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Introducere
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•

În Egiptul antic (2500 - 1000 BC), controlul
apei, în special controlul inundațiilor (fluviul
Nil) - rol important în dezvoltarea civilizației.

•

Reprezentări simbolice sugerează o legătură
între putere și apă; controlul apei – pilon
important pentru sistemul politic al Egiptului.

•

Regele
este
responsabil
pentru
gestionarea inundațiilor; el este garantul
unor inundații fertile,
– minimizând efectul distructiv;
– maximizând componenta pozitivă.

Introducere
Număr dezastre pe continent

Decese, pe tip de dezastru (x1000)

Contextul proiectului
Denumire:

Asistență Tehnică pentru România pentru Integrarea Managementului
Riscului la Inundații în Amenajarea Teritoriului și Urbanism
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)

Beneficiar:

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)
Programul CE de sprijin pentru reforme structurale (PSRS)

Finanțare:

Partea a II-a Descrierea fondului fiduciar programatic cu un singur donator
Europa 2020

Durată:

Februarie 2020 până în Iunie 2022 (28 de luni)

Obiectiv:

Obiectivul Asistenței Tehnice (AT) este de a consolida capacitatea României
in integrarea managementului riscului la inundații în amenajarea teritoriului și
urbanism, în vederea asigurării unui viitor sigur în domeniul apei pentru
populația, economia și mediul în România și alinierea la cerințele legislației
UE privind gospodărirea apelor.
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Contextul proiectului

Ghid de
integrare a
MRI în AT și U

Proiectul
RO-FLOODS

Alte proiecte
MDLPA
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Proiectul
SRSS
Recomandări
privind
schema de
asigurări
împotriva
inundațiilor
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În curs de elaborare

În curs de elaborare

Finalizat

Finalizat

Etapele proiectului / Stadiul actual

Considerarea apei în amenajarea teritoriului și
urbanism în România
Din analiza celor 4 studii pilot au rezultat ca fiind domenii prioritare:


Corelarea documentațiilor de AT și U cu Hărțile de Hazard și de Risc
la Inundații;



Actualizare rapidă și facilă a documentațiilor de AT și U (procesul
de achiziție – elaborare - avizare);



Integrarea măsurilor de reducere a riscului la inundații în
documentații de AT și U considerând gravitatea, extensia, frecvența
inundațiilor și vulnerabilitatea elementelor expuse (SPECIFICITATE);



Aplicarea măsurilor de reducere a riscului la inundații de la scară
macroteritorială la scară microteritorială pentru efect sinergic;



Corelarea bazelor de date.
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Exemple de bună practică la nivel
internațional (Germania)
După inundațiile din 2002 în Germania - reorientare către o abordare
integrată a managementului riscului de inundații
Analiză și îmbunătățire după inundațiile din 2013.
•

Ce modificări au fost aduse în sistemul german de management al
riscului de inundații de la inundația din august 2002?

•

Cum au ajutat aceste schimbări la evitarea și atenuarea daunelor
cauzate de inundațiile din iunie 2013?

•

Ce ar trebui făcut în continuare pentru a realiza un sistem de
management al riscului de inundații mai integrat în Germania?

Lecție învățată: inundațiile, oportunitate de a evalua măsurile de
reducere a riscurilor, eficacitatea acestora și interacțiunea lor într-un
bazin hidrografic; identificarea și eliminarea punctelor slabe;
îmbunătățirea managementului riscului de inundații.
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Exemple de bună practică la nivel
internațional – Olanda, Room for the river
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Exemple de bună practică la nivel național
Municipiul Timișoara – Ghid de bune practici pentru amenajarea
coridoarelor ecologice în Polul de creștere Timișoara
Bazine de bioretenție și bioinfiltrare a apei
meteorice - creșterea calității apei și reducerea
gradului de contaminare a acesteia - apa
meteorică, acumulată pe străzi și trotuare, va fi
captată, filtrată natural și apoi eliberată în cursul
de apă (Zona Modern, Râul Behela).
Bazine de retenție cu rol de preluare a apei
pluviale (în special apa provenită de pe
carosabil)
pentru
a
asigura
o
filtrare
corespunzătoare, cât și pentru a evita
introducerea acestia în rețeaua menajeră a
orașului (Zona Kuncz, canal desecare minor).
11
Sursa: https://issuu.com/resiliencelabtimisoara/docs/tmva__v2_issuu

Ghid de integrare a managementului riscului la inundații
în amenajarea teritoriului și urbanism
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Ghid de integrare a managementului riscului la
inundații în amenajarea teritoriului și urbanism
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Ghid de integrare a MRI
în AT și U
În
vederea
asigurării
unei
integrări facile și rapide a MRI în
AT și U Ghidul va conține un set
de exemple de măsuri și fișe.
Aceste măsuri vor putea fi
integrate de specialiști atât în
părțile scrise și desenate, dar
vor putea fi utilizate ca
referință și de alți actori urbani
cu rol direct în avizarea sau
implementarea documentațiilor
de AT și U.
Fișele vor conține date tehnice
pentru dimensionare, dar și
ilustrări exemplificative.
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Concluzii


Abordarea multisiciplinară a managementului sustenabil al
apelor, al tuturor componentelor acesteia, este o necesitate.



Apa = element de potențial. Trebuie integrată corespunzător în
planificarea teritorială și urbană.



Integrarea trebuie realizată orizontal și vertical.



O îndrumare pas cu pas este cheia asigurării unei integrări
optime.



Inundațiile nu pot fi evitate, dar poate fi minimizat impactul
negativ al acestora.
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Vă mulțumesc pentru atenție!
Pentru mai multe informații privind managementul riscului la inundații,

vizitați:

www//:iundatii.ro
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