V

VV
RO
VO
MV
V

V

VV
RO
VO
MV
KVZ

V

300 78.88
350 79.38
420 (Q5% = 76 m3/s)

350 78.17
400 78.67
Moravica: Vatin
(R); l, i; „0” 75.88
446 (3.07.1975.)

150 82.55
200 83.05
Rojga: Margita
(L); l; „0” 74.67
482

100 77.41
150 77.91
Rojga: Veliki Gaj
(L); l; „0” 81.05
185 (29.12.1999.)

350 78.17
400 78.67
Granični nasip, Granična ustava, (L); l;
„0” 76.41

Rojga: Margita
(L); l; „0” 74.67
482

300 78.88
350 79.38
420
(Q5% = 76 m3/s)

Moravica: Vatin
(R); l, i; „0” 75.88
446 (3.07.1975.)

200 78.90
300 79.90
413
(Q5% = 125m³/s)
384 80.74

Brzava: Markovićevo
(R); l, d, i; „0” 76.90
500 (1.06.1966.)

PLANDIŠTE

Casetă închisă condiționată
23.22 km

„Veliki Gaj-Vatin”

PLANDIŠTE

60.32 km

Casetă închisă condiționată

„Markovićevo-Margita”

D.21.5.

D.21.4.

D.21.3.

D.21.

1.

Zatvorena kaseta

„Vršac”

VRŠAC

20.95 km

Zatvorena kaseta

„Pavliš-Veliko Središte”

PLANDIŠTE
VRŠAC

29.40 km

Uslovno zatvorena kaseta

„Vršački ritovi”

VRŠAC

VV

Canal Mesić: Vršac
(R); l; „0” 82.12
200 (5.08.1991.)

Telo brane Veliko Središte
(L); l; „0” 98.07
538 (31.07.2014.)
200 100.07
250 100.57
593 104.00 kruna brane

Vršački Canal: Veliko Središte
(L); l; „0” 89.72
340 (16.06.1999.)
200 91.72
250 92.22

200 91.72
250 92.22

Vršački Canal: Veliko Središte
(L); l; „0” 89.72
340 (16.06.1999.)

300 78.88
350 79.38
420
(Q5% = 76 m3/s)

Moravica: Vatin
(R); l, i; „0” 75.88
446 (3.07.1975.)

2.00 km

Terasament stânga și la dreapta de-a lungul pârâului Mesić 2.00 km(0+0001+000)

VV
RO
VO
KVZ
V

VV
RO
VO
V

VV
RO
VO
V

VV
RO
VO
MV
V

V

2.00 km

1.

Brana cu bazine de retenție "O mulțime de centru" pe flux
Markovačka (km 3 + 800)
Recepția de inundație 1,022,035 m³ (Q0,1%)

Din stânga terasament de-a lungul Canalului Vršački de la gura Canalului
Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) Centrele Mari, 20.95 km (0 + 00020 + 950)

2.

2.

Terasament dreapta de-a lungul canalului Vršački de la gura canalului Banatska
Palanka - Novi Becej (HS DTD) Veliko Središta 13.40 km (0 + 000-11 + 200;
18 + 100-20 + 300)

Din stânga terasament de-a lungul Moravica de la frontiera la gura Canalului
Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD), 16.00 km (16 + 000 - 0 O 000)
(Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) de la gura la gura Moravice
Vršačkog Canal)

Potok Mesić: l.o. i d.o.

Brana„ Mesić”

Potok Mesić

20.95 km

Brana „Veliko Središte”
Vršački Canal: l.o.

Vršački Canal,
Markovački potok

29.40 km

Vršački Canal: d.o.

Moravica: l.o.

Moravica, Vršački Canal

1.

brane „Veliko Središte” i „Mesić”

Fluxuri Južnobanatski și Canalurile 135,89 km

VRŠAC

OBIECT PROTEJAT

APĂ EXTERN ȘI
GHEAȚĂ

APE COMANDA I

regiunea Meliorative

COORDONATORUL
PĂRȚI - ASISTENȚI
GUARD rambleuri

ZONA DE APĂ

COORDONATOR
PRINCIPAL- asistenți

COORDONATORUL
SECTORULI- Deputații

Zonele cu apă,
COORDONATORUL adjuncțiai deBaraj -asistent

SECȚIUNEA
TEHNICĂ de-a lungul
căilor navigabile

SECTORUL DE
APĂRARE DE
INUNDAȚII

MANAGEMENTUL APEI ȘI
ALTE FIRME

ZONA DE APĂ

Societatea de
Gospodărire a
Apelor Publice

asistenți

Sistem de apă
pentru irigații

PLANUL OPERATIV LOCAL

GUVERNUL LOCAL

RLUCRĂTOR cu privire la sistemele de
evacuare a apei

COORDONATORUL Sistemul de
regenerare -Adjunct

COORDONATORDE regiunea
Meliorative adjunctai
deEchipamente mecanice
Asistent hidro

APELE INTERNE

SISTEMUL DE EVACUARE ÎN
PROPRIETATE PUBLICĂ

APĂ COMANDĂ II

PLANUL GENERAL
PENTRU APĂRAREA DE
INUNDAȚII PENTRU
PERIOADA Din 2012 până
în 2018

Coordonatorul autonomiei locale
(articolul serviciilor de urgență
însărcinate cu măsuri de protecție

COORDONATORUL BELGRAD

asistenți

COORDONATOR AP

COORDONATOR
PRINCIPAL- asistenți

Gestionare de protecție împotriva inundațiilor

Șef de prognoze
hidrologice

Planul republici operativ

Serviciul Hidrometeorologic
al Republici

Autoritatea competentă
a autorităților locale

Nadležni organ grada
Beograda

Autoritatea competentă
AP

Ministerul responsabil
pentru managementul
VODNO
apelor

Organizarea instituțională a inundațiilor
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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.
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