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PROIECT

“Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor 
în  scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al 

Directivei Inundații – RO-FLOODS”

cod SIPOCA 734/cod MYSMIS 130033

BUCUREȘTI, 6 FEBRUARIE 2023
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LIDER DE PROIECT:      MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

PARTENER: ADMINISTRATIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”

DURATA PROIECTULUI: 48 luni

VALOAREA TOTALĂ a proiectului este de 139.996.000,00 lei

din care  M.M.A.P.: 133.044.865,41 lei si A.N.A.R.: 6.951.134,59 lei. 

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 118.548.329,19 lei (83.98%), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 21.447.670,81 lei  (16.02%).

INFORMAȚII GENERALE 
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR A ÎNCHEIAT

ACORD DE PRESTĂRI SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ RAMBURSABILE
privind Asistența Tehnică pentru Elaborarea Planurilor de Management al 
Riscului la Inundații pentru România încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor și BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI 
DEZVOLTARE – semnat la 16.10.2019 

Valoare: 130.160.000,00 lei

Durata: 48 luni

www.poca.ro
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020

Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de
consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice
centrale

Axa Prioritara - Administratie publica si sistem judiciar eficiente

Operatiunea - Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde
comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale
orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP

www.poca.ro
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Fundamentarea și sprijinirea măsurilor de implementare ce vizează adaptarea 
structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare 

îndeplinirii obligațiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile și 
completările ulterioare, a H.G. 846/2010 privind aprobarea Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la inundații pe termen mediu și lung, precum și 
conformarea cu cerințele Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea 

riscului la inundații în scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor 
publice din domeniul gospodăririi apelor și al managementului riscului la inundații

OBIECTIVUL GENERAL
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1.Hărți de hazard și hărți de risc la inundații in vederea pregatirii de catre autoritatile responsabile a raportarii acestora
catre CE, etapa a 2 a pentru ciclul II de implementare a Directivei Inundatii, necesare pentru imbunatatirea planurilor de
amenajare a teritoriului la nivel național, județean și zonal, a planurilor de urbanism - P.U.G., P.U.Z., P.U.D. si planurilor
bazinale, judetene si locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale.

2.Versiune preliminara a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii la nivelul bazinelor hidrografice (11
PMRI+PMRI Fluviul Dunarea) actualizate in vederea pregatirii de catre autoritatile responsabile a raportarii acestora
catre CE, etapa a 3- a pentru ciclul II de implementare al Directivei Inundatii, care sa includa combinatii de masuri
struturale/nestructurale, masuri verzi si de punere in siguranta a infrastructurii bazate pe analize cost-beneficiu si
prioritizate conform metodologiilor realizate in cadrul proiectului; identificarea activitatilor viitoare pentru ciclul III de
implementare al Directivei Inundatii si dezvoltarea de idei de proiecte/versiuni preliminare de fise de proiect.

3.Portal GIS funcțional

OBIECTIVE SPECIFICE



www.poca.ro

4.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii- ciclul II in
urma parcurgerii procedurii pentru Evaluarea Strategica de Mediu.

5.Cunoștințe și abilități imbunatatite ale personalului din autoritatile publice centrale ale
Ministerului Apelor si Padurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Transporturilor,
Ministerul Energiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Mediului si din institutiile din
subordonare/coordonare Administratia Nationala Apele Romane, Institutul National de Hidrologie si
Gospodarirea Apelor Agentiile de mediu, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Agentia
Nationala de Imbunatatiri Funciare, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere,
Directii Regionale de Drumuri si Poduri , Romsilva si alte institutii si organizatii cu responsabilitati,
in domeniul managementului riscului la inundatii si a implementarii Directivei Inundatii 60/2007/CE.

OBIECTIVE SPECIFICE



www.poca.ro

- Rezultatele proiectului RO-FLOODS, presupun completarea datelor si informatiilor furnizate in cadrul
proiectului RO-RISK, a hartilor de hazard si risc la inundatii necesare raportarii in ciclul II de implementare al
Directivei Inundatii 60/2007/CE, prin extinderea zonelor studiate anterior si imbunatatirea rezultatelor
modelarii hidraulice pe zonele modelate simplificat, precum si prin extinderea tipului si mecanismelor de
inundare (de exemplu introducerea inundatiilor pluviale, evaluarea efectelor cedarii infrastructurii de aparare,
estimarea efectelor schimbarilor climatice, etc) in conformitate cu etapa de revizuire a Evaluarii Preliminare a
Riscului in urma analizei evenimentelor semnificative din 2011 pana in prezent si reactualizarea Planurilor de
Management a Riscului la Inundatii. Aceste rezultate vor constitui fundamentul deciziilor strategice care să
vizeze reducerea riscurilor de dezastre produse de inundatii şi implicit, creşterea siguranţei cetăţeanului şi a
mediului de afaceri, prin identificarea pe baze stiintifice si tehnico-economice ale masurilor optime si
prioritizarea optiunilor preferate pentru fiecare sub-bazin hidrografic, sprijinind astfel procesul de realizare al
proiectelor integrate cu finantare nationala si europeana.

REZULTATE AȘTEPTATE 

www.poca.ro



12 luni

22 de luni

44 de luni

Strategia și Planul de Lucru

Inventarierea și evaluarea decalajelor

Construirea bazei de cunoștințe - DATE

Noul Cadru Metodologic

Elaborarea PMRI
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6 luni

Elaborarea HHRI35 de luni

REZULTATE PRECONIZATE/OBȚINUTE



Noul Cadru Metodologic

Scopul:

▪ Realizarea de metodologii unitare la nivel național pentru elaborarea
Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI),

precum și a Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI);

▪ Asigurarea conformării cu cerințele de raportare ale Directivei EU privind
Inundațiile, dar și cu alte acte legislative relevante;

▪ Îmbunătățirea calității HHRI/PMRI și consolidarea capacității de
management al riscului la inundații

Rezultate:

• Metodologia pentru Modelarea și Cartografierea Hazardului;

• Metodologia pentru Evaluarea Pagubelor și Cartografierea Riscului la Inundații;

• Metodologia pentru Elaborarea Programelor de Măsuri



Construirea Bazei de Cunoștințe/ Date



Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații
▪ În 2019, România a raportat 526 APSFR-uri către CE:

• 412 fluviale
• 94 din inundații din viituri rapide
• 17 pluviale
• 3 din sursă marină

▪ Pentru 321 APSFR-uri (având ~6436 km, incluzând 3 APSFR-
uri din sursă marină ~117 km, + 17 zone urbane)
+ 9 non-APSFR-uri (având ~154 km),
au fost dezvoltate noi modele hidraulice, în general 2D

▪ Principalele îmbunătățiri privind Hărțile de Hazard la
Inundații:
• Modelarea diferitelor surse de inundații
• Scenariul care integrează impactul Schimbărilor Climatice
• Toate modelele – regim nepermanent de curgere
• Date topo-batimetrice și hidrologice/ meteorologice noi



Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații
▪ Principalele îmbunătățiri privind Hărțile de Risc la Inundații:

• Noul set de date privind expunerea și curbele de pagube au permis
României să facă o evaluare cantitativă pentru 526 APSFR-uri + 9 non-
APSFR-uri

• Calculul Pagubelor Anuale Preconizate pentru scenariul de referință și
pentru cel privind schimbările climatice.

• Calculul impacturilor sectoriale care vor fi utilizate pentru evaluarea
măsurilor (AMC/ACB).

▪ Revizuirea, validarea, publicarea și raportarea hărților folosind un nou
Vizualizator Web:
• Părțile interesate selectate au revizuit și au comentat variantele

preliminare ale hărților.
• La sfârşitul lunii septembrie hărţile au fost validate de către Comitetele

de Bazin.
• HHRI au fost încărcate în sistemul WISE pentru raportarea către CE.
• Hărțile finale sunt publicate pe www. inundatii.ro



Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații
Pagube potențiale/ 

Probabilitatea Anuală de 

Depășire

p 10% p 1% p 1%+CC p 0.1%/ 0.2% AED AED+CC

Suprafața inundată 

(mii ha)
~ 664 ~ 1.321 ~ 2.012 ~2.210 ~ 151 ~ 192

Populația afectată 

(mii locuitori) 
~ 381 ~ 1.240 ~ 1.634 ~ 1.996 ~ 152 ~ 190

Clădiri rezidențiale

(mii clădiri)
~ 105 ~ 417 ~ 579 ~ 755 ~ 40 ~ 52

Unități de pompieri (nr.) 6 24 29 31 2,53 3,08

Spitale 1 17 29 46 1,39 1,92

Unități de poliție 20 111 140 201 9,37 11,97

Primării (nr.) 17 93 142 205 8,82 11,24

Grădinițe (nr.) 18 124 178 234 8,99 11,99

Biblioteci (nr.) 2 10 19 29 0,91 1,16

Școli & Licee(nr.) 74 439 606 820 37,64 49,03

Universități (nr.) 1 8 13 28 0,73 0,98

Obiective sociale (nr.) 139 826 1.156 1.594 69,89 91,72

Obiective de agrement și 

recreere (nr.)
609 1616 2.099 2.578 197,71 246,81

…. ........ ............ ............ .............. ............ ..............

Pagube Totale (mil. Euro) ~ 3.449 ~ 21.684 ~ 34.499 ~58.110 ~ 1.730 ~ 2.349



Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații

▪ CE – Grupul de Lucru Inundații/ Floods Working Group (WGF)

• România a prezentat metodologia și rezultatele modelării pluviale urbane realizate pentru
al doilea ciclu de implementare a DI (în cadrul celei de-a 30-a întâlniri);

• România a prezentat lecțiile învățate în al doilea ciclu al DI (în cadrul celei de-a 31-a
întâlniri);

▪ ICPDR – Grupul de Experți privind Protecția la Inundații/ Flood Protection Expert Group (FPEG)

• România a România a susținut o prezentare legată de elaborarea PMRI (în cadrul celei de-a
42-a întâlniri).



Dezvoltarea Programului de Măsuri

▪ În cadrul noilor Programe de Măsuri sunt
incluse trei grupuri de măsuri.

▪ Metodologia pentru fiecare grupă include:

• Selecția/ Screening-ul măsurilor
folosind Catalogul actualizat.

• Evaluarea măsurilor și prioritizarea.

• Evaluare detaliată, justificare și
descriere a proiectelor/ măsurilor
prioritizate.

Exemple: politici publice,
ghiduri, creșterea capacității
instituționale

Măsuri de Prevenire și 
de Protecție

Exemple: măsuri verzi, 
măsuri structurale

Măsuri de Pregătire

Exemple: îmbunătățirea
sistemului de avertizare
timpurie, planificarea
acțiunilor de răspuns în cazul
situațiilor de urgență

A

B

C

Măsuri Naționale



Dezvoltarea Programului de Măsuri

▪ ABA au elaborat 434 de Fișe descriptive ale APSFR (unele dintre
APSFR-uri au fost grupate):

Secțiunea 1: Locația

Secțiunea 2: Face parte dintr-o grupare de APSFR-uri conectate?

Secțiunea 3: Identificarea problemelor legate de inundații

Secțiunea 4: Scorul de Calitate a Datelor

Secțiunea 5: Alternative propuse

Secțiunea 6: Evaluarea alternativelor

Secțiunea 7: Selectarea alternativei preferate

▪ Pentru 134 de APSFR-uri cu Risc Redus, Fișa descriptivă are un
format simplificat.

▪ Variantele preliminare ale Fișelor descriptive (secțiunile 1-5)

sunt publicate pe www.inundatii.ro.

Fișe descriptive ale ASPFR publicate pentru consultare publică



Dezvoltarea Programului de Măsuri

Prioritizarea măsurilor
▪ Fiecare alternativă identificată în Fișa descriptivă a

APSFR va fi evaluată folosind:
• Analiza Multi-Criterială (AMC)
• Analiza Cost-Beneficiu (ACB)

pentru a prioritiza strategia preferată pentru fiecare
APSFR

▪ Date de intrare pentru evaluare:
• Noile hărți de risc (fișa descriptivă a APSFR privind

riscul)
• Experiența specialiștilor
• Baza de date privind costurile unitare
• Contribuții în urma consultărilor

AMC și ACB vor fi realizate utilizând Instrumentul
Centralizator al Evaluării (AST)

▪ Acest lucru permite compararea alternativelor în
cadrul APSFR-ului și în cadrul și între toate UoM-urile.
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Elaboration of the Flood Risk Management Plans

Stadiul elaborării

▪ Cap. 1 - Prezentarea generală a SH/BH administrat de A.B.A.
▪ Cap. 2 - Riscul la inundații in SH/BH administrat de A.B.A.
▪ Cap. 3 - Obiectivele și măsurile de management al riscului la

inundații din Ciclul I - stadiul implementării
▪ Cap. 4 - Ciclul II – Obiectivele de management al riscului la

inundații
▪ Cap. 5 - Ciclul II – Programul de Măsuri
▪ Cap. 6 - Planul de acțiune pentru implementare
▪ Cap. 7 - Monitorizarea implementării Planului de Management al

Riscului la Inundații
▪ Cap. 8 - Informarea și consultarea publicului
▪ Cap. 9 - Lista autorităților competente pentru implementarea,

monitorizarea și evaluarea Planului de Management al Riscului la
Inundații

▪ Anexe

Elaborat
Elaborat parțial
În curs de elaborare

www. inundatii.ro



Implicarea Părților Interesate și Comunicare
▪ Activități desfășurate:

• organizarea întâlnirilor SHE pentru etapele de
Screening și Strategii APSFR (inclusiv consultarea
fișelor descriptive – în curs);

• implicarea stakeholderilor instituționali în validarea
hărților prin Web Viewer;

• organizarea întâlnirii dedicate ONG-urilor;

• organizarea ședințelor Comitetelor de Bazin pentru
avizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații.

Sursa foto: sus – ABA Mures, jos: ABA Arges Vedea



Implicarea Părților Interesate și Comunicare

▪ Dezvoltarea site-ului https://inundatii.ro/: 
• Vizualizator WEB GIS pentru Hărțile de Hazard și de Risc la 

Inundații (prezentat public în luna Noiembrie);

• Secțiune avertizări meteo cu date ANM și INHGA în timp real;

• Site bilingv RO-EN;

• Descriere proiecte RO-FLOODS și AT SRSS.

▪ Realizarea de materiale de comunicare RO-FLOODS:
• Broșuri pentru strategiile APSFR și HHRI;

• Clipuri video pentru HHRI;

• Ghiduri utilizare vizualizator GIS HHRI 

https://inundatii.ro/
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Proiectul RO-FLOODS va contribui esential la atingerea tintelor stabilite
si identificate in cadrul Strategiei de Management al Riscului la Inundatii,
aflata in proces de revizuire in cadrul proiectului <Intarirea capacitatii
autoritatii publice centrale in domeniul managementului apelor in scopul
implementarii Strategiei Nationale de Management la Inundatii (SNMRI)
pe termen mediu si lung- SIPOCA 601>, ale carui rezultate asteptate
reprezinta imbunatatirea cadrului general privind cooperarea
interinstitutionala, intarirea capacitatii administrative, revizuirea
obiectivelor, tintelor si a intrumentelor de monitorizare si evaluare a
implementarii politicilor si strategiilor aplicabile tuturor institutiilor de la
nivel central si local cu responsabilitati in domeniu.

Sustenabilitate și complementarități/
sinergii cu alte proiecte finanțate din alte programe

www.poca.ro
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- Proiectul RO-FLOODS, este complementar proiectului aprobat <Increase the
institutional capacity of Ministry of Waters and Forests and its structures to integrate
flood risk reduction across all relevant sectors>, finantat in cadrul STRUCTURAL
REFORM SUPPORT PROGRAMME 2017-2020, orientat catre viitoarele planuri de
dezvoltare spațială care iau în considerare riscul de inundații și impactul potențial al
schimbărilor climatice. Acest lucru va fi realizat printr-un document de orientare care va
fi adoptat și susținut de Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului si Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si necesită o acoperire completă a
hărților de inundații (ce vor fi realizate si reactualizate in cea mai mare parte in proiectul
RO-FLOODs), un program cuprinzător de formare pentru intelegerea hazardului si
riscului la inundatii in raport cu cerintele de dezvoltare spatiala sustenabila etc.
Adoptarea acestor orientări ar necesita o reformă structurală a procesului de planificare
și a unor norme / planuri de amenajare a spațiului. Integrarea riscului de inundații în
evaluarea strategică de mediu a planurilor de dezvoltare spațială reprezintă o reformă
esențială.

www.poca.ro
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VĂ MULȚUMIM PENTRU 
ATENTIE!

MANAGER PROIECT SIPOCA 734

OLIMPIA NEGRU – e-mail: olimpia.negru@mediu.ro

www.poca.ro
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