
 

                  

 

 

 

 

CODE VDIC – BULETIN INFORMATIV

 
Ce este CODE VDIC? 

Probleme abordate 
 

Proiectul CODE VDIC se referă la “Dezvoltarea Comună a Capacită
Intervenție” (ID proiect: HUSKROUA/1702/8.1/0035)
de Cooperare Transfrontalieră ENI CBC – Ungaria
Fiecare teritoriu ce participă la CODE VDIC se bucură 
determină tipologia riscurilor de dezastre cu care se confruntă; câte
fost deja identificate, precum inundațiile, incendiile și condițiile meteo extreme.
Pe parcursul proiectului, se aprofundează evalu
transfrontaliere comune, utilizând instrumente 
O altă problemă abordată în cadrul proiectului
sunt îmbunătățite în mod constant, for
internaționale nu sunt bine stabilite, din cauza barierelor lingvistice 
ceea ce privește regulile și reglementările. 
favorabile în vederea diminuării acestor probleme.

Prin urmare, proiectul abordează următoarele nevoi 
- nivel scăzut de cooperare transfrontalieră
   gestionării dezastrelor 
- nevoia de a consolida și echilibra capaci
   management a dezastrelor, în vederea unirii for
- lipsa conștientizării situațiilor de urgență 

   

BULETIN INFORMATIV #1 
August 2020. 

Dezvoltarea Comună a Capacității Voluntare de 
HUSKROUA/1702/8.1/0035), un proiect finanțat prin Programul 

Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina  
se bucură de o poziție geografică unică, care 

stre cu care se confruntă; câteva riscuri comune au 
țiile, incendiile și condițiile meteo extreme.   

evaluarea riscurilor și cartografierea pericolelor 
instrumente și metode de ultimă generație. 

ului este faptul că, deși capacitățile naționale 
forțele comune transfrontaliere sau 

, din cauza barierelor lingvistice și a diferențelor în 
 Proiectul intenționează să creeze condiții 

acestor probleme. 

următoarele nevoi și provocări:  
cooperare transfrontalieră în ceea ce privește problema 

capacitățile organizațiilor locale de 
în vederea unirii forțelor acestora 

știentizării situațiilor de urgență de către locuitori. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Această publica
sprijinul  Uniunii Europene.
Conținutul acestui comunicat este 
responsabilitatea Ora
reflectă în mod obligatoriu pozi
oficială a

 

 

Această publicație a fost realizată cu 
sprijinul  Uniunii Europene. 

ținutul acestui comunicat este 
responsabilitatea Orașului Seini și nu 
reflectă în mod obligatoriu poziția 

a Uniunii Europene. 
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DEZVOLTAREA REZILIENȚEI 

 
Prin stabilirea unei rețele comune de voluntari
este de a preveni dezastrele naturale și cele 
dezvolta reziliența în zona programului. 
 
Proiectul sprijină oportunitățile de reducere a numărului deja crescut
dezastruoase și a gradului în care acestea afect
rezilienței comunităților vulnerabile cât și prin dezvoltarea resurselor umane 
tehnice a organizațiilor voluntare de interven
 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 
Mulțumită cooperării internaționale, se așteaptă atingerea următoarelor rezultate
- stabilirea „Rețelei de Răspuns și Atenuare a 
Carpatică” (având 18 membri până la finalizarea proiectului)
- Instrurirea Rețelei Transfrontaliere de Voluntari 
în 3 pași, se va construi și consolida capacitatea rețelei transfrontaliere de voluntari și se 
va crește gradul de pregătire a acestora); 
- Conștientizare crescută în rândul locuitorilor
va crește gradul de conștientizare în rândul ONG
importanța acțiunilor comune în vederea prevenirii 
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de voluntari, principalul scop al organizațiilor partenere 
și cele provocate de om, precum și de a 
.  

le de reducere a numărului deja crescut de evenimente 
afectează comunitatea, atât prin creșterea 

ților vulnerabile cât și prin dezvoltarea resurselor umane și 
voluntare de intervenție. 

șteaptă atingerea următoarelor rezultate:  
Atenuare a Dezastrelor din Regiunea 

18 membri până la finalizarea proiectului); 
de Voluntari (datorită programului de instruire 

și, se va construi și consolida capacitatea rețelei transfrontaliere de voluntari și se 

locuitorilor (mulțumită campaniilor locale, se 
ște gradul de conștientizare în rândul ONG-urilor și al populației, în ceea ce privește 

ța acțiunilor comune în vederea prevenirii dezastrelor și intervenției). 

 
 
 

 

 
 
 
  



 

                  

 

 

 

 

PARTENERII CODE VDIC  
 
Parteneriatul este alcătuit din 6 organizații (2 municipalități locale, 1 institut de cercetare și 
3 ONG-uri) din 4 țări; dimensiunea parteneriatului este ideală pentru o astfel de cooperare 
transfrontalieră, acoperind toate cele 4 țări relevante din zona
HUSKROUA. Toți partenerii se confruntă cu 
managementul dezastrelor, iar intenția lor fermă este 
voluntarilor și de a reduce timpul de intervenție în zona transfrontalieră vizată.  

 
 
Partenerii de proiect sunt următorii: 
 

 Asociația Regională Zemplén pentru Protecție Civilă și 
Management al Dezastrelor (

 
 

 Asociația de Pompieri Voluntari din 
 
 

 Municipalitatea Kráľovský Chlmec (SK)

 

 Orașul Seini (RO) 

 

 Universitatea Babeş-Bolyai (RO)

 

 Biserica Reformată Transcarpatică
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ții (2 municipalități locale, 1 institut de cercetare și 
parteneriatului este ideală pentru o astfel de cooperare 

țări relevante din zona vizată prin programul 
ți partenerii se confruntă cu probleme similare în ceea ce privește 

ția lor fermă este de a asigura sprijin de calitate 
și de a reduce timpul de intervenție în zona transfrontalieră vizată.   

ția Regională Zemplén pentru Protecție Civilă și 
Dezastrelor (Lider Beneficiar, HU)  

ția de Pompieri Voluntari din Pálháza (HU) 

Kráľovský Chlmec (SK) 

(RO) 

Transcarpatică (UA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

 

 

 

 

REALIZĂRI AFERENTE PRIMULUI AN 
Proiectul a ajuns la finalul primului an de implementare, un an marcat din păcate de 
evenimente catastrofale. Totuși, pe parcursul acestei perioade, s
semnificative atât la nivelul fiecărei organizații partenere, cât și la nivel de consorțiu. 
lângă câteva informații cheie despre organizațiile partenere, în următoarele pagini cititorii 
pot găsi detalii suplimentare cu privire la activită
 

 
 Asociația Regională Zemplén pentru Protecție Civilă și Management 

al Dezastrelor (Lider Beneficiar, HU) 
 
Asociația Regională Zemplén pentru Protec
Dezastrelor are sediul în interiorul 
Sátoraljaújhely este un oraș situat în județul Borsod
Ungariei, lângă granița cu Slovacia. Se află 
județului, Miskolc. Asociația este responsabilă cu
implementarea proiectului CODE VDIC.
principale obiective pregătirea populației din regiune 
ajutorarea în caz de dezastre și alte sarcini de protecție
regională, cooperează îndeaproape cu diverse
protecție, administrațiile locale, organiza
prioritățile sale cheie este să acorde aten
mai tinere în ceea ce privește protecția civilă și gestionarea dezastrelor.
Asociația organizează și desfășoară în mod regulat competi
civile pentru tineri, și păstrează tradițiile în domeniul apărării civile, apărării na
stingerii incendiilor. De asemenea, participă activ la elaborarea 
sarcinilor de protecție civilă și a celor de gestionare a dezastrelor pe teritoriul său.
 
 

Mul
achizi
în vederea unei interven
mai eficiente în zona transfrontalieră în 
caz
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PRIMULUI AN – PAGINILE PARTENERILOR 
an de implementare, un an marcat din păcate de 

, pe parcursul acestei perioade, s-au obținut realizări 
ții partenere, cât și la nivel de consorțiu.  Pe 

ții cheie despre organizațiile partenere, în următoarele pagini cititorii 
activitățile locale ale acestora.  

ția Regională Zemplén pentru Protecție Civilă și Management 
Beneficiar, HU)  

pentru Protecție Civilă și Management al 
interiorul Primăriei din Sátoraljaújhely, Ungaria. 

ș situat în județul Borsod-Abaúj-Zemplén, în nordul 
Se află la 82 de kilometri (51 mile) est de reședința 
responsabilă cu coordonarea generală și 

implementarea proiectului CODE VDIC. A fost înființată în 2004 și are ca 
ției din regiune în vederea protecției civile, 

și alte sarcini de protecție umanitară. Fiind o organizație 
iverse alte organizații, cum ar fi comitetele de 

locale, organizațiile umanitare și de caritate. Una dintre 
ile sale cheie este să acorde atenție sporită dezvoltării cunoștințelor generației 

ția civilă și gestionarea dezastrelor. 
ară în mod regulat competiții în domeniul protecției 

în domeniul apărării civile, apărării naționale și 
participă activ la elaborarea și implementarea 

gestionare a dezastrelor pe teritoriul său. 

Mulțumită proiectului CODE VDIC, s-au 
achiziționat 2 vehicule pentru Asociație, 
în vederea unei intervenții mai rapide și 
mai eficiente în zona transfrontalieră în 
cazuri de urgență.   
 

 
 
 
 
 

 Asocia
Voluntari din 
 
 
Pálháza 
județul Borsod
Ungaria, la 87km est 
reședința județului 
 Asocia
1913, în Pálháza
1960, avea 80
coordona 
pompieri a
învecinate.

În cadrul proiectului, 
partenerul este responsabil 
cu coordonarea 
capacității
cum ar fi elaborarea 
colectarea materialelor de 
instruire, organizarea 
Cursului de I
Formatorilor
îndrumări pentru 
locale și schi
personal.

 
 
 

 
 
 
 

 

Asociația de Pompieri 
ari din Pálháza (HU) 

 este un oraș din 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Ungaria, la 87km est de 
ședința județului - Miskolc. 

Asociația a fost înființată în 
Pálháza. Până în anii 

1960, avea 80-90 membri și 
coordona inclusiv unitățile de 
pompieri aparținând așezărilor 
învecinate. 

În cadrul proiectului, 
partenerul este responsabil 

coordonarea dezvoltării 
ții voluntarilor, 

cum ar fi elaborarea și 
colectarea materialelor de 
instruire, organizarea 
Cursului de Instruire a 
Formatorilor și oferirea de 
îndrumări pentru instruirile 

și schimburi de 
personal. 



 

                  

 

 

 

 
 
 

P
succes conceptul de instruire cu 
implicarea activă a partenerilor, a 
implementat 
Formatorilor
unei prelegeri web) 
în vederea
și a schimburilor de personal
asemenea, a achizi

Hilux Pic-up) și o parte din echipament (dronă industrială DJI Mavic 2 cu 
specializat pentru 1 persoană; remorcă; pompe; agregatoare;
furtunuri), care vor complementa baza 
transfrontaliere de voluntari. 
.  
 

 Municipalitatea Kráľovský Chlmec (SK)
 
Kráľovský Chlmec este un oraș din districtul
de sud-est. Are o populație de circa 8.000 locuitori. 
Partenerul slovac este responsabil cu
transfrontaliere de voluntari și – 
liderului beneficiar – furnizează membri
planul de lucru necesar. Una dintre princip
semnarea Memorandumului de Înțelegere
mod oficial Rețeaua de Răspuns și Atenuare
Carpatică.  
Pentru moment, membrii Rețelei sunt organizațiile 
până la finalizarea proiectului, aceste
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Până în prezent organizația a elaborat cu 
succes conceptul de instruire cu 
implicarea activă a partenerilor, a 
implementat Cursul de Instruire a 
Formatorilor (datorită COVID 19, sub forma 
unei prelegeri web) și a pregătit partenerii 
în vederea organizării instruirilor locale 
și a schimburilor de personal. De 
asemenea, a achiziționat vehicule (Toyota 

și o parte din echipament (dronă industrială DJI Mavic 2 cu instructaj 
nă; remorcă; pompe; agregatoare; fierăstraie cu lanț; 

baza de echipamente tehnice a rețelei 

Kráľovský Chlmec (SK) 

ș din districtul Trebišov al Regiunii Košice din Slovaica 
ție de circa 8.000 locuitori.  

esponsabil cu coordonarea dezvoltării rețelei 
 cu sprijinul coordonatorului senior al 

furnizează membrilor rețelei îndrumările, strategiile și 
intre principalele realizări aferente primului an este 

țelegere, prin intermediul căruia s-a creat în 
țeaua de Răspuns și Atenuare a Dezastrelor din Regiunea 

țelei sunt organizațiile partenere în proiect, însă 
finalizarea proiectului, acestea intenționează să atragă și să implice 

cât mai mulți membri noi cu putință.  
În ceea ce privește achiziția de 
echipamente, cu sprijinul proiectului, 
partenerul a derulat cu succes procedurile 
de achiziție și, drept urmare, și-a 
îmbunătățit baza tehnică (vehicule, 
echipamente IT, unelte și îmbrăcăminte 
specială).  

 
 
 
 
 

 Orașul

Seini este un 
Maramure
subordinea acestuia, sunt 
administrate 
Săbișa și 
este responsabil cu
coordona
de lucru, care 
baza tehnică pentru 
întreaga 
totodată
operare ale ONG
ceea ce prive
de prevenire a dezastrelor.
Dat fiind faptul că recent s
înregistrat o cre
semnificativă a riscurilor 
nivel național
Seini s-a alăturat ca partener în 
consorțiul proiectului, având 
atât inten
reziliența
în fața dezastrelor naturale 
și a celor 
cât și de a stabili când se 
impune interven
transfrontalieră
implementează 
către fiecare membru al 
rețelei transfrontaliere 
nou-create. 

 

șul Seini (RO) 

este un oraș din județul 
Maramureș, Romania. În 
subordinea acestuia, sunt 
administrate și două sate, 

 Viile Apei. Partenerul 
este responsabil cu 
coordonarea unui pachet 
de lucru, care stabilește 
baza tehnică pentru 
întreaga rețea, reflectând 

 posibilitățile de 
operare ale ONG-urilor în 
ceea ce privește măsurile 
de prevenire a dezastrelor.   
Dat fiind faptul că recent s-a 
înregistrat o creștere 
semnificativă a riscurilor la 

țional și global, orașul 
a alăturat ca partener în 
țiul proiectului, având 

intenția de a crește 
ța comunității locale 

ța dezastrelor naturale 
și a celor provocate de om, 

și de a stabili când se 
impune intervenția 
transfrontalieră și cum se 
implementează aceasta de 
către fiecare membru al 

țelei transfrontaliere 
create.  



 

                  

 

 

 

 
 
 
Aceste obiective pot fi atinse numai prin îmbunătă
creșterea nivelului de implicare și îmbunătățirea abilităților voluntarilor locali pentru situații 
de urgență, precum și prin furnizarea către comunitatea locală a 
necesare pentru a se pregăti și a reacționa mai 

Analiza comună a situației a relevat că cel mai vulnerabil aspect din Seini
protecția împotriva incendiilor și inundațiilor.
Acesta este motivul pentru care s-a decis 
domeniu - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului
achiziționarea unei mașini noi de intervenț
dotată (mașina utilizată în prezent are o vechime de
câteva echipamente care sunt absolut indispensabil
(motopompe, fierăstraie cu lanț, generator, furtunuri speciale pentru 
intervenție și echipamente complete de protec
voluntari). 
Mai mult decât atât, SVSU Seini intenționează să ofere membrilor grupului de lucru  
instruire specializată, atât la nivel internațional, cât și la nivel
permită să utilizeze în siguranță echipamentele și instrumentele nou achiziționate.
 

“Dat fiind faptul că Serviciul de Voluntariat pentru Situa
de Urgență din Seini nu 
instituțiilor profesion
urgență, fiind în fapt un serviciu care se bazează pe 
principiul voluntariatului, conside
acestui proiect în parteneriat cu servicii similare din alte 
țări, este deosebit de favorabilă și are scopul de a alinia 
competențele membrilor serviciului nostru local și baza 
tehnică a acestuia, cu cele stabilite prin standarde 
europene în domeniul interven

Calin Istrate,
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îmbunătățirea bazei tehnice a SVSU Seini, prin 
șterea nivelului de implicare și îmbunătățirea abilităților voluntarilor locali pentru situații 

tre comunitatea locală a informațiilor care le sunt 
mai eficient la astfel de evenimente. 

că cel mai vulnerabil aspect din Seini este legat de 
ția împotriva incendiilor și inundațiilor. 

decis și s-a convenit cu autoritatea regională în 
ții de Urgență al județului Maramureș - 

ționarea unei mașini noi de intervenție pentru stingerea incendiilor și mai bine 
o vechime de 32 de ani), împreună cu alte 

te care sunt absolut indispensabile în astfel de intervenții 
ț, generator, furtunuri speciale pentru mașina de 

i echipamente complete de protecție împotriva incendiilor pentru 

ționează să ofere membrilor grupului de lucru  
țional, cât și la nivel local, instruire care să le 

ță echipamentele și instrumentele nou achiziționate. 

Dat fiind faptul că Serviciul de Voluntariat pentru Situații 
ță din Seini nu face parte din categoria 

profesioniste care intervin în situații de 
ță, fiind în fapt un serviciu care se bazează pe 

principiul voluntariatului, considerăm că implementarea 
acestui proiect în parteneriat cu servicii similare din alte 
țări, este deosebit de favorabilă și are scopul de a alinia 

țele membrilor serviciului nostru local și baza 
tehnică a acestuia, cu cele stabilite prin standarde 

în domeniul intervenției în caz de dezastre”. 

in Istrate, Șef SVSU Seini  

 
 
 
 
 

 Universitatea 
Bolyai (RO)
 
Universitatea Babe
(cunoscută 
UBB), este o universitate 
publică 
Napoca, Romania. 
mai îndelungată tradi
academică dintre toate 
universitățile din România. 
totodată 
universitate (cca. 45.000 
studenți î
comunitate academică de 
aproape 
ocupă pozi
universitățile 
conform Metaranking
Universită
Ministerul Educa
din România în 2016. 
Universitatea Babe
oferă programe de studiu în 
limbile română, maghiară, 
germană, engleză 
(și unele programe în ital
chineză, japoneză, etc
 
 
 
 
 
 

 

Universitatea Babeş-
Bolyai (RO) 

Universitatea Babeș-Bolyai 
cunoscută sub prescurtarea 

este o universitate 
 de stat, din Cluj-

Napoca, Romania. Are cea 
mai îndelungată tradiție 
academică dintre toate 

țile din România. Este 
totodată și cea mai mare 
universitate (cca. 45.000 

ți în 2020 și o 
comunitate academică de 

 50.000 persoane) și 
ocupă poziția dintâi între 

țile românești 
conform Metaranking-ului 
Universităților inițiat de 
Ministerul Educației și Cercetării 
din România în 2016.   
Universitatea Babeș-Bolyai 
oferă programe de studiu în 
limbile română, maghiară, 
germană, engleză și franceză 

i unele programe în italiană, 
chineză, japoneză, etc).  



 

                  

 

 

 

 
 
Universitatea este unul din cei 5 membri ai Consor
universităților românești de elită). 
În cadrul proiectului, partenerul este în principal 
consorțiul de parteneri de metodele
ceea ce privește analiza situațională.
pericolelor, cu scopul de a asigura o bază solidă
lucru a rețelei transfrontaliere de voluntari
risc în zona transfrontalieră: inundațiile și incendiile de vegetație (în Anexa Buletin
Informativ #1, cititorii pot găsi un scurt rezumat al muncii de cercetare 
obținute). 
 

 Biserica Reformată Transcarpat

 
Biserica Reformată Transcarpatică este o biserică reformată istorică în Ucraina.
cea mai veche biserică protestantă din țară, înființată în secolul 16.
120.000 -140.000 membri, în aproape 100 parohii
maghiari din Transcarpatia aparțin de această biserică. Biserica
Transcarpatică are 3 eparhii și anume Bereg
Deși partenerul ucrainian nu coordonează niciun
acesta joacă un rol cheie în toate sarcinile 
În cadrul proiectului, Biserica Reformată Transcarpatică

deopotrivă să și demareze achizițiile necesare în 
proiectului. În august 2020, au fost recep
care fac parte din unitățile de ajutorare. 
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unul din cei 5 membri ai Consorțiului Universitaria (grupul 

În cadrul proiectului, partenerul este în principal responsabil cu furnizarea către 
le de cercetare de ultimă generație, în 

ște analiza situațională. Acesta a realizat o analiză a riscurilor și 
o bază solidă în vederea elaborării strategiei de 

țelei transfrontaliere de voluntari, fapt care a evidențiat doi mari factori de 
și incendiile de vegetație (în Anexa Buletinului 

Informativ #1, cititorii pot găsi un scurt rezumat al muncii de cercetare și rezultatelor 

Biserica Reformată Transcarpatică (UA) 

este o biserică reformată istorică în Ucraina. Este 
țară, înființată în secolul 16. Biserica are cca. 
100 parohii. O parte semnificativă a etnicilor 

țin de această biserică. Biserica Reformată  
ereg, Máramaros-Ugocsa și Ung. 

și partenerul ucrainian nu coordonează niciun pachet major de lucru, 
joacă un rol cheie în toate sarcinile și activitățile planificate.  

ată Transcarpatică plănuiește  să înființeze câte o 
unitate de ajutorare în caz de 
dezastre și catastrofe naturale 
în fiecare din cele trei eparhii, 
unități care să includă 
echipamentele și resursele 
necesare în caz de urgență. 
Astfel, pe lângă faptul că este 
unul dintre membrii fondatori 
ai rețelei transfrontaliere de 
voluntari, aceasta a reușit 

necesare în  primul an de implementare al 
fost recepționate rezervoarele de apă de 3.000 de litri, 

 
 
 

Parte din proiect 
realizarea 
de aprovizionare, care să poată 
fi utilizată direct în zona 
afectată, în cazul unei situa
de urgență. 
Scopul unită
aprovizionare este de a fi 
instalată cât mai rapid 
oferi asisten
Unitatea 
ajutor, va dispune de 
paturi pentru a plasa 
persoanele afectate
servit mas
precum 
mobile. De asemenea, a fost 
achiziționat un cort mobil ca 
parte a unită
aprovizionare. În prima 
jumătate a proiectului, Biserica 
Reformată
studiat legisla
reglementările
regionale în vigoare,
la preven
caz de dezastre. De asemenea, 
a vizitat organiza
care a
proiectului 
cooperare viitoare.
 
 
 
 

 

e din proiect o reprezintă și 
 unei unități mobile 

de aprovizionare, care să poată 
fi utilizată direct în zona 
afectată, în cazul unei situații 

ță.   
Scopul unității mobile de 
aprovizionare este de a fi 

tă cât mai rapid și de a 
eri asistență în zona afectată. 

Unitatea va asigura primul 
va dispune de o zonă cu 

paturi pentru a plasa 
persoanele afectate, o zona de  

sa, articole de toaletă, 
 și grupuri sanitare 

. De asemenea, a fost 
ționat un cort mobil ca 

parte a unității de 
aprovizionare. În prima 
jumătate a proiectului, Biserica 
Reformată Transcarpatică a 
studiat legislația și 
reglementările naționale și 

le în vigoare, cu privire 
prevenția și intervenția în 

caz de dezastre. De asemenea, 
vizitat organizații locale cu 

a discutat ideea 
proiectului și posibilitățile de 
cooperare viitoare. 



 

                  

 

 

 

 
 

ANEXĂ – ANALIZA RISCURILOR 
 
Dezastrele pot provoca multe daune, în func
viteza de impact și originea lor. Există multe
este unic având în vedere aspecte precum 
al expunerii lor la pericole. 
 
În zona de implementare a proiectului 
inundații și incendii forestiere, acestea au fost tratate separat. Pericolul de inunda
este întotdeauna determinat plecând de la
limitele teritorial-administrative, și prin urmare
bazinele hidrografice vizate. Pe de altă parte, incendiile
baza granițelor administrative, așa că în acest caz UBB a reu
disponibile la nivel de județ. 
 
Rapoartele, hărțile riscurilor și pericolelor
utilizate pentru a identifica toate dezastrele 
proiectului. O analiză multi-risc și multi-hazard
aferentă fiecărei țări. 
 
Din păcate, nu există o abordare metodologică unitară 
Zonelor cu Risc Potențial Semnificativ la I
proiectul CODE VDIC. Din acest motiv, o abordare unitară este dificil de aplicat. 
Procesul nu a fost unul perfect; au fost identificate mai multe probleme 
elaborării bazei de date. O problemă majoră a fost
Ucraina. Ungaria, Slovacia și România fiind state membre ale UE, au existat date 
disponibile în formă direct utilizabilă (date vectoriale
cauza faptului că se utilizează sisteme
procesate și proiectate, iar erorile topologice au trebuit verificate 
UBB consideră că baza de date dezvoltată pentru această analiză este una 
poate fi utilizată în continuare pentru d
dintre țările partenere. 
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RISCURILOR ȘI PERICOLELOR  

Dezastrele pot provoca multe daune, în funcție de natura, caracteristicile, amploarea, 
multe tipuri de dezastre, însă fiecare eveniment 

aspecte precum gradul de vulnerabilitate al comunităților și 

În zona de implementare a proiectului - din cauza naturii diferite a riscurilor de 
, acestea au fost tratate separat. Pericolul de inundație 
plecând de la bazinul hidrografic al unui râu, și nu de la 

i prin urmare în acest scop trebuie identificate 
Pe de altă parte, incendiile forestiere pot fi analizate pe 

în acest caz UBB a reușit să utilizeze datele 

și pericolelor la nivel național au fost, de asemenea, 
dezastrele naturale și cele provocate de om în zona 

hazard se efectuează pentru zona proiectului 

Din păcate, nu există o abordare metodologică unitară cu privire la cartografierea 
la Inundații (ZRPSI), între țările implicate în 

proiectul CODE VDIC. Din acest motiv, o abordare unitară este dificil de aplicat. 
Procesul nu a fost unul perfect; au fost identificate mai multe probleme pe parcursul 

majoră a fost reprezentată de lipsa datelor pentru 
și România fiind state membre ale UE, au existat date 

disponibile în formă direct utilizabilă (date vectoriale și raster). Cu toate acestea, din 
sisteme diferite de coordonate, datele au trebuit 

erorile topologice au trebuit verificate și corectate. 
ă că baza de date dezvoltată pentru această analiză este una fiabilă și 

diverse analize, în scopul consolidării relației 

 

 

 

Rezultate

PERICOLUL DE INUNDA

ȘI  ANALIZA  RISCURILOR 

Zona de studiu, în proiectul 
CODE VDIC, acoperă 
județe din 
și Maramure
(Borsod-Abaúj
Szabolcs-Szatmár
Ucraina (Zakarpattia) 
Slovacia (Košice).
regiunea delimitată nu se 
suprapune perfect cu bazinul 
studiat al 
plecând de la observa
mai sus, 
bazinul Tisei în cadrul acestui 
proiect (49,441 km²) 
extinsă până la încruci
graniței slovace
ungare (10,803 km²), 
(9,742 km²) 
(13,047 km²)
confluența cu 
(inclusiv bazi

 
 

 

 

 

 

 

zultate: 

PERICOLUL DE INUNDAȚII    

I  ANALIZA  RISCURILOR  

de studiu, în proiectul 
CODE VDIC, acoperă șase 

țe din România (Satu-Mare 
Maramureș), Ungaria 

Abaúj-Zemplén și 
Szatmár-Bereg), 

a (Zakarpattia) și 
ia (Košice).  Din păcate, 

regiunea delimitată nu se 
suprapune perfect cu bazinul 
studiat al Tisei. Prin urmare, 
plecând de la observațiile de 
mai sus, zona studiată din 
bazinul Tisei în cadrul acestui 

(49,441 km²) a fost 
extinsă până la încrucișarea 

ței slovace (15,849 km²), 
(10,803 km²), române 

(9,742 km²) și ucrainene 
(13,047 km²), în amonte de 

ța cu Sajótributary 
siv bazinul râului Sajó). 



 

                  

 

 

 

 

 

Hărți de risc la inundații, create folosind tehnica GIS

Hărțile de risc la inundații se bazează pe datele
hidrografice ale acestora. Au fost identificate primele 
analizate. 
Din România UBB a inclus râurile Someș
afluenții săi; din Slovacia - Torysa, Ondava 
menționate mai sus se varsă în Tisa. 
Singura limită arbitrară a fost aleasă în România, unde i
Someș ar fi fost irealizabilă din cauza dimensiunii sale. 
realizează incluzând bazinul Someș de după confluența cu Lapușul
risc la inundații sunt prezentate în figurile următoare.
 
Hărțile de risc la inundații 

a)                                   
Harta de risc la inunda

          (   a)Romania b)Slovac

Analizând gradul de expunere la inundații a regiunii studiate, valorile cele mai ridicate 

sunt specifice zonelor plate care se suprapun câmpiilor. 

mai expusă țară (aproximativ 2.5 milio

terenurile arabile, 18.000 km²).  

 

PERICOLUL DE INCENDII FORESTIERE

Incendiile forestiere s-au multiplicat în ultimele decenii. Motivele se regăsesc în 

efectele schimbărilor climatice cum ar fi precipita

medii anuale și o serie de ierni fără căderi de zăpadă.  

   
   

  C
O

D
E 

V
D

IC
 –

 B
u

le
ti

n
 in

fo
rm

at
iv

 #
 1

   
 P

ag
 9

. 
   

create folosind tehnica GIS 

se bazează pe datele referitoare la râuri și bazinele 
. Au fost identificate primele bazine hidrografice care trebuie 

ș, Tur și Crasna; din Ucraina - râul Tisa cu 
Torysa, Ondava și Slana; iar în Ungaria, toate râurile 

Singura limită arbitrară a fost aleasă în România, unde includerea întregului bazin 
ar fi fost irealizabilă din cauza dimensiunii sale. Drept urmare, analiza se 

ș de după confluența cu Lapușul (inclus). Hărțile de 
ții sunt prezentate în figurile următoare. 

  

 b)                                         c) 
inundații în Bazinul Râului Tisa 

Slovacia c)Ungaria     ) 
 

ții a regiunii studiate, valorile cele mai ridicate 

sunt specifice zonelor plate care se suprapun câmpiilor. Ungaria s-a dovedit a fi cea 

.5 milioane persoane și o treime din 

PERICOLUL DE INCENDII FORESTIERE 

au multiplicat în ultimele decenii. Motivele se regăsesc în 

cum ar fi precipitațiile scăzute, creșterea temperaturii 

și o serie de ierni fără căderi de zăpadă.   

 

 

 

Din cauza încălzirii

perioada critică pentru 

incendiile de vegeta

prelungit, ceea ce poate rezulta 

într-un număr crescut

de incendii 

implicate. 

Spre deosebire de inunda

pentru hăr

forestiere, UBB a utilizat 

granițele administrative pentru 

a defini zona 

Disponibilitatea datelor a 

permis acest tip de delimitare, 

deoarece datele despre 

populație și utiliza

terenurilor sunt de obicei 

accesibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in cauza încălzirii globale, 

perioada critică pentru 

incendiile de vegetație s-a 

, ceea ce poate rezulta 

un număr crescut de astfel 

incendii și a daunelor 

e.  

Spre deosebire de inundații, 

pentru hărțile de risc la incendii 

, UBB a utilizat 

țele administrative pentru 

a defini zona țintă. 

Disponibilitatea datelor a 

permis acest tip de delimitare, 

rece datele despre 

ție și utilizarea 

terenurilor sunt de obicei 

 la nivelul UAT. 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscul de incendii în aria studiată

 

Zonele vizate includ: județele Borsod-Abaúj

Ungaria; Județul Košický din Slovacia; Reg

Mare și Maramureș din România. 

Riscul de incendiu forestier a fost evaluat prin utilizarea datelor privind popula

întrebuințarea terenurilor, în special date

asemenea, s-au verificat și alte surse pentru a evalua 

incendiilor forestiere. 

Analizând nivelul de expunere la incendii în 

cea mai expusă țară din acest punct de vedere,

România. Din păcate, în majoritatea țărilor, cazurile de incendii forestiere se datorează 

în principal neglijenței populației locale. 

Datorită faptului că incendiile și inundațiile nu respectă graniț

regional și internațional în zilele noastre devine din ce în ce mai importantă.
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de incendii în aria studiată 

Abaúj-Zemplén și Szabolcs-Szatmár-Bereg din 

țul Košický din Slovacia; Regiunea Zakarpattia din Ucraina; județele Satu-

de incendiu forestier a fost evaluat prin utilizarea datelor privind populația și 

în special datele referitoare la domeniul forestier. De 

alte surse pentru a evalua recordul istoric și frecvența  

de expunere la incendii în țările din proiect, Ucraina s-a dovedit a fi 

din acest punct de vedere, urmată de Ungaria, Slovacia și 

țărilor, cazurile de incendii forestiere se datorează 

țiile nu respectă granițele, cooperarea la nivel 

astre devine din ce în ce mai importantă. 
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