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I. INTRODUCERE ŞI METODOLOGIE
Cercetarea de faţă vine într-un moment de evidentă necesitate a sensibilităţii individuale
şi sociale în raport cu fenomele de risc natural. În tot mai multe domenii de studiu a
riscului geografic, această tendinţă este din ce în ce mai bine conturată. Rezultatele au
demonstrat că impactul fenomenelor naturale recente sunt resimţite tot mai acut de
societatea umană, având în vedere că, atunci când se vorbeşte despre risc sau dezastre,
referirile sunt în esenţă la oameni. Prin urmare, orice analiză a acestor fenomene
complexe cu urmări dezastruoase pentru activităţile antropice nu poate ignora factorul
uman, implicat pozitiv sau negativ în desfăşurarea evenimentelor.
Pentru elaborarea metodologiei de cercetare folosită în acest studiu şi a cadrului de lucru
aferent prezentului document s-a pornit de la nevoia de implicare în proces a actorilor
locali provenind din trei medii principale: politico-administrativ, sociologic şi didactic.
Necesitatea obţinerii de informaţii şi date statistice din cât mai multe surse a fost deosebit
de importantă, cu cât s-a urmărit elaborarea unui instrument de lucru cu aplicabilitatea
practică, în beneficiul celor implicaţi (ca promotori ai acţiunii). De asemenea, prezentul
document s-a realizat detaliat pe etape, cuprinzând tipuri de acţiuni şi acţiuni
exemplificative, analize de risc, astfel încât să ofere un portofoliu de informaţii utile
mass-mediei.
Implicarea actorilor din cele trei medii a fost necesară pentru a fundamenta analiza în
acele sectoare în care unele informaţii nu puteau fi obţinute prin metode care să asigure
reprezentativitatea acţiunilor. În acest sens, prin consultări cu factorii implicaţi,
finalizarea documentului şi-a atins scopul obiectivelor propuse. Acele elemente care nu
se aflau în aria de specializare a actorilor implicaţi (constituind mediu extern) nu au fost
abordate detalit în cadrul acestei cercetări, fiind luate în considerare în analiza generală,
ca elemente de natură să afecteze (pozitiv sau negativ) societatea.
Ca urmare, anumite caracteristici rezultate din sistemul economic, social, politic, cultural
(ex. sărăcia, slaba educaţie etc.), reduc sau elimină accesul la informaţie sau oportunităţi,
societatea în general devenind tot mai vulnerabilă. De aceea, existenţa dezastrelor nu este
doar o consecinţă a poziţiei geografice şi acţiunii factorilor de mediu, ci este în relaţie cu
vulnerabilitata sistemului socio-uman. Este cunoscut faptul că modelele comportamentale
ale oamenilor deţin acţiuni conştiente sau inconştiente la riscul geografic (de mediu),
generând anumite mecanisme şi strategii de adaptare, ce implică un anumit nivel al
vulnerabiliăţii psihologice.

BE PREPARED!
8

STUDIU SOCIOLOGIC
SITUAŢIA AMENINŢĂRILOR NATURALE, MĂSURI DE
PROTECŢIE ŞI RĂSPUNS ÎN CAZ DE DEZASTRE
SEPTEMBRIE 2011

Metodologie
Cercetarea de faţă a fost realizată în perioada martie-septembrie 2011, culegerea datelor
fiind realizată pe bază de eşantion în localităţile care fac parte din proiectul în cadrul
căruia s-a realizat cercetarea, şi anume
- România, judeţul Satu Mare 15 localităţi afectate sau cu risc de a fi afectate de
calamităţi naturale şi anume Craidorolţ, Moftin, Căpleni, Berveni, Cămin, Ciumeşti,
Andrid, Căuaş, Hodod, Bogdand, Crucişor, Bârsău, Micula, Livada, Turulung
- Ungaria, judeţul Szabolcs Szatmar Bereg 15 localităţi afectate sau cu risc de a fi afectate
de calamităţi naturale, şi anume Vásárosnamény, Jánd, Gulács, Tivadar, Kisar,
Szatmárcseke, Tiszakóród, Tiszabecs, Tiszakerecseny, Lónya, Tiszacsécse, Milóta,
Tiszaszalka, Nagyvarsány, Aranyosapati
Culegerea datelor s-a realizat folosind următoarele instrumente de lucru:
- analiză de documente secundare – Planuri de intervenţie în caz de dezastre, situaţia
geografică a teritoriile incluse în cercetare, etc.
- 20 de interviuri cu reprezentanţii instituţiilor care au responsabilităţi în prevenirea şi
managementul situaţiilor de risc la nivel local şi judeţean, respectiv
- 10 focus grupuri cu populaţia afectată sau în pericol de a fi afectată de dezastre
Din cele 20 de interviuri individuale 10 s-au realizat în localităţi din judeţul Satu Mare,
iar 10 în localităţi din judeţul vecin, Szabolcs Szatmar Bereg.
Din cele 10 focus grupuri organizate la nivelul populaţiei, 5 s-au realizat realizat în
localităţi din judeţul Satu Mare, iar 5 în localităţi din judeţul vecin, Szabolcs Szatmar
Bereg.
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II. CONCLUZII COMUNE
Scopul acestei cercetări îl reprezintă obţinerea unei imagini de ansamblu asupra gradului
de pregătire în caz de dezastre naturale a locuitorilor şi autorităţilor locale din cele două
judeţe din regiunea transfrontalieră. Rezultatele studiului vor reprezenta baza activităţilor
de informare şi conştientizare a populaţiei desfăşurate de autorităţi în eforturile de a
răspunde cât mai eficient provocărilor în situaţiile de urgenţă.
În ambele ţări sunt clar stabilite reţelele instituţionale de prevenţie/intervenţie,
structurate ierarhic, iar autorităţile colaborează în baza unei legislaţii destul de bine
conturate şi a unor strategii locale şi judeţene care stabilesc clar responsabilităţile pentru
fiecare nivel instituţional. În judeţul Satu Mare specialiştii apreciază cadrul legislativ
drept unul “destul de bun”, este unul “cu care se poate lucra”, în timp ce reprezentanţii
instituţiilor din judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg îl consideră “funcţional”.
În ambele cazuri există planuri şi strategii de prevenţie/intervenţie, actualizate
periodic. Acestea prevăd clar responsabilităţile structurilor locale (“Serviciile de
Voluntari pentru Situaţiile de Urgenţă” în România, respectiv “Polgárvédelmi
Alakulatok” în Ungaria), dar şi ale locuitorilor. Sunt realizate exerciţii de simulare, dar
în timp ce în Ungaria sunt cuprinse în aceste exerciţii doar structurile locale, în România
sunt implicaţi şi locuitorii; autorităţile din Ungaria nu consideră că e nevoie de implicarea
locuitorilor în astfel de activităţi, pentru că există specialişti care au responsabilităţi de
intervenţie. Educaţia este vectorul central în eforturile de prevenţie, cetăţenii fiind
informaţi în legătură cu obligaţiile ce le revin în cazul producerii unor calamităţi.
Locuitorii ştiu care sunt instituţiile cu rol de prevenţie/intervenţie, dar nu au o imagine
foarte clară despre responsabilităţile acestora, astfel încât uneori au anumite aşteptări faţă
de autorităţi care depăşesc rolurile stabilite în documentele strategice.
Atât în România cât şi în Ungaria riscul predominant de dezastre naturale îl reprezintă
inundaţiile, cele două judeţe vecine analizate având experienţa producerii acestui tip de
calamităţi în trecutul recent. Cele mai vizibile acţiuni de prevenire s-au desfăşurat în
cazul acestui risc, celelalte fiind catalogate drept riscuri secundare, cu probabilitate de
producere mai redusă. Cutremurele şi alunecările de teren au fost surprinse doar în studiul
din România, în Ungaria locuitorii cuprinşi în cercetare au declarat că nu există astfel de
riscuri în judeţul lor şi că nu dispun de informaţii în acest sens.
Pentru fiecare localitate în parte, studiul a relevat în cazul unora dintre locuitori o
cunoaştere destul de cuprinzătoare a problematicii inundaţiilor, atât în ceea ce priveşte
prevenţia, cât şi intervenţia efectivă, în timp ce la nivelul altor locuitori au fost
identificate lacune clare de cunoaştere, ceea ce conturează nevoia de continuare şi de
adaptare a activităţilor de informare; în plus, există “cunoştinţe” greşite care trebuie
corectate sau eliminate. Persoanele informate pot fi folosite ca resursă în informarea/
pregătirea celorlalţi locuitori.
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PREVENŢIE
În general, eforturile autorităţilor locale au avut ca efect o mai bună înţelegere a
situaţiilor de risc şi o mai bună conştientizare a nevoilor de prevenire. Există şi de o parte
şi de alta a graniţei comunităţi care se mobilizează exemplar, dar mai sunt şi comunităţi
care consideră că autorităţile trebuie să facă totul. În acelaşi timp, în interiorul
comunităţilor există locuitori care au înţeles rolul propriilor acţiuni de prevenţie şi alţii
care au suferit pagube repetate datorită lipsei de conştientizare a riscurilor. Slaba
implicare în acţiunile de prevenţie poate fi explicat prin lipsa mijloacelor financiare
necesare, dar şi prin existenţa unor atitudini incorecte, de tipul „mie nu mi se poate
întâmpla”, sau „s-a întâmplat o dată, nu se mai poate întâmpla şi în viitor”. Din această
perspectivă este extrem de important ca populaţia să fie conştientizată că dezastrele
naturale pot să apară oricând, de aceea este nevoie de seriozitate şi colaborare efectivă
pentru rezolvarea cât mai eficientă a problemelor.
O mare parte din respondenţii din Ungaria au declarat că nu te poţi pregăti pentru
inundaţii, în timp ce în România oamenii vorbesc de o creştere a gradului de implicare a
locuitorilor în realizarea efectivă a unor măsuri de prevenire la nivelul propriilor
gospodării, mai ales în cazul celor care au suferit pagube în mod repetat. Este posibil să
existe o problemă în înţelegerea termenului de „prevenire”, în acest caz fiind necesară
regândirea activităţilor de informare pentru operaţionalizarea clară a conceptelor cu care
se lucrează.
În interviurile realizate în judeţul Satu Mare locuitorii apreciază ca insuficiente acţiunile
proprii şi spun că e nevoie şi de intervenţia comunităţii locale pentru realizarea unor
lucrări mai complexe. Ei chiar şi-au imaginat anumite acţiuni de tip preventiv ce ar putea
fi realizate la nivel comunitar, ţinând cont de posibilităţile financiare ale localităţii, aspect
deosebit de important fiindcă reprezintă un prim pas în asumarea responsabilităţilor.
INTERVENŢIE
Rolul locuitorilor este foarte important în ceea ce priveşte intervenţia în caz de dezastre,
eforturile lor trebuind să completeze în mod eficient acţiunile specialiştilor. În fapt,
planurile strategice indică structurile locale ca prim factor de intervenţie imediat după
producerea evenimentelor, şi aici locuitorii pot să aibă un rol esenţial în limitarea
pagubelor. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă aceştia reuşesc să colaboreze efectiv
împreună, altfel intervenţia poate fi mult îngreunată, iar pagubele produse pot fi mult mai
mari.
Reprezentanţii unor instituţii din Ungaria au vorbit de faptul că locuitorii trebuie să
înţeleagă rolul autorităţilor locale în cazul producerii evenimentelor şi să conştientizeze
că recomandările/indicaţiile date de autorităţi trebuie urmate pentru evitarea apariţiei unor
probleme suplimentare. S-a constatat de multe ori o reticenţă în a respecta aceste
recomandări: locuitorii nu au acceptat faptul că deciziile autorităţilor s-au luat în
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cunoştinţă de cauză şi cu toată responsabilitatea, astfel că în multe cazuri au acţionat prea
târziu. Şi în România autorităţile au amintit această problemă, în special în cazul
recomandărilor de evacuare a locuinţelor.
Intervenţia locuitorilor în cazul producerii dezastrelor este cuprinsă în planurile de
apărare locale, dar aceştia trebuie să şi pună în aplicare în mod corespunzător aceste
prevederi. Interviurile din Ungaria au subliniat faptul că oamenii au ştiut că trebuie să
umple sacii cu nisip, dar nu au ştiut cât de mult să îi umple sau unde să îi aşeze. În
România unele persoane au ştiut că trebuie să întrerupă alimentarea cu curent atunci când
apa le-a ajuns în case şi i-au ajutat în acest sens şi pe vecinii afectaţi (care nu au
conştientizat pericolul); în Ungaria acest lucru se întâmplă centralizat, alimentarea cu
curent electric fiind oprită automat în caz de atingere a pragului critic.
În general, în cazul producerii evenimentelor, locuitorii ştiu care sunt instituţiile la care
trebuie să apeleze pentru ajutor (chiar dacă uneori intervin pe cont propriu), care este
ordinea evacuării persoanelor şi bunurilor, care sunt măsurile minimale de protecţie
personală sau ce nu au voie să facă în timpul sau după producerea dezastrelor, dar ştiu
mai puţin care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le aibă asupra lor dacă
trebuie să îşi părăsească domiciliul sau care sunt locurile de adăpost pentru oameni sau
animale stabilite pentru fiecare comunitate (chiar dacă la nivel teoretic locuitorii au
anumite informaţii în acest sens).
În Ungaria, de exemplu, a fost nevoie de refacerea actelor de identitate pentru aproape
toţi locuitorii unei comunităţi, pentru că au fost luaţi pe nepregătite de revărsarea apelor.
În România au existat persoane care au considerat că actele de identitate sunt cele mai
importante bunuri ce trebuie de luat, dar atunci când e nevoie de salvarea unor persoane,
documentele rămân în plan secundar. Exemplele de acest gen subliniază nevoia de a
regândi activităţile de prevenire în comunităţi, astfel încât informaţiile corecte să ajungă
la cât mai mulţi locuitori.
Am reţinut cu titlu de model de bune practici faptul că în Ungaria, în cazul producerii
unei inundaţii, există personal de specialitate care are rolul de a orienta şi a îndruma
cetăţenii în acţiunile concrete pe care aceştia trebuie să le realizeze. Aceste persoane sunt
prezente pe străzi şi utilizează diverse mijloace audio pentru a informa locuitorii din
zonele afectate despre cele mai importante lucruri pe care le au de făcut, acest tip de
acţiuni determinând un mai bun control asupra panicii ce cuprinde în general locuitorii
atunci când se confruntă cu diferite tipuri de dezastre. Panica a fost amintită în repetate
rânduri şi de respondenţii interviurilor realizate în România ca fiind un obstacol
suplimentar în ceea ce priveşte organizarea acţiunilor de salvare şi evacuare; se
conturează astfel nevoia de a include în activităţile de prevenţie şi intervenţie şi
componenta psihologică, de management al situaţiilor de stres. De altfel s-a şi amintit în
cadrul interviurilor de grup că ar fi fost nevoie de consiliere psihologică pe lângă
asigurarea hranei, a apei potabile sau a asistenţei medicale.
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În Ungaria există un model de bune practici a cărui oportunitate ar putea fi analizată şi de
partea română: localităţile apropiate/înfrăţite au protocoale de colaborare pentru
asigurarea condiţiilor de cazare şi furnizarea hranei pentru persoanele/familiile ce trebuie
evacuate din locuinţele afectate; s-au realizat simulări de evacuare, iar locuitorii sunt
informaţi de către autorităţi în acest sens.
Inundaţiile din Ungaria au avut şi efecte pozitive: după evenimentele din anul 2001 s-a
oferit sprijin guvernamental pentru reconstruirea caselor afectate, dar în continuare se
eliberează autorizaţii de construire şi în locuri cu mare risc de producere a inundaţiilor.
Unul dintre reprezentanţii instituţiilor publice din Ungaria a formulat ca recomandare
eliberarea autorizaţiilor de construire la nivel regional, numai cu consultarea şi obţinerea
unui punct de vedere al specialiştilor din domeniul situaţiilor de urgenţă. De o
responsabilizare crescută a autorităţilor locale şi a populaţiei se vorbeşte şi pe partea
română, astfel încât pe de o parte să nu se elibereze autorizaţii de construire în zone de
risc, iar pe de altă parte locuitorii să conştientizeze pericolele la care se expun atunci când
construiesc în aceste zone, fără documentaţia necesară.
Există iniţiative de cooperare transfrontalieră care trebuie continuate şi dezvoltate.
Protocoalele de colaborare între ţările vecine, asumate de guvernele statelor implicate, şi
existenţa sistemelor de monitorizare transfrontalieră româno-maghiară sau maghiaroucrainiană determină un management comun al situaţiilor de urgenţă şi o colaborare
efectivă în reducerea pagubelor.

II. CONCLUZII
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II. KÖZÖS VÉGKÖVETKEZTETÉSEK
Jelen kutatás célja, hogy egy átfogó képet nyújtson a két határmenti megye – Szatmár és
Szabolcs-Szatmár-Bereg – lakosságának és helyhatósági szerveinek a természeti
katasztrófákra való felkészültségi szintjéről. A kutatás eredményei alapul szolgálnak
majd a lakosok informálására és tudatosítására irányuló tevékenységek megtervezésében
és megvalósίtásában.
Mindkét ország jól meghatározott és hierarhikusan strukturált megelőzési/ beavatkozási
intézményi hálózattal rendelkezik, a hátóságok együttműködése jól körvonalazott
jogszabályok, illetve helyi és megyei stratégiák alapján történik, melyek ugyanakkor
pontosan meghatározzák az intézményi szintek felelősségi köreit is. Szatmár megyében a
szakértők a jogi rendszert „elég jónak” minősίtik, „amivel lehet dolgozni”, mίg a
szabolcs-szatmár-beregi intézmények képviselői „működőképesnek” ίtélik.
A két kutatott megye esetében egyaránt léteznek periodikusan aktualizált megelőzési/
beavatkozási tervek és stratégiák. Ezen tervek nagyon pontosan meghatározzák úgy a
helyi szervezetek, mint a lakosság felelősségi köreit („Sürgősségi helyzetek önkéntes
szolgálata” - Románia, „Polgárvédelmi alakulatok” - Magyarország). A felkészültségi
szint növelése érdekében szimulációs gyakorlatokat rendeznek, de míg Magyarországon
csak a helyi intézmények képviselői vesznek ezeken részt, addig Romániában a lakosság
is be vannak vonva ezekbe a gyakorlatokba. A magyarországi intézményvezetők nem
tartják fontosnak a lakosok bevonását, úgy vélik, hogy léteznek képzett szakemberek,
akik felelősök a hatékony beavatkozási intézkedésekért. A megelőzési intézkedések
kulcseleme az oktatás, ezáltal a lakosság informálva van a katasztrófák bekövetkezése
esetén rá háruló kötelezettségekről.
A lakosok tudják, hogy melyek a megelőzési/ beavatkozási intézkedésekért felelős
intézmények, de nincs egy jól körvonalazott képük ezen intézmények kötelezettségeiről,
ezáltal gyakran olyan elvárásokat támasztanak a hatóságokkal szemben, melyek
meghaladják ezek stratégiai dokumentumok által rögzίtett feladatköreit.
Úgy Románia, mint Magyarország vizsgált településein, a legjelentősebb természeti
katasztrófaveszélyt az árvíz jelenti, mely a közelmúltban mindkét szomszédos megye
területét sújtotta. Érthető módon a leglátványosabb megelőzési intézkedések is az
árvίzvédelemre irányultak, a többi természeti katasztrófát másodlagos veszélyforrásként
kezelik, mivel ezek bekövetkezési valószínűsége kisebb az adott területeken. A
földrengéssel és a földcsuszamlással csak a romániai kutatásban találkozunk, a magyar
oldalon megkérdezett lakosok szerint ezek nem jelentenek veszélyforrást a megyéjükre
nézve, ezáltal nem is rendelkeznek ehhez kapcsolódó ismeretekkel.
Minden kutatott településen léteznek olyan lakosok, akik átfogó ismeretekkel
rendelkeznek az árvίzi katasztrófákról, úgy a megelőzésről, mint a beavatkozásról és a
védekezésről, viszont a többi lakosok körében egyértelműen kitűnnek a hiányossági
gócok, ami alátámasztja a lakosság informálásának szükségességét. A lakosság köreiben
ugyanakkor számos “téveszme” is terjeng amit el kell oszlatni és korrigálni kell. A már
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informált személyekre erőforrásként tekinthetünk a többi lakos informálása/felkészítése
során.
MEGELŐZÉS
A helyi hatóságok intézkedései és tevékenységei a veszélyhelyzetek jobb megértését és a
megelőzési szükségletek hatékonyabb tudatosítását eredményezte. A határ mindkét
oldalán vannak települések, ahol a lakosság példásan mobilizálódik, de vannak olyan
települések is, ahol azt gondolják, hogy a hatóságoknak kell mindent intézni és
megoldani. Ugyanakkor, adott közösségeken belül léteznek lakosok, akik megértették a
saját megelőzési tevékenységeiknek szerepét, mások viszont már többszörösen is kárt
szenvedtek, azért mert vagy nem voltak tisztában a veszélyekkel, vagy nem tudatosίtották
kellőképpen a veszélyt. A megelőzési feladatokban való alacsony részvétel egyfelől a
korlátozott anyagi erőforrásokkal, másfelől viszont helytelen hozzáállással is
magyarázható - pl. „velem ez úgysem történik meg” vagy „egyszer megtörtént, a jövőben
nem történhet meg még egyszer”. Ebből a szempontból tekintve rendkívül fontos, hogy a
lakosság tudatosίtsa, hogy a természeti katasztrófák bármikor bekövetkezhetnek, ezért
komolyságra és hatásos együttműködésre van szükség a problémák hatékony
megoldásban.
A magyar oldalon megkérdezett alanyok többsége szerint az árvizekre nem lehet
felkészülni, míg Romániában a megkérdezettek a lakossági szerepvállalás erősödéséről
beszéltek a védekezési folyamat során. A két országban létező eltérő vélemények
elemzése során felvetődik az a feltételezés is, hogy félreértés származik magából a
„megelőzés” fogalmának megértéséből, ami szükségessé teszi az informálási
tevékenységek átgondolását, a használt fogalmak jelentésének tisztázását és
operacionalizását.
A Szatmár megyei interjúk során a lakosok elégtelennek ίtélik saját részvételüket és
kifejtett tevékenységeiket, és úgy vélik, hogy egy összetettebb művelet megvalósítására
szükséges a helyi közösségek széleskörű bevonása. Több példát is felsoroltak közösségi
szintű megelőzési feladatokra, ami különösen fontos aspektus, hiszen ez a
felelősségvallás első lépése.
BEAVATKOZÁS
A lakosok szerepe kiemelkedő fontossággal bίr a bekövetkezett katasztrófák esetén
történő beavatkozásokban, az ő erőfeszítéseiknek hatékonyan kell kiegészίtenie a
szakértők tevékenységeit. A stratégiai tervek, a katasztrófák közvetlen bekövetkezte utáni
első beavatkozási láncszemként a helyi struktúrákat határozzák meg, és itt a lakosoknak
alapvető szerepük van a károk csökkentésében. Ez azonban csak akkor következhet be,
ha az együttműködés hatékony, ellenkező eseten a beavatkozási folyamat nehézkessé
válik és a károk is sokkal nagyobbak lehetnek.
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Egyes magyarországi intézmények képviselői arról beszéltek, hogy a lakosoknak meg
kell érteniük és át kell látniuk a helyi hatóságok szerepét katasztrófahelyzetek idején,
tudatosίtaniuk kell, hogy a hatóságok javaslatait és utasίtásait be kell tartani a további
problémák elkerülése végett. Több esetben megtörtént, hogy a lakosok fenntartásokkal,
vonakodva fogadták a hatósági utasίtásokat és ezért sokszor már későn reagáltak az
eseményekre. Romániában is említették ezt a problémát, itt főleg a lakosság kitelepίtési
felszólίtásakor lép fel.
A lakosok beavatkozási intézkedéseinek folyamata egyes katasztrófák bekövetkezése
esetén a helyi védelmi tervben van megfogalmazva, fontos azonban, hogy ezeket az
intézkedéseket megfelelő módon végre is kell hajtani. A magyarországi interjúkban
kiemelték, hogy az ottani lakosok tudták azt, hogy a homokzsákokat meg kell tölteni
homokkal, viszont nem tudták, hogy mennyire kell azokat megtölteni és hogyan, illetve
hova kell kihelyezni. Egyes szatmár megyei lakosok tudták, hogy abban az esetben, ha az
árvíz már a lakásban van, meg kell szakítani az áramellátást és ők segίtették ebben a többi
érintett szomszédot is (akikben még nem tudatosult, hogy veszély fenyegeti őket);
Magyarországon ez a folyamat központilag történik, amikor a helyzet kritikussá válik, a
szolgáltató megszakítja az áramellátást.
Katasztrófák bekövetkezésekor a lakosok tudják melyek azok az intézmények, akikhez
segίtségért kell fordulni, ismerik az emberek és a dologi tárgyak kimenekίtési sorrendjét;
a személyes védelmük érdekében elengedhetetlen alapvető intézkedéseket; mit nem
szabad tegyenek a katasztrófahelyzet alatt és után, de azt kevésbé tudják, hogy melyek a
legfontosabb dologi tárgyak amelyeket magukkal kell vigyenek abban az esetbe, ha el
kell hagyják az otthonukat vagy melyek a községi szinten kijelölt menedéket jelentő
helyek emberek és állatok számára (annak ellenére, hogy elméleti szinten rendelkeznek
az alapvető információkkal).
Magyarországon megtörtént, hogy majdnem egy egész településnek újra ki kellett adni a
személyigazolványukat, mivel a lakosok árvίz idején akták nélkül hagyták el lakhelyüket.
Romániában voltak akik úgy vélték, hogy a személyigazolvány a legfontosabb
kimenekίtendő javak közé tartozik, de amikor emberek mentéséről van szó, ez
egyértelműen másodlagos helyre kerül. Ezek a példák rávilágίtanak a megelőzési
tevékenységek átgondolásának szükségességére, oly módon, hogy a helyes információ
minél több lakoshoz eljusson.
Jó példaként emlίthetjük azt a magyarországi gyakorlatot, miszerint árvίz bekövetkezése
idején szakképzett személyek feladata a lakosok irányίtása, segίtése konkrét védekezési
tevékenységek megvalósίtásában. Ezek a személyek kint vannak az utcákon, és
különböző audio eszközök segítségével informálják a katasztrófasújtott területek
lakosságát arról, hogy mit kell tenni, mit kell magukkal vinni kitelepίtés esetén. Az ilyen
jellegű jelenlét kontrollt biztosίt és nagyon fontos a pánikhangulat kitörésének elkerülése
végett. A pánik kitörését a romániai interjúk során is ismételten megemlítették, mint egy
plusz gátló tényezőt a mentési és kitelepίtési tevékenységek során. Ezek a példák
aláhuzzák a pszihológiai segítség szükségességét a stresszhelyzetek kezelésére. A
BE PREPARED!
16

STUDIU SOCIOLOGIC
SITUAŢIA AMENINŢĂRILOR NATURALE, MĂSURI DE
PROTECŢIE ŞI RĂSPUNS ÎN CAZ DE DEZASTRE
SEPTEMBRIE 2011
fókuszcsoportos interjúkon többen is megemlítették, hogy az élelem, ivóvίz és orvosi
ellátás mellett szükség lett volna pszihológiai tanácsadásra is. .
Újabb magyarországi modellként szolgál a szomszédos/közeli települések között létező
együttműködési protokollt is, amely biztosítja a katasztrófa sújtotta területekről
kitelepίtett lakosok, családok elhelyezését, étkeztetését. E folyamat minél
gördülékenyebb lezajlása érdekében kitelepίtési gyakorlatokat szerveznek.
A magyarországon bekövetkezett árvízeknek pozitív hatásai is ismertek: a 2001-es
katasztrófa bekövetkezte után a kormány újjáépíttette a megrongálódott lakásokat –
„újjáépült a Bereg” -, azonban továbbra is adnak ki épίtkezési engedélyeket
árvízveszélyeztetett területekre. Magyarországon, az egyik közintézmény képviselője
regionális szintű épίtkezési engedélyek kibocsátását javasolta és ebbe a folyamatba
szükségesnek tart bevonni katasztrófavédelmi szakembereket is. Román oldalon
szükségesnek vélik a felelősségvállalás megerősίtését, egyfelől azáltal, hogy ne adjanak
ki épίtkezési engedélyeket a veszélyeztetett területekre, másfelől pedig azáltal, hogy a
lakosságban tudatosίtják, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve ha hiányos
dokumentációval, veszélyzónákban épίtkeznek.
Léteznek határmenti együttműködési kezdeményezések, melyeket folytatni és fejleszteni
kell. A szomszédos országok kormányai által felvállalt együttműködési protokoll, a
román-magyar és magyar-ukrán határmenti monitorizálási rendszerének létezése, közös
katasztrófavédelmi menedzsmentet és egy hatékony együttműködést eredményez.
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III. STUDIU PRIVIND
DEZASTRELE NATURALE
DIN JUDEŢUL SATU MARE,
ROMÂNIA
(TERMÉSZETI
ROMÁNIA)

KATASZTRÓFÁK

PARTEA ÎNTÂI. ANALIZA
DATELOR SECUNDARE

KUTATÁSA

SZATMÁR

MEGYÉBEN,

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA PRINCIPALELOR TIPURI DE CATASTROFE
NATURALE ŞI URMĂRILE ACESTORA
Statisticile oficiale ale Comisiei Europene evidenţiază o creştere explozivă în ultimile
decenii ale secolului trecut a valorii pagubelor umane şi materiale produse de calamităţile
naturale, generate de expunerea comunităţii umane în permanentă dezvoltare şi a
intensificării în frecvenţă şi amplitudine a evenimentelor natuale extreme. Costurile
sociale şi economice ale dezastrelor naturale apasă tot mai greu asupra comunităţilor
internaţionale, atât sub forma costurilor directe şi indirecte, cât şi a celor post dezastru, de
refacere economică a zonelor implicate.
Percepţia riscurilor naturale (inundaţii, cutremure, alunecări de teren, accidente
tehnologice - incendii, poluare - şi tornade, privite ca fenomene de risc geografic prezintă
în cadrul comunităţilor expuse şi vulnerabile, o verigă importantă în analiza complexă
om-mediu.
Pentru înţelegerea justă a dimeniunilor implicate este necesară o succintă definire a
termenilor vulnerabilitate, rezilienţă şi risc. În literatura de specialitate românească şi
mondială există o multitudine de definiţii şi concepte, care în principal vizează acelaşi
subiect: vulnerabilitatea comunităţii umane la riscul de mediu.
Într-o definire complexă1 vulnerabilitatea este măsura în care o comunitate are un risc
de întâmplare a fenomenelor fizice şi naturale extreme, unde riscul se referă la
posibilitatea de întâmplare şi gradul în care factorii socio-economici şi socio-politici
afectează capacitatea comunităţii de a absorbi şi de a-şi reveni după un fenomen extrem
(capacitatea de rezilienţă). Iniţial, dezvoltată ca un concept ecologic, noţiunea de
rezilienţă a fost introdusă în anii 1970 pentru desemnarea capacităţii sistemelor de a
reveni la strarea lor iniţială după ce au traversat perioade de dezorganizare internă2.

1

Westgate K. & O'Keefe P., (1976) Some Definitions of Disaster. Bradford: University of Bradford, Disaster Research
Unit
2
Primm Shane Ch., (1984)
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Din perspectiva vulnerabilităţii, rezilienţa este importantă în relaţia dintre sistemele
sociale naturale şi implică posibilitatea dezvoltării unor mecanisme de adaptare bazate
pe experienţa evenimentelor trecute3.
În general, termenul de risc are două dimensiuni: una obiectivă, rezultată în urma unui
proces de evaluare a pagubelor probabile şi una subiectivă, ca rezultantă a unui proces de
percepţie. În acepţiune geografică4, riscul natural este o noţiune înţeleasă ca probabilitate
de a fi afectat de un hazard (ca şi comunitate umană). În relaţia comunităţii umane cu
evenimentele naturale extreme, se poate diferenţia între un risc apreciat de către
autorităţile locale ca fiind tolerabil sub aspectul pierderilor şi dezastrul sau catastrofa,
care implică disfuncţionalităţi la nivelul societăţii în cauză.
În funcţie de consideraţia riscului geografic pe teritoriul României şi a vulnerabilităţilor
rezultate din particularităţile aşezărilor urbane şi rurale dintr-un spaţiu, cercetarea s-a axat
pe problematica relaţionării percepţiei umane cu riscul la inundaţii care, de cele mai
multe ori generează surpături, prăbuşiri etc. cunoscute ca riscul alunecărilor de teren, şi
riscul seismic.
1.1. Inundaţii
Omul a intervenit masiv în reglarea circuitului hidrografic al acestei câmpii încă din
vechime, dar mai ales din secolul al XVIII-lea. Din anul 1774 au început lucările de
canalizare şi desecare a mlaştinilor din câmpiile joase de la nord de Someş, în special la
Ecedea, finalizate între anii 1960 - 1970. Acestea s-au soldat cu canalizarea sau
îndiguirea râurilor mari, începând de la intrarea lor în câmpia joasă (Someş, Crasna), dar
s-au executat şi o serie de canale care acumulează apele de viitură ale râurilor mici,
coborâte din dealuri sau din câmpia subcolinară. În această perioadă au fost desecate sute
de mii de hectare de teren, s-au creat circa 2.000 de diguri, s-au realizat mii de kilometri
de canale, precum şi mari suprafeţe cu bazine de retenţie a apei, multe din ele fiind
heleştee piscicole unde apa poate fi deviată dintr-un bazin hidrografic în altul atât la
viituri, dar şi în alte scopuri (în principal de natură economică).
În prezent, lucrările continuă sau sunt ameliorate construcţiile anterioare, pentru a putea
perfecţiona echilibrul hidrologic pe toată câmpia, atât la ape mari, cât şi în perioadele de
secetă. Acesta este necesar întrucât au apărut aspecte negative precum: sărăturarea
terenurilor, scăderi sau creşteri necontrolate ale pânzei freatice care au ca efect poluarea
locală a apelor de suprafaţă.
Regimul climatic bogat în precipitaţii, mai ales în zonele superioare ale cursurilor de apă,
pantele mari ale versanţilor şi gradul redus al acoperirii cu vegetaţie în anumite zone,
3
4

Berkes F. et al.(2003), Hewitt J.E. (2004), Folke S.C. et al. (2005)
Cf.IDNDR - International Symposium on Earthquake Disaster Reduction Technology, Tsukuba-shi,, Japan, ,(1992

4
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produc inundaţii grave, cu pagube însemnate, dar au şi efecte negative asupra solului prin
fenomene de eroziune sau printr-un exces de umiditate.
În nord-vestul ţării (inclusiv în Judeţul Satu Mare) s-au înregistrat următoarele
evenimente:
1970: Prima jumătate a anului 1970 a fost caracterizată prin inundaţii catastrofale,
viiturile cele mai mari s-au produs pe râurile Someş, Tisa, Tur, Vişeu, Iza, Lăpuş, Șieu,
Crasna, Almaş, Someşul Mic şi afluenţii acestora. Debitele care au depăşit asigurarea de
1% au fost înregistrate pe râurile Someş (aval Dej) şi Vişeu. Au fost rupte digurile pe
râurile Someş şi Tur (jud.Satu Mare), fapt ce a produs inundarea a multor localităţi
urbane şi rurale.
Inundaţiile s-au datorat topirii bruşte a zăpezii în primavara acelui an, ploilor abundente
şi de durată, care au depăşit pragurile critice, provocând revărsarea majorităţii râurilor din
bazinul hidrografic Someş-Tisa. Au fost afectate localităţi urbane importante precum:
Năsăud, Beclean, Gherla, Dej, Zalău, Jibou, Șimleu, Satu Mare, Vişeu, Sighet, precum şi
peste 200 de localităţi rurale.
Viitura a produs inundarea a 202.478 ha teren, 36.859 case, 1.049 km de şosele, 193 km
de cale ferată, 787 poduri şi 278 obiective industriale.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 931.697.100 lei (44.366.500 $).
1974: Inundaţiile s-au produs datorită precipitaţiilor care au depăşit cu mult media
precipitaţiilor anuale. Au fost inundate 15.471 ha teren, 759 de case, 126 km şosele şi
drumuri, 55 km de cale ferată, 284 poduri şi podeţe şi 7 unităţi industriale.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 39.000.000 lei (1.857.000 $).
1975: S-au produs inundaţii doar în bazinul hidrografic Someş. Au fost afectate bazinele
hidrografice mici: Lechinţa, Meleş şi Someşul Mic partea din amonte. Au fost inundate
3.318 ha teren, 179 de case, 1 km de cale ferată, 22 km şosele şi drumuri, 66 de poduri.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 19.828.000 lei (950.000 $).
1978: Inundaţiile s-au datorat precipitaţiilor şi topirii zăpezilor, la începutul anului şi
datorită precipitaţiilor bogate din cursul anului. Acest fapt a determinat creşterea
nivelurilor râurilor, depăşindu-se cotele de apărare pe majoritatea cursurilor de apă din
bazinul hidrografic. Au fost inundate 63.432 ha teren, 1.376 de case, 286 km şosele şi
drumuri, 5 km de cale ferată, 375 poduri şi podeţe, 23 de obiective industriale.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 118.338.550 lei (5.635.000 $).
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1979: Cauzele care au generat inundaţiile au fost precipitaţiile mari căzute şi generate de
fronturi calde, care au condus la topirea zăpezilor şi depăşirea cotelor de apărare pe
râurile Tisa, Vişeu, Tur, Someşul Mare, Dipşa, Bistriţa, Crasna. În restul anului viiturile
s-au datorat averselor căzute pe un sol suprasaturat cu apă. Pagubele produse au fost:
9.252 ha teren inundat, 182 de case inundate, 30 km de şosele şi drumuri afectate, 44
poduri afectate, 5 obiective industriale inundate.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 10.095.900 lei (405.000 $).
1980: Inundaţiile s-au datorat căderii repetate pe un sol suprasaturat de apă provenită din
precipitaţii care au trecut peste pragurile critice, depăşindu-se cotele de apărare pe
majoritatea cursurilor de apa din bazinele hidrografice Someş şi Crasna. Pe râurile
Almaş, Crasna, Agrij, Salaj, Budac, Zalau, Olpret, Iza şi Batarci s-au depăşit de 2-3 ori
într-un an, cotele de pericol. Pe râul Tur cota de pericol a fost depăşita de 4 ori în timpul
anului. Cele mai importante viituri s-au produs în luna iulie cand la staţia meteo Sighet sau înregistrat 178,6 l/mp, la Ocna Şugatag 158,6 l/mp, 146,5l/mp la Negreşti Oaş, 137,5
l/mp la Vama şi 116,9l/mp la Turulung. Pe cursurile inferioare ale râului Tur, datorită
pantei mici, viiturile au durat până la 7 zile.
Un rol deosebit în apararea împotriva inundaţiilor l-au avut lacurile de acumulare care au
limitat producerea de pagube prin atenuarea undelor de viitură. Au fost afectate: 172.622
teren, 4.839 de case, 305 km şosele şi drumuri, 13 km de cale ferată, 335 poduri, 78 de
obiective industriale.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 438.856.000 lei (14.628.500 $).
1981: Inundaţiile s-au datorat precipitaţiilor şi topirii zăpezilor (în trimestrul întâi) şi
scurgerilor de pe versanţi, provocând pe majoritatea cursurilor de apă din bazin creşteri
de niveluri care au depăşit cotele de apărare. În bazinul Someşului au fost afectate:
65.643 ha teren, 1.308 case, 187 km şosele şi drumuri, 27 km cale ferată, 172 poduri şi
podeţe.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 44.334.200 lei (1.478.000 $).
1989: În bazinul hidrografic Tisa nu s-au produs inundaţii. În bazinul hidrografic Someş
s-au produs inundaţii ca urmare a formării zapoarelor în luna februarie, şi datorită
precipitaţiilor ce au depăşit pragurile critice în restul anului. S-au depăşit cotele de
apărare pe râurile Someşul Mare, Someş, Crasna, Zalău, Almaş, Lăpuş, Ilva, Ilisua. Au
fost afectate: 22.392 ha terenuri, 731 case, 50 obiective economice, 11 km drumuri
judeţene şi comunale, 1 km cale ferată şi 17 podeţe.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 69.919.000 lei (1.400.000 $).
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1993: În cursul anului s-au produs inundaţii datorită căderilor abundente de precipitaţii,
blocajelor de gheaţă din luna ianuarie, a scurgerilor de pe versanţi. Au fost depăşite cotele
de apărare pe cursurile de apă Someşul Mare, Cormaia, Ilva, Sălăuţa, Ţibleş, Someşul
Mic, Lăpuş, Cavnic, Săsar. Au fost afectate: 1.859,07 ha terenuri, 175 case, 11 obiective
industriale, 98 alte obiective, 39 km şosele, 27 poduri,. 1 km cale ferată, 52,2 km linii
electrice.
Valoarea totală a pagubelor a fost de: 14.707.978 lei (10.000 $).
1995: Inundaţiile s-au datorat precipitaţiilor lichide importante cantitativ, care căzând pe
un sol îngheţat şi pe un strat de zapadă consistent, a dus pe de o parte la topirea bruscă a
zăpezii, iar pe de altă parte, inflitrarea în sol a fost practic nulă. Viitura din luna
decembrie 1995, comparabilă pe unele cursuri de apă cu cea din 1970, a avut urmatoarele
efecte: 131 localităţi afectate, 2.218 gospodării şi anexe inundate, 25 gospodarii avariate,
8.926 ha teren arabil inundat, 720 km drumuri afectate, 364 poduri şi podeţe afectate, 22
obiective industriale inundate.
Pagubele au fost diminuate faţă de cele din anul 1970 datorită dezvoltării sistemelor de
amenajare din bazinul hidrografic şi executiei lucrărilor cu rol de apărare.
Valoarea totală a pagubelor a fost de: 72.871 milioane lei (4 milioane $).
1998: Inundaţiile s-au produs în luna iunie şi în semestrul II, datorându-se precipitaţiilor
care au depăşit pragurile de avertizare, şi a scurgerilor de pe versanţi. Viiturile au cuprins
întregul teritoriu al bazinului hidrografic Someş, excepţie făcând bazinul râului Someşul
Mic. Pe râul Crasna au fost depaşite cotele de pericol. Au fost afectate: 3.570 case,
52.692 ha terenuri, 115 obiective economice, 465 km drumuri, 495 poduri, 17 km reţele
electrice, 20 km reţele telefonice, 12 km căi ferate şi s-au înregistrat 3 victime omeneşti.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 476.187 milioane lei (5.5 milioane $).
2000: Inundaţiile s-au produs datorită precipitaţiilor sub formă de ploaie, a topirii rapide
a zăpezii, precum şi a scurgerilor de pe versanţi, favorizând apariţia undelor de viitură.
Au fost afectate: 88 localităţi, 705 case, 17 obiective industriale, 74 poduri, 62 km şosele,
1 km de linie electrică şi s-a înregistrat o victimă.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 351.116,2 milioane lei (15.8 milioane $).
2001: În bazinul hidrografic Someş-Tisa s-au produs inundaţii în lunile martie, aprilie,
iunie, iulie, septembrie şi decembrie, în judeţele Bistriţa Năsăud, Sălaj, Cluj, Maramureş
şi Satu Mare, datorate precipitaţiilor abundente sub formă de ploaie, topirii rapide a
zăpezii, precum şi a scurgerilor de pe versanţi, elemente care au favorizat apariţia undelor
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de viitură. Viiturile maxime au avut loc în bazinele hidrografice Tur 5, Crasna, Sălătruc,
Someşul Mic, Căpuş, Nadaş, Someş, Bistriţa, Şieu, Ruscova şi Tisa. Au fost afectate:
11.858 terenuri ha, 819 case, 459 km şosele, 13 km căi ferate , 53 obiective socioeconomice, 473 poduri şi s-a înregistrat o victimă.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 1.167. 070 milioane lei (40.25 milioane $).
2004: Din punct de vedere meteorologic, în bazinul hidrografic Someş-Tisa, clima s-a
caracterizat printr-un an cu evoluţie normală a fenomenelor meteorologice. Acestea au
generat pe cursurile de apă creşteri de niveluri ce au depăşit cotele de apărare, care s-au
produs în lunile aprilie şi august. Pagubele s-au produs datorita căderilor mari de
precipitaţii, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, averse de ploaie şi oraje.Au fost
afectate : 41.495 terenuri ha, 30 case, 1,6 km şosele, 3 obiective socio-economice, 5
poduri. Nu s-au produs pagube din revărsari de ape.
În judeţul Satu Mare au fost afectate urmatoarele lucrări hidrotehnice din administrare :
- pe râul Someş s-a reactivat o eroziune de mal drept în satul Berindan (comuna
Odroreu),
- au fost distruse 250m consolidare mal stâng în localitatea Valea Vinului prin
alunecare de versant a malului drept,
- pe pârâul Talna (Adrian, oraş Livada) au fost distruse 250 m consolidare din
gabioane , rizbermele7 de la patru praguri de fund,
6

- pe Valea Rea au fost afectate : 6 praguri de fund, 3 rizberme de la praguri de
fund, 80m de zid de sprijin.
Valoarea totală a pagubelor a fost de 204.955 milioane lei.
2005: Din punct de vedere meteorologic, bazinul hidrografic Someş-Tisa s-a caracterizat
printr-un an cu evoluţie normală. Fenomenele meteorologice care au generat creşteri de
nivel a cursurilor de apă ce au depăşit cote de apărare, s-au produs în lunile martie, mai,
iunie, iulie şi august. Cursurile de apă pe care s-au înregistrat depăşiri ale cotelor de
apărare au fost în bazinele hidrografice Tur, Crasna şi afluenţii Someşului în judeţul Satu

5

La această inundaţie, debitul râului Tisa a atins nivelul maxim istoric. Debitul cu asigurarea de 0,4%: cca.2500 mc/s
(debite reconstituite).
6

Gabion, gabioane, s. n. Coș de nuiele sau din sârmă umplut cu pământ, cu pietriș etc., care serve ște la apărarea
malurilor de valuri, la construirea barajelor etc. [Pr.: -bi-on] – Din fr. gabion.
7
Rizberma este o construcție care protejează zona aval a bazinului. Rizbermele reduc intensitatea de macroturbulenta și
debitele
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Mare. Au fost afectate: 1.922 terenuri ha, 57 case, 8.1 km şosele, 8 obiective socioeconomice, 10 poduri.
S-au înregistrat următoarele pagube la construcţiile hidrotehnice din administrare:
-

Bazinul hidrografic Crasna: porţiuni de eroziune a digului pe malul stâng

-

Bazinul hidrografic Someş: porţiuni de eroziune a digului pe malul stâng.

-

Bazinul hidrografic Tur - Valea Rea: afectare 6 praguri de fund şi 4 căderi, 15m
zid de sprijin, la Certeze şi Bixad; b.h.Tur - Talna: 6 căderi distruse integral în
comuna Vama.

Valoarea totala a pagubelor a fost de 455.356 milioane lei.
2008: În judeţul Satu Mare, în perioada 18-22.06.2008 datorită precipitaţiilor torenţiale
înregistrate pe valea Bârloagele şi pe valea Lechincioara, s-a produs o viitură de
amploare mare, care a afectat 4 localităţi, atât din revarsarea văii Bârloagele, din ape
interne precum şi din scurgeri de pe versanţi. Au fost înregistrate următoarele pagube: 79
locuinţe afectate, 101 gospodării şi anexe (inundată curtea), 435 ha teren arabil, 570 ha
păşuni şi fâneţe, 493 fântâni afectate, 26 km DC13 poduri afectate, 8 podeţe afectate, 8
animale şi 260 de păsări moarte, 450 ml ziduri de sprijin, 7,7 km colmatări de albii, 1150
ml eroziuni de maluri.
*

*

*

La depăşirea cotelor de atenţie, precum şi în cazul apariţiei unor fenomene hidrologice
periculoase, atât staţiile hidrometrice cu transmisie zilnică cât şi cele cu transmisie
extraordinară transmit mesaje speciale pentru fenomenele observate sub formă de
informaţii hidrometrice avertizoare sau avetizari hidrologice conform “Ordinului comun
al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.823/1427 din 2006 privind procedura
de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor
hidrologice”.
Staţia hidrometrică transmite zilnic datele referitoare la niveluri, debite, precipitaţii,
temperaturi, fenomene de iarna, poluări conform programului stabilit pentru fiecare.
Staţiile meteorologice au program permanent de transmitere a datelor. Pragurile
caracteristice de avertizare sunt cele aprobate de Ministerul Mediului şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor în Ordinul comun nr.823/1427 din 2006 privind ”procedura
de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi alertelor hidrologice”.
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În anul 2010 s-a întocmit Planul de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, secetei
hidrologice, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale al
bazinului hidrografic Someş - Tisa pentru 2010 - 2013 întocmit de Administraţia
Bazinală de Apă Someş - Tisa. Acest document s-a realizat în conformitate cu prevederile
Ordinului comun MAI/MMGA nr. 638/420/2005, a Legii nr.107 din 1996 (Legea Apelor)
aprobată şi completată prin Legea nr.310/2004 şi Legea nr.112/2006, a Legii nr.481 din
2004 (Protecţiei Civile) şi a Legii nr.127 din 1992 (Legea Dezastrelor) cuprinzând
totodată şi o sinteză a planurilor judeţene de apărare împotriva inundaţiilor.
Direcţia Apelor Someş-Tisa din Satu Mare organizează şi asigură măsurile necesare
desfăşurării activităţii de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice pentru obiectivele şi lucrările de
apărare de pe cursurile de apă din administrare, prin sistemele de gospodărire a apelor
organizate la nivel judeţean în cadrul bazinului hidrografic Someş-Tisa, conform
prevederilor legale.
În cadrul Planului de Apărare sunt menţionate principalele măsuri ce trebuie luate de
Centrul Operativ al Direcţiei Apelor Someş-Tisa, iar sistemul de monitoring integrat al
apelor include următoarele obiective: 95 staţii hidrometrie, 255 foraje hidrogeologice,
136 posturi pluviometrice, 68 secţiuni de control a calităţii apei în râuri, 12 secţiuni de
control al calităţii apei în flux informaţional rapid, 864 secţiuni de control la debitele
prelevate şi restituite de folosinţe şi 57 staţii de control pentru calitatea apei în lacuri.
Acesta deserveşte următoarea infrastructură ce are în componenţă: 243 localităţi, 722
obiective industriale, 37.200 case şi gospodării, 212 km căi ferate, 735 km drumuri, 419
poduri şi podeţe.
Măsuri luate la atingerea cotelor de apărare, fenomene extreme
Măsurile ce se iau la atingerea cotelor de apărare constau în acţiuni premergătoare
precum: verificarea mijloacelor şi materialelor necesare în timpul intervenţiilor,
asigurarea cu stoc suficient de carburanţi şi deservenţi; verificarea capacităţii de scurgere
a gheţurilor şi a corpurilor plutitoare pe sub podurile şi podeţele de cale ferată, rutiere
sau forestiere şi luarea de urgenţă a măsurilor de către proprietari pentru asigurarea
secţiunii normale de scurgere; asigurarea transmiterii informaţiilor, prognozelor şi
avertizărilor hidrometeorologice la CJSU, IJSU şi CLSU (Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă); asigurarea permanenţei la unităţile implicate în gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii, accidente şi poluări accidentale; stabilirea punctelor critice
şi a secţiunilor pentru intervenţie la poluări accidentale; urmărirea realizării lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii la construcţiile hidrotehnice; urmărirea evoluţiei parametrilor UCC
la construcţiile hidrotehnice; urmărirea şi actualizarea planurilor de apărare.
- La atingerea cotei de atenţie (CA) se iau următoarele măsuri: efectuarea de
pregoliri în acumulările din administrarea proprie, în cazul prognozarii de precipitaţii care
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depăşesc pragurile critice avertizarii în bazinele de recepţie ale acestora; asigurarea
serviciului de permanenţă la dispeceratul bazinal; declanşarea stării de apărare pentru
zonele afectate din bazinul hidrografic; primirea şi transmiterea de avertizări
hidrometeorologice; transmiterea prognozei hidrologice; colectarea datelor primite prin
dispeceratele S.G.A. sau direct de la observatori, cu periodicitatea stabilita în pragurile
de apărare pentru ape mari. Aceste date vor fi prelucrate, validateşi transmise conform
fluxului aprobat; exploatarea acumulărilor de gradul C şi D în conformitate cu
prevederile legale (Legea nr.13/ 2005 art.3).
- La atingerea cotei de inundaţie (CI) se execută următoarele operaţiuni: primirea
şi transmiterea de avertizări hidrometeorologice; efectuarea observaţiilor la mirele
hidrometrice şi transmiterea datelor cu frecvenţă conform fazei de aparare; transmiterea
prognozei hidrologice; acţiuni operative de intervenţie la lucrările hidrotehnice din
administrare; monitorizarea datelor primite din teren şi transmiterea lor conform schemei
sinoptice a fluxului informational; transmiterea de date hidrometeorologice cu părţile
ungară şi ucraineană, conform conventiilor hidrotehnice în vigoare; monitorizarea
punctelor critice de pe cursurile de apă.
- La atingerea cotei de pericol (CP) se va acţiona în sensul primirii şi transmiterii
de avertizări hidrometeorologice; se vor monitoriza cursurie de apă cu frecvenţă sporită;
se va asigura Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate
de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice
şi poluări accidentale; elaborarea şi transmiterea prognozei hidrologice pentru bazinele
hidrografice din direcţia de ape; monitorizarea datelor primite din teren şi transmiterea lor
conform schemei sinoptice a fluxului informaţional; transmiterea de date
hidrometeorologice cu părţile ungară şi ucraineană conform convenţiilor hidrotehnice în
vigoare; se propune Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu
Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă luarea măsurilor de inundare dirijată pe
terenurile dinainte stabilite în planurile de apărare sau introducerea unor măsuri speciale
în funcţionarea sistemelor de evacuare a apelor mari conform Ordinului comun
nr.420/638 din 2005. Măsurile, lucrările de intervenţie şi materiale din stoc pentru
combaterea dezastrelor provenite din inundaţiile apelor mari trebuie să fie la îndemâna
autorităţilor locale.
Fenomenele ce pot apărea în timpul apelor mari sunt: curenţii în lungul taluzului exterior
al digurilor şi apariţia curenţilor verticali ce se formează în preajma acestora; acţiunea
prelungită a valurilor care destramă şi spală taluzul exterior al digului; infiltraţii, înmuieri
şi alunecări ale digurilor; scurgeri prin corpul digurilor; infiltraţii prin fundaţii, scurgeri
pe sub dig, apariţia grifoanelor8 şi prăbuşirea solului; infiltraţii pe lângă şi prin lucrări de
artă (subtraversări, podeţe, etc.) şi prăbuşirea acestora; defecţiuni în corpul digurilor:
breşe, şei; îngrămădiri sau poduri de gheaţă în zona podurilor sau la coturile albiilor (care
se pot evita prin spargerea gheţii şi dirijarea în afara zonelor strangulate). Toate aceste
8

Fenomene ce pot apărea la producerea apelor mari, la grifoane mai mari se va folosi zidul format din saci umpluţi cu
pământ sau nisip
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acţiuni distructive ale apei, dacă nu sunt combătute la timp, pot provoca ruperea digurilor.
Pentru a împiedica producerea degradărilor la lucrările de apărare sau a opri desfăşurarea
progresivă a procesului de distrugere a apei este necesar să se execute lucrări de
intervenţie.
Lucrări de intervenţie şi acţiuni întreprinse în caz de inundaţii
Pentru zona îndiguită, măsurile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor constau în
paza şi supravegherea lucrărilor de apărare şi executarea lucrărilor de intervenţie în
punctele sau zonele devenite periculoase. Până la atingerea fazei a III-a de apărare este
mai puţin probabil să apară situaţii în care să se producă ruperea digului. În momentul în
care pe cursurile de apă îndiguite se atinge nivelul fazei a III-a de apărare se iau
următoarele măsuri:
- se supraveghează continuu digurile şi instalaţiile de evacuare a apelor şi alte lucrări
hidrotehnice care pot fi afectate de viituri, de către agenţii hidrotehnici ajutaţi de personal
de la comisia locală instruit de formaţie pe raza căreia se afla sau de înlocuitorul acestuia;
- citirile la mire se fac de către agenţii hidrotehnici din oră în oră şi se transmit imediat la
sistem şi de aici la dispeceratul SGA sau agentul poate transmite şi direct la dispeceratul
în situaţii deosebite;
- dacă prognoza hidrologică prevede depăşirea coronamentului digurilor se execută
lucrări de supraînălţare a acestora (cu saci umpluţi cu nisip sau pământ, diguri iepureşti,
etc.)
- dacă au apărut infiltraţii prin sau pe sub diguri, se intervine cu folie lestată cu saci de
pământ sau se bat parplanşe pe partea exterioară a digului pentru oprirea infiltraţiilor;
dacă au apărut grifoane se intervine cu saci umpluţi cu pământ sau balast care se aşează
în jurul locului unde apa iese la suprafaţă;
- dacă s-au creat breşe în lucrările de apărare, se intervine pentru limitarea extinderilor cu
saci umpluţi cu pămînt, cu parplanşe, piatră sau alte materiale;
- se iau măsuri de evitare a blocajelor cu flotori şi gheţuri în special în zonele podurilor,
a gurilor de evacuare a apelor, prin îndepărtarea continuă a acestora, sau dirijarea şi
antrenarea blocurilor de gheaţă pe cursurile de apă;
- în cazul în care s-au format blocaje de gheaţă şi zăpoare, se intervine, după caz, cu
exploziv, care se execută numai de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
- în timpul apelor mari, când situaţia creată impune inundarea dirijată a unor incinte în
vederea evitării pierderilor de vieţi omeneşti şi producere de mari pagube materiale, prin
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se cere aprobarea Comitetului Central
pentru Situaţii de Urgenţă, singura în măsură să stabilească după caz şi să dispună în
acest sens.
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În cazul în care viitura depăşeşte nivelul de calcul al digurilor, acţiunile de apărare din
zonă se desfăşoară sub conducerea şi aprobarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, care are ca sarcină imediată următoarele:
- avertizarea comisiilor comunale locale, dacă este necesară evacuarea oamenilor,
animalelor şi bunurilor din zonele posibil a fi inundate;
- stabilirea zonelor unde se poate face evacuarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;
- stabilirea necesarului de materiale, utilaje şi forţe de muncă şi locurile de dirijare ale
acestora pentru intervenţii la puncte critice pentru supraînălţarea digurilor;
- măsuri de executare a unor diguri în jurul localităţilor sau obiectivelor economice
pentru evitarea inundării acestora;
- măsuri de consolidare a liniilor de localizare (închideri de poduri, supraînălţări de
ramblee, etc.) în cazul unor eventuale inundaţii;
- măsuri suplimentare peste prevederile regulamentelor de exploatare, pentru atenuarea
viiturilor prin folosirea la maxim a acumulărilor, sistarea pompărilor din reţeaua de
desecare şi crearea de breşe în digurile de apărare în punctele stabilite dinainte, pentru
dirijarea inundaţiilor (numai cu aprobarea Comitetului Central pentru Situaţii de Urgenţă
în punctele stabilite dinainte), în scopul evitării unor calamităţi cu pagube foarte mari.
Când viitura continuă să crească, depăşind substanţial nivelurile de calcul, se iau măsuri
speciale privind stabilirea efectivelor de forţe speciale (armata), inclusiv utilaje şi
mijloace de transport pe apă şi pe uscat; crearea de breşe prin executarea de deschideri în
digurile de apărare în diverse puncte fixate dinainte, pentru dirijarea inundaţiei în scopul
reducerii pagubei la minim.
În zonele stabilite pentru inundarea dirijată, localizarea apelor revărsate în zonele
apărate se poate face după caz prin închiderea subtraversărilor sau alte deschideri prin
diguri; izolarea unor obiective prin construirea digurilor circulare etc. Pentru a evita
inundarea unor localităţi sau obiective importante în perioadele de ape mari sau de
accidente la construcţiile hidrotehnice, se poate face inundarea dirijată a unor terenuri
dinainte stabilite prin planurile de apărare precum şi a incintelor îndiguite realizate lateral
unui curs de apă (polderul Moftin de pe râul Crasna).
Deschiderea digurilor în cazul inundării dirijate a unor terenuri se poate face numai cu
aprobarea Comitetului Central pentru Situaţii de Urgenţă la cererea Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă. În cazul digurilor din zona de frontieră de interes comun se
aplică şi prevederile convenţiei hidrotehnice încheiate cu ţările vecine - Republica
Ungară şi Ucraina. Tronsoanele de diguri care pot fi tăiate în cazul inundării dirijate au
fost stabilite prin planurile de apărare judeţene.
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1.2. Cutremure
Cutremurele din partea de nord şi nord-vest a ţării, incluzând Crişana, Maramureşul (cu
prelungiri în Ucraina), Nord-Vestul Transilvaniei (Podişul Someşelor) şi Bucovina nordul Moldovei sunt destul de importante şi, deşi mai rare decât cutremurele din Banat,
ele nu trebuie neglijate, din cauza efectelor asupra societăţii umane.
Acest fenomen geografic ce prezintă risc natural major pentru activitatea antropică are o
istorie proprie în spaţiul sătmărean. Dovezile manuscriselor (în special bisericeşti)
menţionează anul 1092 ca fiind marcat de cutremure în spaţiul sătmărean. Aceasta este
prima consemnare despre activitatea seismică din zona sătmăreană. Pe baza
documentelor istorice s-a stabilit că până în anul 1900 au avut loc permanent mişcări
telurice pe teritoriul judeţului Satu Mare, numărul acestora fiind de apreciat la 171.
Activitatea seismică a fost prezentă şi în secolul XX, localizată pe microsistemul de falii
din arealul văii Ierului (Eriului) - cu actitivate principală şi pe aliniamentul faliei Livada Halmeu, cu manifestări reduse. Trebuie precizat faptul că impactul pe care îl are un
fenomen geografic de risc, precum cutremurele de pământ este cu atât mai accentuat cu
cât afectează un areal unde există activitate social - economică.
Se poate spune că, raportat la timp istoric, cea mai intensă activitate seismică a durat 9
ani (1829 - 1838) având ca origine două zone de epicentru (ambele aflate pe teritoriul
judeţului Satu Mare, prima şi cea mai activă fiind culoarul tectonic al văii Ierului/Eriului,
a doua fiind considerată pe aliniamentul Halmeu – Livada.
Se constată că în timp istoric aceste mişcări seismice au avut manifestări neprevăzute,
intensităţi variate, producându-se la intervale de timp arbitrare. Rezultatele privind
intensitatea mişcărilor seismice sătmărene dovedesc că un număr de 132 au fost
cutremure slabe, 24 au avut intensitate moderată, 13 au fost considerate puternice,
provocând însemnate pagube materiale şi 2 foarte puternice au avut efecte distrugatoare:
cele 2 cutremure din 30 iunie – 1 iulie 1829 şi 15 octombrie 1834 care s-au resimţit în
întreaga Câmpie de Vest până în Ungaria. Cea mai vulnerabilă zonă a fost partea sudică a
judeţului; efectele activităţii seismice s-au resimţit însă, cu diferite intensităţi, în întreaga
Depresiune Panonică.
Deşi mai rare decât mişcările seismice din Maramureş, Dobrogea sau Banat, zona
seismică din Crişana până la Carei dezvoltă cutremure de intensitate slabă sau foarte
slabă, dar cu frecvenţă mai mare. La intervale mai mari (zeci, sute de ani) se produc
seisme cu intentităţi mari, care produc distrugeri locale.
Seismul, ca fenomen geografic este unul dintre cele mai înspăimântătoare acţiuni naturale
care se produc în natură. Apariţia bruscă a mişcării pământului, forţa distrugătoare a
oscilaţiilor scoarţei terestre, durata scurtă a întregului fenomen, produc nu numai un
impact psihologic puternic asupra oamenilor, dar pot provoca importante distrugeri
materiale dacă intensitatea depăşeşte 6-7 grade pe scara Richter.
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După cum se ştie, seismele nu pot fi prevăzute cu exactitate şi nu pot fi oprite. Pot fi însă
cercetate zonele epicentrelor, mecanismele care le produc, periodicitatea de manifestare,
intervalele dintre ele, în acest sens, fiind posibilă luarea unor măsuri de prevenire sau
atenuare a unor catastrofe, acolo unde se ştie că există areale vulnerabile sau expuse
producerii acestori riscuri naturale.
De cele mai multe ori, nu cutremurul în sine produce victime, ci efectele sale, care sunt
mult mai acut resimţite în mediul urban faţă de cel rural. În acest sens se pot exemplifica
următoarele aspecte: posibilitatea rănirii de către cioburi, tije din lemn, bucăţi de zidărie,
mobile etc. acţionate de mişcarea seismică în sine. La cutremure de intensitate mare, un
pericol îl constituie infrastructura edilitară (ţevi de gaze care pot provoca incendii, ţevi de
apă spartă care pot provoca inundarea sub dărâmături şi chiar scurt-circuite cauzate de
căderea stâlpilor de electricitate).
Ca efecte secundare ale cutremurelor, pot fi amintite cele de natură geografică, între care
alunecările de teren sunt cele mai importante. Le urmează inundaţiile care, prin acţiunea
combinată cu cele anterioare, pot duce la pierderi semnificative de vieţi omeneşti şi
importante pagube materiale.
Măsuri de protecţie
Pentru ca aceste efecte să aibă impact cât mai mic asupra vieţii cotidiene, este necesară
luarea unor măsuri minime necesare în caz de producere a dezastrului. Totodată, este
necesar ca aplicarea lor de către populaţie să fie imediată, recomandându-se efectuarea
anticipată a exerciţiilor de evacuare în caz de calamitate.
Una şi cea mai importantă dintre măsurile de prevenire a dezastrelor provocate de
cutremur se referă la proiectarea adecvată a construcţiilor (imobile) în zonele în care se
ştie că mişcarile seismice sunt puternice şi se manifestă frecvent.
Recomandări pentru populaţie:
- Asiguraţi-vă că nu veţi fi rănit de obiecte contondente şi evitaţi rănirile în timp ce îi
ajutaţi pe alţii mai puţin instruiţi.
- Minimizaţi efectul cutremurului asupra casei dvs. sau de la locul de muncă prin
pregătirea pe care o aveţi de a supravieţui 72 de ore fără ajutor din partea echipelor de
intervenţie.
- Pregătirea în cadrul familiei este absolut necesară şi trebuie să cuprindă următoarele
acţiuni înainte de producerea unui cutremur:
-

efectuarea unui plan de urgenţă individual pentru casă şi familie;

-

dacă locuiţi singur este necesară pregătirea unui plan de urgenţă propriu pe
care să îl aibă în vedere prietenii şi vecinii apropiaţi;
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-

învăţaţi metode de prim ajutor medical, inclusiv de resuscitare cardiopulmonară

-

aflaţi care sunt locurile cele mai sigure din casa dv. în caz de cutremur şi
exersaţi refugierea dv. în acele spaţii.

-

locuri sigure: sub mese sau birouri grele; pe holuri; în colţul camerelor; lângă
stâlpii de rezistenţă.

-

locuri periculoase: lângă ferestre sau oglinzi; lângă obiectele grele ce ar putea
să cadă; bucătărie sau uşi, unde şocul poate provoca ca uşile să vă lovească.

- Şansele de supravieţuire sunt mai mari dacă vă faceţi un astfel de plan împreună cu
familia. Începeţi să discutaţi de ce s-ar putea întâmpla, şi ce trebuie făcut acasă, la şcoală
sau la locul de muncă în caz de cutremur. Pregătiţi o listă cu ceea ce trebuie să faceţi
pentru a vă pregăti pentru o situaţie de urgenţă, luând în calcul paralizarea comunicării
GSM (telefonie mobilă sau fixă).
- Stabiliţi un loc de reîntâlnire a membrilor familiei după producerea evenimentului.
Alegeţi locul într-un spaţiu deschis (parc, grădină, staţii de metrou etc.), care nu este
expus dărâmăturilor sau pericolelor.
- Pregătiţi-vă casa: mergeţi prin casă şi imaginaţi-vă ce s-ar putea întâmpla în cazul unui
cutremur violent.
- Învăţaţi membrii familiei că trebuie şi cum trebuie să închidă principalele surse de gaze,
apă, electricitate (în această ordine). Pentru a veni în ajutor, puneţi etichete care să arate
poziţiile de Deschis/Închis, Pornit/Oprit la conductele de apă, gaz, întrerupătoarele
principale de electricitate.
- Aveţi în vedere ancorarea boilerelelor sau a aparatelor casnice prin a căror cădere sau
mişcare s-ar putea rupe ţevi de gaz sau apă.
- Ancoraţi bine piesele grele de mobilier şi nu agăţaţi tablouri înrămate cu geam sau
oglinzi (grele) deasupra paturilor.
- Asiguraţi-vă casa pentru eventualitatea unor distrugeri provocate de cutremur.
- Pregatiţi-vă un plan de urgenţă. Împachetaţi proviziile de urgenţă (indicate mai jos) în
pungi de plastic sau cutii rezistente de plastic şi plasaţi-le în locuri sigure din casă: în
debara, sub o scară. Trebuie să fie uşor de transportat, să puteţi să le luaţi cu dvs. Pregătiţi
un pachet de urgenţă în maşină în cazul în care va trebui să evacuaţi locuinţa şi nu vă veţi
mai putea întoarce. Aceste provizii trebuie să fie suficiente pentru supravieţuirea pe timp
de 3 zile.
- Apa este esenţială pentru supravieţuire. Stocaţi cel puţin 4 litri de apă/persoană/zi. Cea
mai bună este apa plată îmbuteliată în sticle mici de plastic. Puneţi-le într-un loc răcoros,
la întuneric. Notaţi pe etichetă data cumpărării. Înlocuiţi proviziile de apă la fiecare 6
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luni. Dacă aveţi animale de companie, pregătiţi apă şi pentru acestea (aproximativ 30
mililitri de apă/kg/zi).
- În cazul în care după cutremur veţi avea acces la apa din alte surse, fierbeţi-o timp de
minim 10 minute şi după răcire puteţi să o consumaţi în siguranţă.
- În cazul în care sunteţi blocat în toalete sau în baie, iar reţeaua de apă nu funcţionează,
puteţi folosi pentru băut apa care se află în boilere sau în rezervoarele de apă de deasupra
toaletelor.
- Mâncarea trebuie păstrată în frigider, fiind alese acele sortimente care nu trebuie gătite
sau preparate şi care sunt uşor de transportat. Cantitatea trebuie să acopere necesarul
pentru întreaga familie. Cele mai indicate sunt: conservele de mâncare preparată (fasole
fiartă, mazăre, peşte, carne, legume, fructe, vegetale, cereale, bomboane; laptele
pasteurizat, sucuri, ceai (îmbuteliate), zahăr, sare, piper, ness. După caz, trebuie să aveţi
alimente pentru persoanele care necesită regim alimentar special, pentru copii sau
animale de companie. Nu uitaţi tacâmurile, de preferat sunt bricegele care vă pot folosi şi
în alte scopuri. Un deschizător de conserve este absolut necesar.
- Îmbrăcămintea - Trebuie să aveţi pregătit câte un schimb de încălţăminte şi
îmbrăcăminte de persoană. Nu trebuie să lipsească puloverul sau tricoul cu mânecă lungă
sau scurtă, pantaloni rezistenţi, şapcă sau căciulă, îmbrăcăminte de ploaie, bocanci
(adidaşi) rezistenţi la apă, mănuşi de protecţie. Un sac de dormit sau 2 pături calduroase
sunt necesare pentru fiecare persoană. Îmbrăcămintea trebuie să fie rezistentă la sticlă
spartă, moloz, umezeală, frig, etc.
- Planul de prim ajutor trebuie ţinut la îndemână, în casă şi în maşină. Sunt necesare
medicamente: analgezice, antiseptice etc. Notaţi pe o foaie de hârtie medicamentele
necesare fiecărei persoane din familie şi pregătiţi provizii din timp (care vor fi reînnoite
permanent).
- Alte provizii necesare: Nu trebuie neglijată lipsa lumânărilor şi a chibritelor. La fel de
necesare sunt lanternele şi baterii (1 lanternă/persoană). Păstraţi-le lângă pat, în maşină şi
la locul de muncă (împreună cu baterii de rezervă care se vor înlocui la fiecare 12 luni).
Foarte util este un fluier (3 fluierături scurte este semnalul pentru ajutor). Alte obiecte
necesare sunt: periuţa de dinţi, săpun, deodorant, hârtie igienică, şerveţele umede, saci de
plastic, ciocan, cuie, chibrituri, sfoară, bandă adezivă, pix, marker, carneţel.
- Actele familiei (testamente, poliţe de asigurare, contracte, acţiuni, paşaport, actele de
identitate, carnetul de sănătate, bani lichizi, actele conturilor din bănci, numere de telefon
importante, certificate de naştere, de căsătorie etc.) Acestea trebuie să fie depozitate în
pungi de plastic care se închid ermetic.
- În cazul în care seismul are loc când membrii familiei sunt separaţi (şcoală, serviciu
sau la domiciliu), creaţi un plan de urgenţă pentru familia dumneavoastră, pentru ca
fiecare să ştie ce are de făcut. Vorbiţi cu un prieten din afara localităţii să fie persoana de
contact în cazul unui cutremur. Membrii familiei vor putea ţine legătura telefonic cu
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acesta şi vor putea comunica între ei în cazul în care sunt separaţi. De obicei, în
timpul/după un cutremur, legăturile telefonice interurbane sunt mai stabile decât cele
locale. Stabiliţi un loc de întâlnire în cazul în care v-ar fi imposibil să ajungeţi acasă.
- Indicaţii utile despre cum să vă protejaţi în timpul unui cutremur dacă vă aflaţi într-o
clărire sau pe stradă (în afara ei).
A. Într-o clădire staţi pe loc. Nu fugiţi afară. Intraţi sub o masă grea sau un birou
sau orice alt obiect de mobilier de care vă puteţi ţine. Dacă sunteţi pe un hol, ghemuiţi-vă
şi proptiţi-vă de un perete de interior. Evitaţi uşile. Din cauza mişcărilor seismice uşile se
pot trânti şi pot să vă rănească. Protejaţi-vă faţa şi capul. Plecaţi de lângă ferestre, uşi de
sticlă, oglinzi, sobe, biblioteci, mobilier înalt. Dacă sunteţi într-un scaun cu rotile, blocaţi
roţile şi acoperiţi-vă capul şi ceafa cu mâinile. Nu folosiţi liftul. Dacă vă aflaţi într-un lift
în timp ce începe un cutremur, apăsaţi butonul de oprire şi apoi butonul celui mai
apropiat etaj. Ieşiţi din lift cât de repede puteţi.
B. Afară încercaţi să vă duceţi spre o zonă cât mai sigură, departe de ferestre,
clădiri, stâlpi de electricitate sau de telefon.
C. Într-un vehicul, încercaţi să trageţi pe dreapta într-un loc sigur. Nu blocaţi
şoseaua. Feriţi-vă de poduri, tunele şi clădiri, cel mai sigur fiind să staţi în vehicul.
D. Într-un loc public aglomerat retrageţi-vă într-un loc unde să nu fie
îmbulzeală. Dacă vă aflaţi într-un centru comercial de tip Mall, intraţi în cel mai apropiat
magazin.
E. La şcoală, intraţi sub bancă şi agătaţi-vă de piciorul acesteia. Nu staţi cu faţa
spre geam.
F. În autobuz, staţi în autovehicul până la oprirea acestuia şi terminarea
cutremurului.
- După cutremur, primele acţiuni trebuie să vizeze următoarele aspecte:
-

Verificaţi dacă sunteţi rănit sau dacă sunt răniţi în zonă şi acordaţi primul
ajutor.

-

Nu folosiţi telefonul decât dacă vreţi să anuntaţi o urgenţă majoră.

-

Îmbracaţi-vă în haine rezistente, care să vă protejeze de moloz sau de geamuri
sparte.

-

Verificaţi casa pentru a vedea dacă are distrugeri şi dacă dv. consideraţi că
locuinţa nu este sigură, ieşiţi şi evitaţi să mai intraţi.

-

NU aprindeţi chibrite, nu folosiţi întrerupătoare până când nu vă asiguraţi că
nu sunt scurgeri de gaze. Folosiţi lanterne şi nu închideţi robinetele principale
de la ţevi decât dacă sunt avarii la acestea.
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-

Dacă aveţi apă la robinet imediat după cutremur, umpleţi cu apă cada de baie
şi orice alte recipiente.

-

Ascultaţi la radio anunţurile oficiale.

-

Nu folosiţi vehiculul decât în caz de urgenţă majoră. Păstraţi drumurile
libere pentru ambulanţe şi pompieri.

-

Dacă sunteţi în maşină, iar în jurul acesteia au căzut cabluri de electricitate de
pe stâlpi, nu coborâţi din autovehicul. Aşteptaţi să fiţi salvat.

-

Staţi la 10 m distanţă de cablurile căzute de pe stâlpi.

-

Dacă aveţi animale de companie, căutaţi-le şi asiguraţi-vă că nu sunt rănite.

1.3. Alunecările de teren
Regimul climatic bogat în precipitaţii, mai ales în zonele superioare ale cursurilor de apă,
pantele mari ale versanţilor şi gradul redus al acoperirii cu vegetaţie în anumite zone,
produc inundaţii grave, cu pagube însemnate, dar au şi efecte negative asupra solului,
prin fenomene de eroziune sau prin exces de umiditate.
Prin alunecare de teren se înţelege deplasarea unei mase de steril sau rocă pe o suprafaţă
înclinată (versant). Alunecările de teren se produc în zonele în care substratul de sol este
predominant argilos, devenind vulnerabile la mobilitate după ploi abundente de lungă
durată.
Factorii cei mai importanţi care pot duce la declanşarea alunecărilor de teren sunt de
natură pluvială: ploi torenţiale sau ploi îndelungate, inundaţii care prin eroziunea
malurilor produc alunecări de teren violete; geomorfologică: prin acţiunile de pantă a
reliefului, seismele şi erupţiile vulcanice şi nu în ultimul rând acţiunile antropice prin
defrişările forestiere. Acţiunea combinată a acestora poate avea efecte dezastruoase cu
impact major asupra activităţilor antropice.
Perioada de pregătire a alunecărilor de teren poate fi uneori de foarte lungă durată, fiind
pusă în evidenţă de râpa de desprindere, însă declanşarea lor se produce de fiecare dată
brusc. Cele mai frecvente alunecări de teren se declanşează primăvara, când cantitatea de
precipitaţii este mai mare şi se cumulează cu fenomenul de topire a zăpezilor.
În Judeţul Satu Mare, alunecările de teren constituie fenomene relativ izolate ca
răspândire geografică, însă pagubele materiale produse în zonele afectate sunt
semnificative. Vulnerabilitatea arealelor sătmărene subsidente sau joase este ridicată după
perioadele cu ploi abundente (care s-au petrecut cu frecvenţă mare de-a lungul timpului),
fiind influenţată de structura şi textura solului, alunecările de teren fiind cauzate în
principal de umiditatea solului.
Cele mai puternice alunecări s-au produs în Satul Babţa (13 case) din Comuna Bogdand,
unde acestea au caracter lent. Au fost afectate casele din comunele: Racova, Girocuta,
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Racşa, Călineşti Oaş (distrugerea unei porţiuni de drum), Hodod (case avariate şi drum
afectat pe 25m care a întrerupt legătura spre Cehu Silvaniei din judeţul Sălaj).
În cazul alunecărilor de teren de la Vâlcei, lângă Satu Mare, în baza studiului geotehnic
efectuat pe amplasamentul afectat, specialiştii consideră că probabilitatea producerii unei
noi alunecări de teren este de 81%, ceea ce reprezintă un potenţial ridicat de risc.
Producerea fenomenului este datorată instabilităţii terenului, cauzată de pantă (diferenţa
de cote altimetrice a aşezării de aproximativ 30 de metri între albia majoră a Someşului şi
terasă). Au fost afectate de alunecarea de teren 19 construcţii, două hectare de teren (din
jurul construcţiilor şi terenuri agricole), valoarea pagubelor fiind de 224 mii lei. Cauza
producerii pagubelor materiale se datorează în primul rând construcţiilor ilegale (fără
autorizaţie de construcţie), şi fără structură de rezistenţă, materialele folosite fiind
chirpici sau cărămidă. Soluţiile propuse de specialiştii geologi şi topografi pentru
executarea lucrărilor de consolidare în regim de urgenţă din zona Vâlcei se referă la
realizarea unui zid de sprijin, efectuarea unui dren principal, drenuri secundare şi
decaparea crestei taluzului.
Consiliul Judeţean Satu Mare derulează proiectul “Îmbunătăţirea calităţii mediului prin
înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren în localitatea Hodod”, care constă în
stabilizarea unui tronson de drum judeţean în lungime de 250 m, situat în intravilanul
comunei Hodod.
1.4. Harta vulnerabilităţii în judeţul satu mare
Evaluarea vulnerabilităţii unui spaţiu geografic prevede cartografierea zonei destinate
analizei. Hărţile vulnerabilităţii pot fi utilizate după destinaţii (grad de detaliere,
obiectivul şi scopul propus etc.) în activităţi legate de informarea mass-mediei cu privire
la fenomene geografice care prezintă factori de risc natural, managementul durabil al
resurselor, planificare etc. sau, pot fi folosite de către oricare din organismele
responsabile din instituţiile de profil. Vulnerabilitatea - ca unitate de măsură
cuantificabilă validă şi destinată să măsoare o stare de fapt sau o evoluţie - este apreciată
ca a fi mică, medie sau mare. La întocmirea Hărţii zonelor vulnerabile la producerea
riscurilor naturale în judeţul Satu Mare pentru prezentul studiu s-au luat în considerare
fenomenele şi factorii de risc natural, care, în funcţie de condiţiile locale (naturale şi
antropice) prezintă diferite grade de vulnerabilitate.
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Figura nr. 1 Harta zonelor vulnerabile la producerea riscurilor naturale în judeţul Satu Mare (2011)

Interpretarea hărţii şi analiza pe factori de risc demonstrează că:
- Zonele de risc pentru inundaţii sunt specifice întregii Câmpii Joase a
Someşului, însă, vulnerabilitate mare o au zonele de convergenţe (în special locale) unde
nu sunt executate lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor. Vulnerabilitatea medie
pentru inundaţii este prezentă în toate localităţile situate la contactul dintre dealuri şi
câmpie (sudul şi sud-estul şi nord-estul judeţului) fiind amplificate de viiturile ce vin din
spaţii montane. Vulnerabilitate mică este specifică arealelor antropice unde s-au executat
lucrări de hidroprotecţie şi sisteme de amenajări hidrotehnice care reduc efectele de
viitură.
- Zonele de risc seismic cu vulnerabilitate mare se întâlnesc în sudul judeţului,
pe aliniamentul văii Ierului şi Livada-Halmeu, în mod special în zonele de interferenţă cu
alţi factori de risc. Vulnerabilitate medie pentru cutremure o prezintă zonele dispuse
concentric celor două focare. Vulnerabilitate mică este caracteristică arealelor cu
densitate scăzută de populaţie.
- Zonele de risc pentru alunecări de teren se suprapun în primul rând zonelor
de risc generate de regimul climatic (ploi torenţiale şi/sau inundaţii) fiind accentuate de
procesul de pantă şi acţiunea agresivă a factorului antropic în mediu). Vulnerabilitate
mare o prezintă alunecările de teren întâlnite în zonele de dealuri, la contactul cu
sectoarele de câmpie înaltă, unde panta reliefului este accentuată iar substratul litologic
permite activarea alunecărilor de pământ. În timpul viiturilor, când debitele de apă şi
viteza de curgere este foarte mare, malurile albiilor râurilor prezintă vulnerabilitate de
surpare a acestora. Vulnerabilitatea medie este specifică eroziunii laterale a malurilor,
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accentuate de ploi cu caracter torenţial sau de lungă durată. Vulnerabilitate scăzută a
alunecărilor de teren este specifică câmpiei joase, unde panta reliefului are o înclinare de
sub 3 - 5 grade.
În concluzie, judeţul Satu Mare prezintă vulnerabilitate ridicată cu privire la
producerea fenomenelor naturale de risc.
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CAPITOLUL 2. MODELE TEORETICE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE
DEZASTRE
2.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a detaşamentelor de intervenţie în
cazuri de dezastre naturale
Prin definiţie, detaşamentele de intervenţie sunt detaşamente voluntare ale Crucii Roşii
Române, pregătite pentru a interveni în acordarea primului ajutor premedical, acordarea
asistenţei sociale şi psihologice, asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă, asigurarea
primirii şi cazării persoanelor evacuate, asigurarea apei şi a hrănirii acestora, desfăşurarea
unor activităţi profilactice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă, culegere de date şi
informaţii pentru efectuarea evaluărilor privind nevoile populaţiei afectate, participarea la
avertizarea populaţiei, distribuirea de ajutoare, participarea la activităţi de căutare şi
salvare.
Detaşamentele de intervenţie se constituie la nivelul societăţii naţionale ca Detaşamente
de intervenţie regionale, la nivelul filialelor judeţene şi subfilialelor orăşeneşti ca
Detaşamente de intervenţie locale. La constituirea Detaşamentelor se vor avea în vedere
şi tipurile de risc existente în zona de activitate şi responsabilitate, în funcţie de acestea se
pot organiza şi alte tipuri de echipe speciale neprevăzute în regulament, dar considerate a
fi necesare.
Detaşamentele de intervenţie în situaţii de urgenţă se înfiinţează, se organizează şi
funcţionează pentru asigurarea îndeplinirii principalelor funcţii de sprijin privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă stabilite în sarcina S.N.C.R. prin legislaţia
în vigoare. Ele sunt organizate de către S.N.C.R., filialele judeţene sau subfilialele din
oraşe şi comune şi se compun dintr-un număr variabil de persoane şi echipe instruite
pentru managementul situaţiilor de urgenţă, constituite pe domenii de competenţă în
funcţie de specializarea acestora, care dispun de resursele necesare pentru îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute în regulamentul de funcţionare. Pentru realizarea şi menţinerea unei
capacităţi de răspuns optime, dotarea detaşamentului de intervenţie trebuie să asigure:
a) acoperirea funcţiilor de sprijin în funcţie de tipurile de risc potenţiale;
b) executarea oportună a atribuţiunile specifice;
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi
gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a
acestora;
d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul voluntarilor.
După constituire, fiecare detaşament va întocmi un regulament de organizare şi
funcţionare al acestuia, iar voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în
conformitate cu prevederile legii voluntariatului. Formaţiunea de intervenţie este
constituită dintr-un număr variabil de echipe specializate sau mixte formate din 3 – 5
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persoane, din care unul este şef de echipă, iar la nivelul Detaşamentului se numeşte un
comandant şi un adjunct.
Pentru acordarea primului ajutor premedical în cadrul Detaşamentului trebuie să existe
cel puţin o echipă de 5 persoane, iar pentru celelalte specialităţi prevăzute în acest
regulament în cadrul Detaşamentului trebuie să existe minim un voluntar instruit pe
domeniul respectiv.
Activităţile specifice privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe care
S.N.C.R. trebuie să le asigure în cadrul funcţiilor de sprijin repartizate sunt următoarele:
-

asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate,

-

acordarea primului ajutor pre medical,

-

măsuri profilactice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă,

-

verificarea şi asigurarea apei potabile pentru persoanele afectate sau evacuate,

-

prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate,

-

asigurarea bazei materiale pentru acţiunile proprii,

-

participarea la reabilitarea zonei afectate şi restabilirea stării provizorii de
normalitate,

-

asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10.000
victime, prin resursele şi infrastructura proprie, şi peste 10.000 victime prin
Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie,

-

acordarea asistenţei sociale persoanelor afectate de dezastre,

-

acordarea asistenţei psihologice persoanelor afectate de dezastre.

Pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul funcţiilor de sprijin echipele de specialitate au
următoarele atribuţii:
1. Echipa de EVALUARE
-

Efectuarea evaluărilor în zonele afectate;

-

Întocmirea, actualizarea şi înaintarea rapoartelor de informare pentru întocmirea
buletinului informaţional;

-

Completarea şi înaintarea formularelor speciale privind evaluarea situaţiei,
stabilirea nevoilor şi solicitarea ajutoarelor;

-

Înştiinţarea populaţiei despre potenţialele situaţii de urgenţă – pericole, mod de
acţiune;
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-

Cultivarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare – cu autorităţile publice locale,
I.S.U.J., alte instituţii cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă – în
vederea informării reciproce privind situaţiile de urgenţă şi efectele acestora;

-

Realizarea contactelor cu media locală, schimb de informaţii, promovarea
imaginii Crucii Roşii.

2. Echipa de ASIGURAREA PRIMIRII ŞI CAZĂRII
-

Participarea la organizarea şi instalarea taberelor pentru asigurarea cazării
persoanelor evacuate din zonele afectate;

-

Participarea la instalarea şi utilarea corturilor;

-

Asigurarea fluxului în cadrul taberelor;

-

Participarea la identificarea şi luarea în evidenţă a evacuaţilor,

-

Participarea la stabilirea nevoilor şi asigurarea materialelor;

-

Participă la asigurarea iluminatului cu generatoarele din dotare.

3. Echipa de PRIM AJUTOR PREMEDICAL
-

Acordarea primului ajutor pre medical persoanelor afectate;

-

Participarea la instalarea şi deservirea punctelor de primire, evacuare şi triaj a
răniţilor în zonele afectate;

-

Participarea la evacuarea răniţilor din zonele afectate;

-

Participă la deservirea punctelor de prim ajutor medical din taberele de evacuaţi.

4. Echipa de MĂSURI PROFILACTICE
-

Participarea la prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin acţiuni şi măsuri
profilactice specifice;

-

Realizarea colaborării cu Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar
Veterinară, Direcţia Apelor etc. pentru realizarea unor acţiuni comune;

-

Informarea privind tipurile de risc specifice zonei precum şi a situaţiilor de
urgenţă pe care le pot provoca şi stabilirea direcţiilor principale de acţiune în
domeniul profilaxiei în astfel de situaţii;

-

Pregătirea de campanii profilactice care să fie puse în aplicare în situaţii de
urgenţă;

-

Participarea la pregătirea populaţiei pentru situaţii de urgenţă.

5. Echipa de ASIGURARE APĂ ŞI SANITAŢIE
-

Participarea la verificarea şi asigurarea apei potabile şi menajere pentru
persoanele afectate sau evacuate;
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-

Participarea la luarea probelor de apă şi trimiterea acestora la laboratoarele
specializate;

-

Participă la stabilirea nevoilor şi realizarea măsurilor de salubritate – latrine,
duşuri, gunoi;

-

Participă la asigurarea apei potabile prin întrebuinţarea instalaţiilor de filtrare a
apei.

6. Echipa de PREPARARE DISTRIBUŢIE HRANĂ
-

Prepararea hranei calde – folosind bucătăriile rulante din dotare;

-

Distribuirea hranei calde, organizarea şi asigurarea servitului mesei în locuri
special amenajate sau în spaţiile de cazare;

-

Asigurarea distribuţiei pachetelor cu hrană rece;

-

Participă la evaluarea nevoilor şi stabilirea necesarului de hrană pentru persoanele
afectate.

7. Echipa de ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-

Acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate şi asistenţă socială pentru
populaţia afectată;

-

Stabilirea persoanelor care necesită asistenţă socială precum şi a nevoilor
acestora;

-

Desfăşurarea de activităţi specifice de căutare şi reîntregire a familiilor despărţite
ca urmare a unor situaţii de urgenţă.

8. Echipa de ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ
-

Acordarea asistenţei psihologice în situaţii de urgenţă:

-

Identificarea persoanelor care necesită asistenţă de urgenţă;

-

Participarea la activităţi de pregătire de specialitate organizate cu sprijinul
Colegiului psihologilor sau altor organizaţii profesionale ale acestora;

-

Cunoaşterea specificităţii populaţiei din zonele cu risc potenţial crescut de
producere a unor situaţii de urgenţă;

-

Studierea profilului psihologic caracteristic al populaţiei din aceste zone;

-

Studierea obiceiurilor, obişnuinţelor, nevoilor spirituale etc.

9. Echipa de LOGISTICĂ
-

Asigurarea bazei materiale şi a suportului logistic necesar pentru realizarea
propriilor activităţi de intervenţie (asigurarea materialelor, tehnicii,
echipamentelor, depozitare, distribuţie, asigurare transport, cazare, hrănire,
asigurarea legăturilor şi a mijloacelor de comunicaţii).
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-

Întreţinerea tehnicii şi materialelor din dotare şi asigurarea completării stocurilor
pentru intervenţie.

10. Echipa N.B.C.
-

Pregătirea voluntarilor pentru acţiuni în situaţii complexe, în cazul unor accidente
în care sunt implicate substanţe chimice sau biologice periculoase, sau în cazul
unor accidente nucleare;

-

Acordarea asistenţei tehnice de specialitate filialelor şi detaşamentelor de
intervenţie din zonele potenţiale de risc nuclear, chimic sau biologic.

11. Echipa SAR
-

Participarea la acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor dispărute, cu echipe
specializate:

-

căutarea persoanelor aflate sub dărâmături ca urmare a unui cutremur - cu câini
special antrenaţi pentru astfel de situaţii;

-

căutare în peşteri a unor persoane rătăcite sau dispărute în astfel de medii;

-

acţiuni de căutare în teren muntos împădurit cu echipe tip salvamont;

-

echipe de salvare de la înec în staţiunile de pe litoral – tip salvamar – în sezon.

În cazul echipelor mixte, atribuţiile tuturor specialităţilor reprezentate în cadrul acesteia,
se cumulează, iar şeful de echipă răspunde de îndeplinirea acestora.
Toţi membrii Detaşamentelor de intervenţie, indiferent de specialitate, trebuie să fie
pregătiţi şi în acordarea primului ajutor, aşadar vor urma cursurile şi vor susţine
examenul de verificare a cunoştinţelor acumulate – în vederea obţinerii certificatului de
absolvire şi a legitimaţiei de voluntar.
Toate echipele pe specialităţile respective asigură şi cooperarea cu unităţile sau echipele
similare ale Federaţiei Internaţionale trimise în sprijinul Societăţii Naţionale.
Pentru pregătirea Detaşamentelor, filialele Crucii Roşii Române vor implica formatorii
proprii şi vor colabora cu Direcţiile de Sănătate Publică, Inspectoratele pentru Situaţii de
Urgenţă Judeţene, Inspectoratele Şcolare Judeţene, diferiţi specialişti şi experţi în
managementul dezastrelor, autorităţi locale precum şi alte instituţii cu atribuţiuni în
gestionarea situaţiilor de urgenţă. La încheierea cursului, participanţii vor susţine un
examen pentru evaluarea cunoştinţelor acumulate. Pentru reîmprospătarea şi completarea
cunoştinţelor, membrii Detaşamentelor de intervenţie participă la cursurile organizate
anual pentru membrii nou-cooptaţi şi sunt examinaţi împreună cu aceştia. Promovarea
probelor de reevaluare a cunoştinţelor este condiţia obligatorie pentru prelungirea
valabilităţii legitimaţiei prin viza aplicată de filială.
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2.2. Responsabilităţile detaşamentului de intervenţie
Atribuţiile specifice fiecărei specializări vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare
şi funcţionare a detaşamentului de intervenţie, prezentat în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 1 Organizarea detaşamentului de intervenţie
1. Comandat detaşament
2. Comandant detaşament adjunct
3. Şef echipă mixtă
3.1. Membru - Specialist
EVALUARE

4. Şef echipă mixtă
4.1. Membru - Specialist
ASIGURAREA CAZĂRII

5. Şef echipă prim ajutor
5.1. Membru - Specialist
PRIM AJUTOR

3.2. Membru - Specialist
MĂSURI PROFILACTICE

4.2. Membru - Specialist
ASIGURARE APĂ

5.2. Membru - Specialist
PRIM AJUTOR

3.3. Membru - Specialist
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

4.3. Membru - Specialist
PREPARARE HRANĂ

5.3. Membru - Specialist
PRIM AJUTOR

3.4. Membru - Specialist
ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ

4.4. Membru - Specialist
LOGISTICĂ

5.4. Membru – Specialist
PRIM AJUTOR

Exemplu de organizare pe număr minim de voluntari. Este recomandat este să existe cel
puţin câte doi voluntari din aceeaşi specialitate, iar preferabil este ca echipele să fie
formate din 3 - 5 membri de aceeaşi specializare9.
Dintre responsabilităţile detaşamentului de intervenţie se remarcă:
A. Comandantul detaşamentului este desemnat de către biroul filialei de Cruce Roşie, pe
baza propunerilor primite de la colectivul de atestare. Acesta are următoarele atribuţii
principale:
-

Conduce nemijlocit activitatea echipelor, atât la exerciţii practice, cât şi teoretice,
coordonează activitatea întregului detaşament, în toate situaţiile, stabilind atribuţii
pentru fiecare echipă din cadrul detaşamentului.

-

Se preocupă, împreună cu directorul filialei, de organizarea instruirii membrilor
nou cooptaţi şi de participarea celor atestaţi la şedinţele de reîmprospătare a
cunoştinţelor.

9

Adaptat după: http://www.crucearosiesector4.ro/uploads/files/Legislatie/Regulamentul%20de
%20organizare.pdf
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-

Mobilizează membrii detaşamentului pentru participarea la exerciţiile şi aplicaţiile
practice şi în situaţiile speciale pentru care sunt instruiţi.

-

Răspunde de evidenţa membrilor detaşamentului şi de menţinerea dotării în stare
operaţională.

-

Face propuneri pentru completarea şi schimbarea componenţei detaşamentului.

-

Răspunde de întocmirea, actualizarea şi păstrarea documentelor Detaşamentului.

B. Adjunctul comandantului îndeplineşte toate atribuţiunile comandatului în lipsa
acestuia. Îndeplineşte sarcinile primite de la comandant. Răspunde nemijlocit de
asigurarea logistică a activităţilor.
C. Şeful de echipă răspunde pentru:
-

Păstrează evidenţa membrilor echipei pe care o conduce şi menţine în stare
operaţională echipa pe care o conduce.

-

Mobilizează echipa la acţiunile detaşamentului din care face parte, atunci când
este solicitat.

-

Coordonează activitatea membrilor echipei, stabilind atribuţiile fiecăruia.

-

Informează comandantul detaşamentului imediat ce survine o modificare în
structura echipei sau a datelor personale ale co-echipierilor: schimbări de nume,
loc de muncă, domiciliu, număr de telefon.

D. Membrii detaşamentului au următoarele atribuţii:
-

Voluntarii de Cruce Roşie, membrii în detaşamentele de intervenţie în situaţii de
urgenţă, acţionează în întreaga lor activitate în conformitate cu Principiile
fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

-

Participă la exerciţii de instruire, aplicaţii practice, situaţii speciale şi concursuri.

-

Răspund prompt la apelul lansat în situaţii de urgenţă, se prezintă rapid la locul
stabilit şi participă efectiv la acţiunea pentru care sunt mobilizaţi.

-

- Se preocupă de întreţinerea şi folosirea judicioasă a dotării.

-

Poartă echipament specific, cu însemnele Crucii Roşii, în cadrul tuturor acţiunilor
la care participă: situaţii de urgenţă, aplicaţii practice, concursuri.

2.3. Măsuri de protecţie şi reguli de comportare în situaţii de criză declanşate de
producerea dezastrelor naturale
Deoarece fiecare tip de risc natural comportă reguli şi măsuri de protecţie specifice,
acestea se vor trata pentru fiecare caz în parte astfel:
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2.3.1. Inundaţii. Măsuri de protecţie
Pentru diminuarea sau eliminarea pagubelor provocate societăţii umane la inundaţii sau
viituri, s-au adoptat o multitudine de măsuri de prevenire sau de protecţie, care se pot
asigura prin aplicarea şi respectarea următoarelor indicaţii:
-

Realizarea lucrărilor hidroameliorative (împăduriri sau reîmpăduriri de versanţi,
crearea de condiţii care să favorizeze infiltraţia şi să reducă debitul scurgerii
apelor pe versanţi, construirea de baraje de retenţie la nivelul de bază al văilor)
destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor din cumpăna de apă10 sau la
formarea torentelor, ca urmare a precipitaţiilor abundente.

-

Stabilirea zonelor de interdicţie din lunca inundabilă pentru interzicerea
construirii de locuinţe sau alte imobile.

-

Adoptarea proiectelor de construire care permit clădirilor sau construcţiilor (civile
sau industriale) să reziste la creşterea nivelului apelor sau la viituri puternice.

Pentru protejarea populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale se vor adopta acţiuni
legate de organizarea şi dotarea serviciilor de urgenţă, astfel încât să fie asigurate optim
serviciile de salvare. Cele mai importante acţiuni sunt:
-

Stabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de
evacuare temporară din zonele inundabile;

-

Asigurarea înştiinţării şi despre pericolul inundaţiilor;

-

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salvare;

-

Asigurarea asistenţei medicale şi aplicarea măsurilor de evitare a apariţiei de
epidemii;

-

Asigurarea condiţiilor necesare pentru sinistraţi cu privire la necesităţi precum:
cazare, apă, hrană, asistenţă medicală, transport etc.

-

Protejarea bunurilor existente din locuinţe prin urcarea acestora în poduri sau prin
evacuarea acestora dacă timpul o permite;

-

Evacuarea populaţiei şi animalelor din zona inundabilă.

Posibilitatea distrugerii barajelor sau a unor lucrări hidrotehnice au impus luarea
măsurilor de siguranţă în exploatare încă din etapa de proiectare-execuţie. Între acestea
se remarcă:
10

Cumpăna de apă, reprezintă linia de separație între două bazine hidrografice, respectiv linia de separare a
scurgerilor precipitațiilor atmosferice pe două pante orientate în direc ții opuse. Cumpăna apelor se găse ște
pe suprafața unui interfluviu și urmărește creasta sau culmea unei catene muntoase sau a sectorului de teren
înalt, care desparte două bazine de scurgere.
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- Realizarea unui sistem competitiv de avertizare-alarmare cu rolul de a anticipa
fenomenele care pot conduce la distrugerea acumulării (barajului) şi de a asigura
aplicarea măsurilor de protecţie în timp util din aval de baraj;
- Stabilirea măsurilor de protecţie şi a modului de respectare a aplicării acestora;
- Organizarea acţiunilor de intervenţie pentru localizarea din timp şi/sau
înlăturarea urmărilor unei catastrofe;
- Instruirea tineretului şi a populaţiei adulte din localităţile din aval de baraje, pe
de o parte cu privire la modul de realizare şi aplicare a măsurilor de protecţie şi pe
de altă parte, la respectarea regulilor de comportare stabilite de organele de
specialitate pentru situaţii critice. La producerea unui astfel de incident se
desfăşoară următoarele operaţiuni:


Se declanşează semnalul de alarmă la dezastre şi se înştiinţează
telefonic (radio, TV) conform planului de dezastre, toate
localităţile din zona inundabilă;



La recepţionarea semnalului de alarmă, populaţia se evacuează în
timpul cel mai scurt, în afara zonei inundabile;



Cu forţe şi mijloace specializate la care pot particişa şi detaşamente
de populaţie adultă sau tânără, comisia locală acţionează pentru
salvarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale;



Se iau măsuri urgente pentru cazarea sinistraţilor şi asigurarea
necesităţilor minime cu apă potabilă şi alimentele;



Se acordă primul ajutor victimelor şi asistenţă sanitară pentru
populaţie în vederea evitării producerii de epidemii.

Populaţia civilă, cetăţenii (copii şi persoanele vârstinice) trebuie să reţină următoarele
reguli de comportare:
Cunoscând timpul rămas la dispoziţie, se acţionează, pe cât posibil, cu calm în toate
situaţiile:
-

La părăsirea locuinţei se întrerupe alimentarea cu gaze, curent electric şi apă;

- Evacuarea oamenilor şi animalelor din imobile se realizează spre locurile stabilite
prin planul la dezastre care trebuie cunoscute (în prealabil) în detaliu;
- La operaţiunile de evacuare care se realizează în minimum de timp stabilit de
echipele de intervenţie, populaţia trebuie să dea dovadă de înţelegere şi să ia asupra
lor numai obiecte strict necesare şi de valoare, fără ca acestea să fie voluminoase;
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- În caz de producere a viiturilor prin surprindere, este indicat ca populaţia să urce
pe clădirile cu acoperişuri rezistente;
- Se recomandă să nu se consume apa din zona inundată, inclusiv din fântâni, decât
după dezinfectarea acestora de către echipele sanitare autorizate în acest sens;
- În toate situaţiile critice, este indicat ca populaţia să aştepte intervenţia echipelor
specializate să intervină în situaţii de dezastre sau calamităţi.
2.3.2. Cutremurele de pământ. Măsuri de protecţie
Pentru prevenirea urmărilor dezastruoase ale cutremurelor de pământ, un rol important
revine instruirii populaţiei care trăieşte în zone vulnerabile producerii seismelor, cu
privire la regulile de comportare pe timpul cutremurului şi cu acţiunile ce trebuie
întreprinse în perioada următoare de la producerea acestuia.
Deoarece mişcarea seismică este un eveniment ce se declanşează prin surprindere, este
necesară cunoaşterea cu exactitate a modului în care trebuie să acţionăm şi locurile care
pot asigura protecţie, indiferent de locul în care suntem surprinşi: acasă, la serviciu, în
locurile publice, în mijloacele de transport etc. Nu trebuie omis faptul că reacţia la
producerea seismului trebuie să fie imediată, având în vedere că timpul pe care îl avem la
dispoziţie pentru punere la adăpost este foarte scurt.
În acest sens, regulile de comportare şi măsurile de protecţie în caz de cutremur, trebuie
să fie bine cunoscute pentru cele trei situaţii: înainte de producere, pe timpul producerii
cutremurului şi după ce mişcarea seismică a încetat.
a. Pentru protecţie înainte de cutremur este necesar să se realizeze măsuri de protecţie a
locuinţei şi în afara acesteia:
•

Măsurile de protecţie a locuinţei prevăd:

- Cunoaşterea spaţiilor în care ne putem proteja imediat: grinda, tocul uşii, sub
birou sau masă rezistentă etc.;
- Identificarea şi consolidarea unor obiecte care pot cădea sau deplasa în timpul
seismului;
- Asigurarea măsurilor de înlăturare a pericolelor de incendiu: protecţia şi evitarea
distrugerilor la instalaţiile de alimentare cu electricitate, apă şi gaze; şi cunoaşterea
locurilor de întrerupere a alimentării cu aceste surse;
- Asigurarea stării de rezistenţă a locuinţei, fiind indicată consultarea organelor de
protecţie civilă locale sau a altor specialişti;
- Asigurarea în locuri uşor accesibile a articolelor de îmbrăcăminte pentru timp
rece, a unei minime rezerve de alimente şi a unor materiale şi obiecte necesare realizării
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unei truse de prim ajutor familial (asigurarea unei lanterne, a unui aparat de radio cu
tranzistor şi bateriile necesare etc.).
•

Măsurile de protecţie în afara locuinţei prevăd:

- Cunoaşterea situării celor mai apropiate unităţi medicale, sedii ale
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, de poliţie, de Cruce Roşie precum şi alte adrese
utile;
- Cunoaşterea bună a drumului pe care vă deplasaţi zilnic către: şcoală, serviciu,
cumpărături etc., având în vedere pericolele care pot apărea prin: spargerea geamurilor,
căderea unor obiecte de la balcoane, fisurarea conductelor de gaze, abur, apă etc.
b. Măsurile ce trebuie luate în timpul producerii unui cutremur puternic sunt
următoarele:
-

Păstrarea calmului, evitarea intrării în panică şi puterea de a linişti ceilalţi membri
ai familiei;

-

Prevenirea tendinţei de a părăsi locuinţa, întrucât putem fi surprinşi de faza
puternică a mişcării seismice pe scări etc. Nu se foloseşte în nici un caz
ascensorul!

-

Dacă suntem surprinşi în interiorul unei locuinţe – rămânem acolo, însă departe
de ferestrele care se pot sparge. Este indicat să se stea înspre centrul locuinţei
(clădirii) lângă un perete. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solid, birou,
masă sau bancă din clasă, acestea fiind suficient de rezistente spre a ne feri de
rănirea prin cădere a lămpilor sau obiectelor suspendate.

-

Dacă suntem surprinşi în afara clădirilor, rămânem departe de acestea, ferindu-ne
de cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri etc. care se pot prabuşi pe stradă.

-

Dacă suntem la şcoală sau la serviciu este recomandat să nu fugim la uşi, să nu
sărim pe fereastră, să nu alergăm pe scări, să nu utilizăm liftul sau să nu alergăm
pe stradă. Deplasarea trebuie să se facă cu calm spre un loc deschis şi sigur,
ascultând indicaţiile date de personalul instruit în acest sens.

-

După trecerea şocului seismului, se închid urgent sursele de foc, iar dacă vreun
obiect s-a aprins, se intervine imediat.

-

Dacă seismul ne surprinde în autoturism, ne oprim cât se poate de repede într-un
loc deschis, se evită staţionarea pe poduri, sub pasaje, linii electrice aeriene, lângă
clădirile prea aproape de stradă, şi ne ferim de firele de curent electric căzute.

-

Dacă ne aflăm într-un mijloc de transport în comun sau în tren, stăm pe loc până
se termină mişcarea seismică. Conducătorul trebuie să oprească şi să deschidă
uşile, dar nu este indicată îmbulzirea la coborâre sau ieşirea pe ferestre.
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-

Dacă ne aflăm într-un loc public cu aglomerări de persoane (teatru, cinematrograf,
stadion, sală de sedinţă etc.) nu alergăm către ieşire, îmbulzeala produce mai
multe victime decât cutremurul în sine. Pe cât posibil rămânem calmi şi îi liniştim
pe cei de lângă noi.

c. După producerea unui cutremur puternic este necesară luarea următoarelor măsuri:
-

Nu părăsiţi locuinţa imediat. Acordaţi mai întâi primul ajutor celor afectaţi de
seism. Calmaţi persoanele speriate şi copiii.

-

Ajutaţi-i să se degajeze pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente
uşoare de construcţii căzute.

-

Atenţie! Nu mişcaţi răniţii grav (dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi
suplimentar din alte cauze), până la acordarea unui ajutor sanitar venit de la
personal medical calificat. Însă, pe aceştia, ajutaţi-i pe loc! Curăţaţi traseele de
circulaţie destinate autovehiculelor de cioburi sau substanţe toxice, chimicale
vărsate, alimente sau alte surse care pot împiedica operaţiunile de salvare etc.

-

Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor,
îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzatoare sezonului respectiv.

-

Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radio-televiziune şi recomandările
acestora şi nu ascultaţi sfaturile sau indicaţiile pesoanelor neautorizate care, în
asemenea situaţii apar ad-hoc.

-

Verificaţi în prealabil starea instalaţiilor de electricitate, gaz, apă, canal din
locuinţă.

-

Părăsiţi calm locuinţa după seism, fără a lua cu dvs. lucruri inutile. Verificaţi mai
întâi scara şi drumul spre ieşire.

-

Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu
reuşiţi, procedaţi cu calm la spargerea geamurilor utilizând un scaun, o vază
metalică (lemn) etc. şi curăţaţi bine zona de cioburi. Deplasaţi-vă într-un loc
deschis şi sigur (parc, stadion etc.).

-

Trebuie să fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor replici seismice,
care de regulă sunt mai reduse ca intensitate decât şocul iniţial. Nu ascultaţi
zvonuri venite din surse neautorizate, utilizând numai informaţiile şi
recomandările transmise oficial şi recepţionate direct de dvs. Combateţi pe cât
posibil variantele provenite din surse colaterale.

asigurându-le

2.3.3 Alunecările de teren. Măsuri de protecţie
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Măsurile planificate pentru prevenire, protecţie şi intervenţie în cazul alunecarilor de
teren sunt similare cu cele aplicate producerii seismelor. Însă, trebuie ţinut cont de o
particularitate distinctă, şi anume că, producerea alunecării de teren, cu rare excepţii, nu
se desfăşoară instantaneu şi prin surprindere.
Alunecările de teren se pot desfăşura cu viteze de 1,5 – 3 m/s, iar în unele situaţii şi peste
această valoare, oferind posibilitatea luării de măsuri în astfel de situaţii. Astfel, un rol
important revine acţiunilor de observare a condiţiilor ce favorizează producerea
alunecărilor de teren şi avertizarea din timp a populaţiei pentru a se putea pune la adăpost
şi a se putea proteja.
Pentru prevenirea urmărilor dezastruoase ale alunecărilor de teren, specialiştii, ţinând
permanent sub observaţie aceste fenomene, au ajuns la următoarele concluzii:
-

Alunecările de teren pot fi preîntâmpinate dacă sunt făcute din timp investigaţiile
necesare stabilirii condiţiilor de apariţie şi de dezvoltare a lor.

-

Alunecările de teren pot fi evitate dacă se aplică procedee adecvate precum:
amplasarea imobilelor (obiective industriale sau construcţii civile) în zonele în
care s-a asigurat în prealabil stabilitatea substratului geologic, şi renunţarea
amplasărilor acolo unde aceste lucrări nu s-au putut realiza, aceste lucrări fiind în
principiu, costisitoare.

-

Este posibilă protecţia ansamblurilor locuibile, numai dacă se preconizează şi se
planifică din timp măsuri corespunzătoare şi se realizează o informare oportună a
populaţiei în zonele vulnerabile de risc generate de alunecările de teren.

În general, acţiunile de intervenţie (în afara unor cazuri particulare) vor urmări
recuperarea bunurilor materiale şi refacerea avariilor. Salvarea supravieţuitorilor din
clădirile acoperite de steril se realizează în condiţiile similare acţiunilor preconizate în
cazul cutremurelor de pământ.
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III. STUDIU PRIVIND
DEZASTRELE NATURALE
DIN JUDEŢUL SATU MARE,
ROMÂNIA

PARTEA A DOUA. ANALIZA
DATELOR PRIMARE DIN
JUDEŢUL SATU MARE,
ROMÂNIA

CAPITOLUL 3. ISTORIC DEZASTRE
3.1. Tipuri de dezastre ce se pot produce
Analiza răspunsurilor ne relevă o bună cunoaştere de către responsabilii administraţiilor
publice locale a tipurilor de dezastre naturale ce pot să aibă loc pe teritoriul localităţilor în
care lucrează, relevată printr-o puternică corelaţie între răspunsurile date de aceştia şi
informaţiile obţinute de la specialiştii ISU la nivel judeţean. Această cunoaştere este dată
de profesionalizarea acestui tip de servicii la nivelul comunităţilor locale, cu tot ceea ce
ţine de formarea profesională şi de acţiunile de prevenţie/intervenţie desfăşurate în timp,
precum şi de experienţa personală, cei intervievaţi fiind rezidenţi în localităţile în cauză
Localnicii intervievaţi sunt şi ei buni cunoscători ai tipurilor de dezastre ce pot să aibă
loc, fie datorită faptului că au trăit direct, au fost martori sau au auzit de anumite
evenimente din trecut. Dacă la responsabilii de prevenţie/intervenţie se constată o
detaşare faţă de evenimentele amintite, în cazul unora dintre locuitori este vorba de
experienţe directe şi de o implicare emoţională mai puternică.
Sintetizând răspunsurile oferite de specialişti, pentru acele comunităţi unde s-au realizat
ulterior şi interviurile de grup, situaţia tipurilor de dezastre ce se pot produce este
următoarea:


Bârsău: inundarea văii Bârsău şi a pârâului Bârsărel, în satul Bârsăul de Jos; în
Bârsăul de Sus alunecările de teren (risc secundar)



Bogdand: alunecări de teren şi inundaţii



Căuaş: cutremur (risc principal), incendii, inundaţii şi accidente



Micula: inundaţii şi incendii



Moftin: risc seismic, risc de inundaţii, risc antropogen (chimic).
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Dezastrele care se pot produce sunt cele produse de scurgerea de pe versanţi a ploilor
torenţiale prin inundarea văii Bârsău şi pârâul Bârsărel, în satul Bârsăul de Jos. În
Bârsăul de Sus predomină cu un risc secundar alunecările de teren. (reprezentant APL)
Este o zonă cu un relief mai frământat acolo şi se pot produce alunecări de teren. Este
adevărat că frecvenţa alunecărilor acolo este mai redusă ca şi în alte zone ale judeţului
dar se pot produce alunecări de teren, la căderi masive de apă pe o perioadă
îndelungată de timp, în timp ce în sol se produc nişte reacţii care conduc la acest gen de
dezastre, la alunecări de teren. (responsabil ISU)
Când vin apele mari, pârâul ăsta o fost făcut ca lumea, adâncit bine dar tubul ăsta care
desparte de aici de la şcoală puţin mai jos, la 100 m, este un singur tub, nu face faţă,
acolo se localizează apa şi s-a făcut mlaştină încoace şi încolo , şi s-a astupat şi valea,
nu mai are tragere, că nu mai are unde să meargă apa, asta este cel mai important din
punct de vedere al inundaţiilor. (locuitor)
Acolo sunt defrişări de teren, unde s-a tăiat şi s-a defrişat tot, unde mai sunt copaci,
rădăcinile ţin, e mai solid, dar ... ferească Dumnezeu, cum e acum o secetă mare şi
pământul e crăpat până la un metru, şi când vor veni ploile sigur că atunci o să fie ceva
alunecări de teren ... dar nu prea am avut aşa. Problema e cu inundaţiile, înfundă aici, şi
noi practic suntem afectaţi cel mai mult, iese apa în grădină până pe la case. (locuitor)
Pe raza de activitate a comunei, din cunoştinţele mele, se pot produce alunecări de teren,
inundaţii, astea sunt dezastrele naturale ce se pot întâmpla. (reprezentant APL)
Este o localitate cu sate aparţinătoare care sunt aşezate pe un sol foarte alunecos deci
avem alunecări de teren. De asemenea la intrare în localitatea Bogdand în partea
dreaptă este o zonă mai joasă în care frecvent se produc inundaţii, nu inundaţii de mari
proporţii dar inundaţii care afectează gospodăriile, din zona respectivă. (responsabil
ISU)
Totdeauna este apă. De la ’72 încoace. Şi acuma nu ştiu că anu’ ăsta o fi sau n-o fi, nu
se ştie ce-a fi la urmă, dar până acuma a fost pericol pe tot locul. (locuitor)
E cutremur risc principal, incendii şi inundaţii şi accidente. (reprezentant APL)
E o comună care e amplasată pe o zonă mai joasă şi de asemenea s-ar putea produce şi
la Căuaş, în urma căderii masive de ploi, inundaţii. (responsabil ISU)
Inundaţii…Numai că nu ştiu ce, că acuma ploile ne ocolesc! De obicei inundaţii.
(locuitor)
Ce am avut în iarnă, inundaţii, s-a mai întâmplat şi altădată, dar la valoare aşa mare nu,
şi foc, în rest nu. (reprezentant APL)
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Chiar de sărbători anul trecut am fost la intervenţii, am evacuat populaţia, vreo 8
familii, dintr-o zonă inundabilă, ştiţi foarte bine ce vreme a fost de Crăciun anul trecut,
zăpadă, era ninsoare, lapoviţă, ploaie şi cum era şi stratul de zăpadă mare s-a şi topit a
fost cald şi s-a întâmplat această nenorocire, s-a inundat o stradă întreagă acolo şi au
fost afectate vreo 12 familii, dintre care 8 au fost evacuate. (responsabil ISU)
La noi în curte aproape în fiecare an a fost apă de aproape 50 de cm. A fost o situaţie
când apa a ajuns aproape până în prag. Mai avea 5 cm şi intra în casă. Am pus covoare
să nu intre în casă. De fiecare dată ne-am dus la primar. „Domnule primar, apa e mare,
de aproape 50 de cm. Cum putem merge? I-am zis că deja ne udă pereţii. 50 de cm
depăşeşte imediat fundaţia. (locuitor)
Şi la mine, când vin apele astea mari, de pe grădini, din toate părţile la mine curge apa.
Oricum facem, nu avem unde lăsa apa să se scurgă. Nu avem un şanţ unde să se scurgă
apa, şi atunci tot la mine vine apa. Şi primarul, şi ăştia ... aproape în fiecare an, când e
vreme ploioasă, tot la mine se scurge. Este când apa intră în casă, acolo e, pereţii încep
să se fisureze, şi fundaţia şi tot ... nu ai ce face ... nu e ce să mai spele ... nu ai ce face. Şi
ei, au fost aici când a fost apa asta iarna ... dacă nu veneau pompierii să extragă apa cu
pompa (splash!), ar fi ajuns la mine. (locuitor)
Din câte ştiu eu, comuna Moftin este încadrată în grad de risc seismic, în zona Careiului
este risc seismic, şi Moftinul face parte, avem risc de inundaţii la Domăneşti pe râul
Crasna, avem risc chimic din cauza drumului naţional, se transportă tot felul, şi asta este
un risc şi atât. (reprezentant APL)
(...) vorbesc de râul Crasna, apar probleme şi în zona Moftinului, care aşa cum am spus
la ploi abundente, la topiri de zăpadă, acumulări masive de apă, la golirea barajului din
judeţul Sălaj, este un baraj care este pe râul Crasna, o acumulare din asta permanentă,
care atuncea când se eliberează apa pentru a putea permite torenţilor să se acumuleze în
baraj, trebuie din când în când golit barajul şi atunci apar aceste probleme căci cursul
râului Crasna se umflă. (responsabil ISU)
În primul rând noi, aşa afectaţi ca anul ăsta, şi anul trecut, noi n-am avut de când ... asta
e casă de 70 de ani. Din anii’ 70, noi n-am avut nici atunci catastrofa asta. Deci care
este efectul? Efectul este foarte mare din cauză că Crasna o avem aici în vecini, digurile
aici n-au fost recondiţionate şi remediate din anii ’89, de când Ceauşescu ... de la fostul
regim. Când Crasna creşte, pentru că după cunoştinţele mele în anii ’70 Someşul s-o
deversat, aţi auzit nu? Şi din cauza aia toţi afluenţii i-o orientat către Crasna. Aici noi
avem foarte mulţi afluenţi, degeaba au făcut baraje, aici Crasna creşte foarte repede,
avem infiltraţii în dig. (locuitor)
Foarte mare chestie, că a fost neaua de o jumătate de metru şi o îngheţat şi o şi plouat, a
început chiar în prima zi de Crăciun. În prima zi de Crăciun aici o plouat , şi aici
întodeauna când Crasna creşte, împinge pânza freatică în sus. De aceea este pericolul
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mare aici. Aici ar trebui consolidat. (locuitor)
Avem cinci locuri ... mai jos la ... acolo unde îi slab digul, că aşa e făcut de OGA 11, dar
noi avem aici probleme şi în capătul casei, deci sunt probleme din cauza pânzei freatice,
Crasna afectează pânza freatică, şi aşa împinge, că intră în gospodării, nu avem
probleme că ne sparge digul, înţelegeţi. (locuitor)
Exemplu aici la noi , nu-i aşa, să se spargă aici la noi, dar mai în jos e problemă, mai în
jos, Căpleni, acolo dacă se rupe, se duce Căpleniul şi Ungaria şi tot Dumnezeul, aici la
noi dacă se rupe, apoi toată lumea merge. (locuitor)


Pe primul plan inundaţiile, avem aici râul Tur, şi pericolul cel mai mare este
barajul de acumulare din Călineşti, acolo dacă se produce un accident la
hidrocentrale în şase ore valul de apă ajunge la Turulung, deci asta reprezintă
pericolul cel mai mare, dupa care incendiul de pădure şi nu în ultimul rând
cutremurul. (reprezentant APL)



Problema cu râul Tur care traversează, taie în două localitatea, nu sunt probleme
majore deoarece atât pe Crasna cât şi pe Tur , şi pe Someş sunt îndiguiri, digurile
sunt...acoperă raza judeţului pe cele trei bazine hidrografice pe 99 % din
suprafaţă, nu se pot produce numai dacă se depăşesc aceste diguri care au fost
după proiectanţi cu probabilitate de producere, de depăşire a nivelului apei peste
aceste diguri probabilitatea este de 1 la 1000, deci probabilitatea este de o dată
la 1000 de ani, dar nu ştim când este acea dată, poate să fie azi, mâine poimâine,
peste un an, peste 100 de ani ... deci este relativ. (responsabil ISU)

3.2. Dezastrele naturale majore din ultimii 50 de ani
Au rămas în memoria localnicilor şi a factorilor responsabili o serie de inundaţii şi
alunecări de teren de impact local; percepţia asupra efectelor evenimentelor în cauză
diferă însă de la un caz la altul în funcţie de distanţa în timp, pagubele produse, numărul
de persoane direct afectate, existenţa unor experienţe personale.
Dezastrele majore evocate de reprezentanţii APL, respectiv responsabilii pentru situaţii
de urgenţă, pentru localităţile vizate de proiect, sunt următoarele:

11



Bârsău: inundaţiile



Bogdand: inundaţiile din anii ’70, 2006, 2008, 2010; alunecări de teren de fiecare
dată când sunt inundaţii



Căuaş: inundaţii



Micula: incendii şi inundaţia din 2010

OGA – Oficiul de Gospodărire a Apelor, corect SGA Sistemul de Gospodărire a Apelor
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Moftin: inundaţiile din anii ’70; în rest, risc maxim de inundaţii, fără evenimente
produse.

Riscul major este reprezentat de inundaţii, înregistrându-se evenimente de acest fel în
fiecare din localităţile cuprinse în cercetare.
Acuma ştiţi dvs. foarte bine, dezastru major au fost inundaţiile din 70, după cum ştiţi (...)
s-a rupt acel dig al Someşului, o parte din dig în partea asta în care ne aflăm noi acum,
şi a fost inundată o suprafaţă foarte mare, cam 60 % din oraş, bineînţeles că pagubele
au fost enorme şi afectată jumătatea din populaţia municipiului. În localităţile incluse în
proiect (...) nu ştiu să fi fost probleme majore, doar probleme minore, aşa cum v-am spus
la Micula am avut anul trecut în 2010 decembrie, o situaţie în care am fost nevoiţi să
evacuăm acele persoane. La Bogdand, mai exact în satul Babţa, acolo am avut nişte
probleme de alunecări de teren, în urmă cu vreo trei ani de zile, şi de acolo am fost
nevoiţi să evacuăm de asemenea vreo 7 familii. Dar Primăria a găsit soluţia, a
achiziţionat din fonduri proprii nişte case care nu mai erau locuite, pentru că persoanele
respective au plecat în străinătate, şi au cumpărat acele case de la persoanele respective,
şi au reuşit să rezolve problema sinistraţilor, să-i reloce, să-i mute în casele respective,
într-o zonă care era ferită de aceste alunecări. (responsabil ISU)
Prin anii ’70 – ’72, cam atunci ... inundaţii, dar atunci văile nu erau adâncite, pe urmă
s-o decolmatat văile şi n-au mai fost probleme. A mai fost anul trecut la pârâul Bârsărel
ceva, cum s-o scurs de pe versanţi, a fost ploaie torenţială şi apa de pe versanţi a inundat
aşa câteva case. (reprezentant APL)
Inundaţiile din anii ’70, 2006, 2008, 2010, respectiv alunecări, că de fiecare dată când
sunt inundaţii avem şi alunecări de teren. Că de fiecare dată când sunt ploi abundente,
multe precipitaţii, se reactivează alunecările de teren. (reprezentant APL)
Din (ne)fericire, am avut inundaţia din 1970, dar nu a produs efecte foarte mari ... era
un pericol foarte mare, că deja trebuia să fie întărite digurile, dar populaţia a reuşit
împreună cu armata, nu îmi aduc aminte, aveam nouă ani atunci, şi în două zile a reuşit
să elimine situaţia, dar mi se pare, dacă nu mă înşel, undeva jos la păşune o rupt digul
Turul sau a avut o suprascurgere şi cu asta am salvat păşunea respectivă ... şi în
Mesteacăn mi se pare au fost puţine probleme, câteva case erau inundate. Din Turulung
nu erau câteva case, aicea la Turulung Vii cinci şase case practic au existat probleme la
digul din dreapta al râului Tur, deci toată zona respectivă păşune, teren agricol a fost
inundat. (reprezentant APL)
În 2000 eu am fost la primărie aici, atunci au fost nişte inundaţii mai puternice, atunci
am şi despăgubit, ne-au dat şi de la Jandarmerie şi de la Pompieri nişte bani care i-am
împărţit la nişte oameni, (...) atunci au fost cei mai afectaţi. A mai ieşit de atunci, dar
atunci au fost cei mai afectaţi. Şi anul trecut a fost, că atunci a fost ca un fel de rupere de
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nori, chestiile astea orice ai face nu poţi să eviţi. (locuitor)
Prin ’70 au fost inundaţii. Prin ’80 parcă au mai fost ceva inundaţii, dar nu aşa mari.
Prin ’70 – ’75 a fost cutremur. În iulie ’75 ... dar nu a fost nu ştiu ce. A fost prin ’80 dar
nu cu efecte mari, terenurile agricole le-a afectat dar nu locuinţele. (locuitor)
Anul trecut. Anul trecut, nici în ’70 n-a fost aşa. De anul trecut din toamnă ... a stat mult
timp apa, crescută Crasna mult timp. Mai mult ca o lună. Toată vara, toată iarna a fost
afară. Toată vara, toată iarna aşa a fost. Grădinile ... Din grădini anul ăsta nu avem.
(locuitor)

3.3. Decursul evenimentelor. Pagube
Subiecţii focus-grupurilor sunt persoane afectate de calamităţi, care au putut oferi
amănunte concrete despre experienţele unui trecut nu foarte îndepărtat. Analiza noastră se
va concentra ulterior pe aceste experienţe trăite, astfel încât ne-am ocupat în această
secţiune mai degrabă cu pagubele suportate. În general, respondenţii vorbesc de pagube
materiale: case afectate, grădini inundate, documente importante distruse, dar în spatele
acestor pierderi se conturează drama unor familii care şi-au văzut distruse bunurile şi au
trebuit să îşi părăsească locuinţele în care au trăit până atunci.

La mine în pivniţă 1.5 metri, pe cuvântul meu, puteţi veni şi acuma să vedeţi. Încă nici
acuma nu-i uscat, să vede până unde o fost apa. Aşa este. Nimica nu am putut ţine la noi.
1.5 m, aşa de mare în viaţa mea n-o fost aşa. (locuitor)
În grădina mea apă până aici. (...) Pe acolo în curte aşa curge apa, cum curge Crasna pe
stradă, aşa-i cum vine de sub munte, aşa curge apa. (locuitor)
A fost afectată casa lui, a lui Silu, a lui ăla de pe Rât şi a mai intrat şi la Măria lui
Gheorghe a Morarului, că atunci i s-a şi urnit un perete. N-au fost afectate în proporţie
de 100%, ci aşa le-a intrat ... până la pereţi. La Ionu popii o intrat atunci în casa veche,
o intrat, no, că-i josucă. (...) Nu s-au evacuat oamenii. S-au retras apele ... a fost că nu a
mai plouat şi s-a retras. A fost o zi şi o noapte şi atunci a intrat în case. Sigur dacă ar fi
ţinut vreo 3-4 zile ar fi ... (locuitor)
Mie, spre exemplu, totdeauna îmi afectează grădina, degeaba m-am străduit o vară
întreagă ... şi vine o viitură din asta, îi gata. Se usucă, numai vezi că nu-i. Şi să nu vă mai
spun că parte dintre noi care avem acol fân ... o fost ... că mi l-a dus tot de acolo.
(locuitor)
S-au pierdut multe acte, la fel ca şi lucrurile din casă ... Toată mobila stătea pe apă,
adică nu pe apă, ci în apă ... în apă de 50 de cm ... totul din casă a fost distrus. Se vede
de afară. Totul ... (locuitor)
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Care cum, totuna-i, o fost cu toţii în pericol, că săracului i s-o crăpat casa, o alunecat
pământul, i-o costat mult până să aducă totul ... şi întotdeauna e de plătit ... (locuitor)
Pagubele se fac, au fost mai mult pagube materiale, se produc infiltraţii în pereţi şi în
fundaţie, inundaţia spaţiilor interioare, afectarea pardoselilor din beton, respectiv din
alte materiale, lemn sau alte materiale plastice, zidăria de cărămidă era afectată pentru
că s-au făcut crăpături majore în pereţii caselor de locuit şi tasarea fundaţiilor caselor
de locuit şi dacă fundaţia e tasată se produce şi o afectare a şarpantei din lemn respectiv
a învelitoarei din ţiglă. (reprezentant APL)
A fost de Crăciun, m-a sunat domnul viceprimar să mă duc acolo jos, că a fost anunţat
de ISU Satu Mare că este ceva inundaţie acolo la ţigani, m-am dus acolo jos şi am rămas
uimit, că nici eu n-am crezut că poate să fie aşa de mare. După ce am văzut care e
situaţia, l-am sunat pe domnul viceprimar, am sunat la Satu Mare şi au venit şi ei şi cu
motopompe şi eu personal m-am băgat după oameni în apă, şi am evacuat oamenii.
(reprezentant APL)

3.4. Modalităţi de reducere a pagubelor
La nivel instituţional se vorbeşte de activităţi de tip preventiv, de formare şi instruire a
compartimentelor de prevenţie şi a unităţilor specializate care intervin în caz de dezastre
naturale. Este vorba în esenţă de conturarea unui cadru legislativ – considerat bun de cei
implicaţi – care le permite să desfăşoare o serie de activităţi de tip preventiv, ce pot
conduce la reducerea pagubelor, în caz de calamităţi. La nivelul fiecărei administraţii
locale există un responsabil pentru situaţii de urgenţă, care are şi obligaţia de a semnala
diferite probleme în teritoriu, astfel încât să poată fi luate măsuri de corecţie şi să se poată
interveni în mod controlat.
Soluţiile concrete amintite de responsabilii din domeniul situaţiilor de urgenţă sunt
regularizarea cursurilor de apă, lărgirea albiei, decolmatarea, construcţia de diguri de
protecţie, de poduri şi podeţe, interzicerea lucrărilor agricole în zonele cu risc de
alunecări de teren, plantarea de arbori şi arbuşti, etc.
În ceea ce priveşte populaţia, se observă că locuitorii şi-au imaginat anumite acţiuni de
tip preventiv ce ar putea fi realizate la nivel comunitar, ţinând cont de posibilităţile
financiare: achiziţionarea unei pompe de absorbţie a apei, desfundarea văilor, realizarea
căilor de acces, plantarea arborilor pentru fixarea pământului. La nivel individual fiecare
trebuie/poate să facă ceva concret pentru a-şi proteja locuinţa respectiv bunurile, în
funcţie de problemele specifice cu care se poate confrunta: realizarea fundaţiei pentru
clădirile de locuit, realizarea unor pereţi de sprijin.
Locuitorii din Micula afectaţi de inundaţii sunt conştienţi că trebuie să se mute din casele
pe care le ocupă în prezent, pentru că, dată fiind poziţionarea terenurilor pe care acestea
sunt construite, există riscul de producere repetată a inundaţiilor. Participanţii la interviu
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consideră că primarul nu trebuia să îi lase să construiască acolo, el cunoscând faptul că e
o zonă inundabilă, nici să le ofere ca ajutor diverse materiale de construcţii. La câteva
luni de la producerea inundaţiilor, ei aşteaptă ajutorul autorităţilor locale, solicitând
sprijin în obţinerea unor terenuri, din zone fără risc de inundaţii, pe care să îşi
construiască alte case.

Dar o pompă de capacitate mijlocie, nu spunem mare, că nu spunem aicea mare că nu
suntem la Canalul Dunării, dar o pompă de capacitate mijlocie, cel puţin de 10 ţoli ar fi
super, şi n-am mai avea problem aici. Dacă e pe curent reglată, când vine apa, ajunge la
un anumit nivel, porneşte singură, nu trebuie să stai lângă ea, nu trebuie să ai
probleme…(locuitor)
Deci dacă nu reuşim să ne ţinem de el să ne ajute încă în această vară, iarna nu va fi
nimic, iarna nu o să-şi desfacă nimeni casa să meargă acolo să locuiască. Degeaba o să
ne spună „Băieţi, uite aici, terenul acesta să fie al vostru, că am aranjat să fie al vostru,
mergeţi.”, că, spuneţi şi dvs., iarna, pe frig, unde merge omul? Deci vara, când îi vine
timpul ... deja au trecut 6 luni de atunci ... am zis bine, n-am zis nimic, a fost frig, a fost
îngheţ, nu-i nici o problemă, n-am zis nimic. „Băieţi, când vine primăvara, vara, se
încălzeşte, eu imediat vă aranjez un teren, vă ajut să puteţi merge de aici, ca pe când
vine din nou vremea asta, vremuri ploioase şi din astea, o să ieşiţi voi de aici, şi apoi
poate ieşi acolo apa, asta pe noi nu ne mai interesează.” (locuitor)
-

Ştiaţi că acolo e pericol de inundaţii pe acel teren?
Da, ştiam.
Ştiaţi.
Deci asta ... o ştia şi primarul. Era treaba primarului să nu construim acolo.
Aşa este. Şi nu v-a spus nimeni că acolo e pericol de inundaţii atunci când aţi
construit acolo?
Nu, nu. Încă primarul ne-a ajutat atunci, că ne-a dat grinzi, cărămizi ... şi aşa nea lăsat să construim acolo. Ăsta e adevărul.
Nu am cerut mai mult de 2 – 3 arii, pentru o casă bună, se şi vede, am construit
nişte case bune, dar păcat.
La noi un perete e dărâmat, nici nu pun mâna pe el, grajdul e dărâmat, nu are
rost să îl reparăm, că ştim că dacă vine apa, iar îl duce. Nu are nici un rost.
Nu ne-am putut duce să lucrăm, că am aşteptat ca primarul să ne dea un teren şi
să construim. A zis: „Aşteptaţi, va fi vreme bună, primiţi.” Noi nu ne-am dus
nicăieri să lucrăm.
Sunt oameni din aceia care au zis că nu pleacă? Sunt oameni, în special
bătrâni, care spun că ei nu merg nicăieri, mai bine mor, dar nu pleacă.
Nu, astfel de oameni nu sunt printre noi. Asta nu este. Nu este aşa ceva că nu
pleacă de aici. Aici ştie şi tânărul şi bătrânul, că atunci când e vreme ploioasă,
acolo e apă.
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Şi Crucea Roşie poate ieşi, face o analiză, liniştit, totul se poate cerceta.
Dar văd că din asta nu va fi nimic, nici măcar şanţul nu va fi curăţat, deci pe
vremea aceea ... dacă acum nu ne dă, atunci degeaba ne va da.
Dacă încă o dată ne ia apa pe sus, degeaba spune „Băieţi, o să vă dau pământ.”
Dar când? Acum ar trebui să ne dea. (...)
La încă o apă aşa de mare, casele astea nu mai rezistă.
Casele nu vor mai rezista din cauza apei ... cele mai multe sunt din vaioage. Casa
tatălui meu e din vaioage, a fratelui meu din vaioage. A mea e din vaioage.
Cealaltă, acolo unde locuieşte cumnatul meu, maică-sa, şi aceea e din vaioage.
Aia nici nu e aici la proces, că e plecată în altă parte, să locuiască la fiică-sa, că
nu are unde să locuiască. (fragment focus grup)

Asta e singura soluţie: desfundarea văilor şi facerea accesului. Curăţarea văilor şi
pomii. Astea neapărat, e urgent. (locuitor)
Eu zic că ... a noastră, de când are fundaţia ... de atunci în casă nu este apă. Dar înainte,
când venea apa, aşa-i că a fost înauntru unde locuim, în pivniţă. (locuitor)
Eu chiar acum am făcut, am turnat un perete de sprijin, acum avem deja trei pereţi de
sprijin. Şi mie şi acum îmi crapă pereţii. De exemplu chiar ieri a căzut o bucată. Şi este
şi fier care să ţină casa. (locuitor)
Mă gândesc că în localitatea Babţa şi Bogdand că şi Bogdandul şi Babţa sunt afectate de
inundaţii, prin regularizarea celor două văi, decolmatarea, construcţia de diguri de
protecţie şi lărgirea albiei celor două cursuri de apă. La alunecări de teren, prin
interzicerea lucrărilor agricole, de a se efectua lucrări agricole, respectiv plantarea de
arbuşti, mă refer aici la salcâm şi la salcie, respectiv înierbarea spaţiilor afectate, a
suprafeţelor afectate cu ierburi perene. (reprezentant APL)
Am schimba podeţul, este foarte necesar. Este un podeţ pe drumul judeţean la pârâul
Bârsărel care este insuficient, nu mai încape apa, şi se umflă; deci este podeţul dintr-un
tub cu diametrul de 1m – 1.5m , 1.2 nu ştiu exact, acolo ar necesita un pod, este drum
judeţean, deci atunci ar necesita. Spre exemplu pe lângă Valea, pârâul cum aţi venit de
la SM, pe partea dreaptă apărea pârâul, la vreo 50 m afecteaza drumul şi ar fi nevoie de
un zid, la marginea drumului, de protecţie, inundează acolo, e destul de adâncit acuma,
dar degeaba, când vine de pe versanţi, e Codrul, şi se adună de pe toate dealurile, în
văile alea foarte tare. (...) Deci noi suntem aşa pe o groapă, şi avem roată păduri şi
dealuri, toată apa vine aici încoace. (reprezentant APL)
Dacă am fi ştiut dinainte, se poate să se fi putut reduce. Păi şi ei sunt vinovaţi un pic, că
dacă au văzut că aşa tare intră apa, trebuiau să sune mai repede, nu atunci când au
văzut că deja a intrat apă total, trebuiau să spună, domnule, uite că la noi acolo şi acolo
curge apa înăuntru, şi dacă mă sunau înainte, să zicem, eu am saci cu nisip, am trei
oameni şi acolo cu ei puteam să facem ceva şi nu curgea apa la ei atâta cât a curs.
(reprezentant APL)
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Au fost de la Satu Mare, de la ISU, în toamnă, atunci când am avut probleme mari cu
apa, şi am căutat noi soluţii. Ce s-ar putea, ar fi lângă digul Crasnei un canal colector
care să adune apele, să nu mai iasă în grădinile oamenilor, să nu afecteze casele.
Casele sunt făcute în general din pământ fără fundaţie, şi atunci bineînţeles că le
afectează. Un canal colector ne-am gândit noi, un bazin colector pe canal, să
achiziţionăm o moto-pompă de mare debit şi atunci cumva s-ar mai diminua din ...
Acuma sunt canale colectoare în sat care au fost curăţate, decolmatate, dar nu ştiu dacă
... În general e bună situaţia, acuma bălteşte dar nu se adună decât în zona respectivă,
şi acolo s-a făcut un canal, dar e prea mic, ar trebui ceva mai mare şi probabil că ar
trebui şi ceva specialişti să-şi dea cu părerea, să dea o soluţie, noi am gândit soluţia
asta la resursele ce le are Primăria, ce ar putea face, dar dacă e o problemă mai mare, o
lucrare mai mare, atunci nu ne ajung banii, că ştiţi dvs. cum sunt ... (reprezentant
APL)
În decembrie 2004 au apărut nişte acte normative, Ordonanţa 21, după aia nişte hotărâri
de guvern 1491, 1492, HG 2288 prin care sunt evidenţiate funcţiile de srijin, fiecare
minister ce obligaţii are şi cum participă, deci e un cadru legislativ zic eu bun, se poate
lucra. La noi la nivel de judeţ s-a unit Protecţia Civilă cu Pompierii, s-au creat aceste
ISU, avem unităţi specializate, SGA şi ANIF-ul mă refer acuma nu numai la inundaţii,
care au în teritoriu, agenţi hidrotehnici, au magazii de apărare, cu materiale cu unelte,
cu oameni pricepuţi, şi sunt aceste servicii, voluntare pentru situaţii de urgenţă care
funcţionează foarte bine, iar în cadrul primăriilor este angajată o persoană, şeful SVSU,
care are nişte oameni, nişte voluntari, care în momentul în care se alarmează, că s-a
produs un eveniment, ei automat vin şi participă activ. Noi facem printr-un program
ordonat de ISU exerciţii în teritoriu, îi informăm şi îi instruim pe aceşti oameni, dar
informăm şi populaţia că se găsesc într-o localitate cu un anumit risc, ce trebuie să facă
în momentul în care se alarmează, să cunoască semnalele, există preocupare, plus că
sunt nişte convenţii între Primărie APL şi agenţi economici, operatori economici, pentru
acordare alimente, utilaje şi participă şi cu utilaje, cu combustibil, cu oamen ... deci în
această HG 2288, sunt cuprinse aceste funcţii de sprijin, inclusiv asistenţă medicală,
asistenţă religioasă, asistenţă psihologică, vine şi doctorul şi preotul, este un cadru
legislativ zic eu foarte bun şi se poate lucra. (responsabil Instituţia Prefectului)
În primul rând printr-o acţiune fermă preventivă, pe timp de normalitate, acel serviciu
preventiv, compartiment de prevenire care există în cadrul SVSU, trebuie să-şi facă
treaba; dacă-şi fac treaba ca lumea şi se duc la gospodăriile populaţiei, şi atunci când
fac controale la gospodării, se duc şi cu materiale informative, despre măsurile pe care
trebuie să le ia populaţia, atuncea se pot evita anumite neplăceri. Sunt probleme, când
trebuie să evacuăm o familie dintr-o casă inundată, oamenii nu vor să plece, am avut
astfel de situaţii chiar în zona ... în zona Cehalului, nu-i amintită localitatea aicea, dar
am avut, nu au vrut să plece oamenii, apa era în casă până la genunchi, ei nu pleacă, ei
stau până apa pleacă şi aşa mai departe.

BE PREPARED!
61

STUDIU SOCIOLOGIC
SITUAŢIA AMENINŢĂRILOR NATURALE, MĂSURI DE
PROTECŢIE ŞI RĂSPUNS ÎN CAZ DE DEZASTRE
SEPTEMBRIE 2011
Oamenii au simţul ăsta al proprietăţii, este şi o doză de conservatorism în ei mai mare şi
nu vor să plece de acolo. Aşa s-a întâmplat şi la Hodod sau la Bogdand în localităţile
afectate de acea alunecare de teren, casa mai era un pic şi, vorba aceea, cădea, sau era
toată crăpată că puteai să bagi mâna printre pereţi, şi ei nu vroiau să plece de acolo,
deşi aşa cum am spus, primarul le-a asigurat condiţii în altă parte. Este aşa o
chestiune ... dar dacă populaţia ştie ce are de făcut ... Bine, la o alunecare de teren nu ai
ce să faci, se pot evita alunecările de teren prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, prin
desecări, prin ... Sunt cei de la ANIF care pot şi au şi obligativitatea să facă astfel de
lucrări. De asemenea, Apele Române, tot cu ANIF-ul, au atribuţii de regularizare a
cursurilor de apă, de decolmatare a cursurilor de apă, şi se fac. Dacă se fac astea din
timp ... şi de ce spun că se fac, pentru că dacă cel de la primărie, dintre cele 16
menţionate, se duce la primar şi-i spune domn primar, avem o problemă, este colmatat
cursul râului şi dacă vin apele, n-au pe unde să curgă, nu se pot cumula şi dau peste dig;
primarul se duce mai departe, când vine la şedinţele la judeţ şi se întâlneşte cu
autorităţile judeţene, să ridice aceste probleme. Azi aşa, mâine aşa, dacă nu vine într-o
săptămână, două, dacă, vorba aia, insişti, vin oamenii şi fac, bine, ştiu că sunt probleme
de finanţare, chiar vorbisem cu directorul de acolo că nu au fonduri pentru a face astfel
de lucrări, dar se pot atrage fonduri din ... aşa cum faceţi dvs acest proiect, din fonduri
europene, şi se pot face aceste lucrări. Pe de altă parte echipele care fac parte din
structurile SVSU, echipele specializate de evacuare, de blocare, salvare, de prim ajutor
şi aşa mai departe, ele dacă sunt foarte bine instruite şi trebuie să intervină prompt, pot
să ajute la reducerea pagubelor, în sensul de salvare a vieţilor omeneşti şi a bunurilor
materiale care se pot evacua. (responsabil ISU)
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CAPITOLUL 4. RESURSE/NEVOI ÎN GENERAL
4.1. Resurse ce pot fi mobilizate în caz de dezastre
Comunităţile locale stau destul de bine la capitolul resurse umane, în sensul că au
organizate serviciile de voluntariat pentru situaţii de urgenţă (SVSU), unde activează un
număr de voluntari coordonaţi de un şef serviciu angajat de administraţiile publice locale.
La nivel judeţean funcţionează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sub
coordonarea prefectului judeţului, unde lucrează profesionişti, pregătiţi să intervină în caz
de dezastre dar care se implică şi în acţiunile de instruire pentru situaţii de urgenţă a
persoanelor din cadrul serviciilor locale. Periodic se desfăşoară simulări, exerciţii de
evacuare pentru a verifica măsura în care echipele de intervenţie pot acţiona la nevoie.
În ceea ce priveşte resursele materiale, există diferenţe de la o comunitate la alta în ceea
ce priveşte dotările specifice, acestea fiind achiziţionate în funcţie de nevoile identificate
şi situaţiile concrete cu care s-au confruntat în trecut: autospeciale, motopompe, tractoare
cu remorcă, buldo-excavatoare, utilaje pentru evacuare, furtunuri, ţiglă, ciment, saci de
nisip, sisteme de alarmă, contracte cu diferite firme pentru furnizarea de hrană şi apă în
situaţii de calamităţi.

28 de pompieri voluntari plus şeful serviciului, adică eu, angajat. Data trecută când a
fost problema cu inundaţiile au mai fost afectate 2, 3 puţuri, după care imediat după
scurgerea apei am anunţat la SANEPID la Satu Mare, au venit domnii de acolo, am
dezinfectat ... s-a scos apa din fântâni , s-au luat probe după aia. Pentru localizarea şi
stingerea incendiilor avem autospecială capacitate 2.300 litri, 2 motopompe tip Honda
5.5, şi cam atât aici. (reprezentant APL)
Mă gândesc aici la resurse umane şi în primul rând la SVSU, care poate intra în acţiune
chiar în timpul sau chiar înaintea producerii dezastrelor naturale, respectiv aici pot fi
mobilizaţi şi grupuri de oameni voluntari şi de la ISU echipe de intervenţie. Dispunem de
echipamente de forţă care înseamnă un tractor cu remorcă, un buldo-excavator, o
motopompă şi echipamentele voluntarilor. (reprezentant APL)
Întâi umane, materiale şi financiare mai puţin. Cam 60 şi ceva de voluntari, şi pe echipe
repartizaţi. Ţiglă, ciment, din astea (...) utilaje pentru evacuare, tractoare cu remorci,
microbus. (reprezentant APL)
Au venit din Satu Mare pompierii cu două motopompe, una din Satu Mare, una din
Carei, şi au mai venit şi cu două maşini, şi eu de aici am dus ce aveam la Primărie, saci
cu nisip. Furtune deja am şi acuma suntem în curs să cumpărăm şi motopompă. (...) 13
oameni, voluntari. Şi atunci la Crăciun eu am sunat pe toată lumea, dar ştiţi cum e la
Crăciun, toată lumea e plecată încolo încoace la familie, şi care o putut să vină, au venit
şi care nu, nu. Dar toată lumea a pus mâna ca să iasă bine. (reprezentant APL)
În caz de inundaţii, noi chiar am avut un exerciţiu de evacuare acum 2 ani, fix la
Domăneşti, este un plan de evacuare făcut, şi atunci echipa de intervenţie a ISU şi
Comitetul local pentru SU, avem planul şi ştie fiecare aproximativ ce trebuie făcut,
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prima ar fi evacuată zona Domăneşti supusă riscului iminent, am depistat în sat zone
mai înalte de adunare pentru animale, pentru populaţie, avem ceva mijloace de
transport, în general tractor cu remorcă şi vreo două camioane care ştie ce trebuie să
facă, şi omul cu căruţa, cu bicicleta. Se dă alarma, sirena de la Primărie se aude până-n
Domăneşti, clopotele bisericilor ştiu oamenii ce este, şi oricum în momentul în care
începe să crească apa şi ajungem la cod roşu, deja oamenii intră în alertă că aşa sunt ei
obişnuiţi. (...) Avem contract cu o societate comercială pentru a ne asigura hrană, apă,
apă minerală ... pentru primele 48 – 72 de ore, avem cu aceeaşi societate comercială
nişte materiale de construcţii pentru reconstrucţie după, avem asiguraţi sacii cu nisip,
aţi văzut acolo stocul care se reface mereu ... şi avem aici în comună doi transportatori
care la orice oră ... Dacă ţine codul mai lung, atunci aducem două maşini de nisip pe
lângă ce avem, ca să fie. (...) 8 persoane, nu-s ei permanenţi, că-s voluntari, şi sunt din
Domăneşti şi din Moftinul Mic, şi dacă se întâmplă să avem nevoie de ei ... în general la
arderi din astea necontrolate am participat anul trecut, cred că în fiecare săptămână
măcar o dată. Ba seara, ba dimineaţa, ba noaptea ... inclusiv ceva ..., că nu pot să-i spun
altfel, acolo pe DN de la Crasna, o aruncat ţigara sau cine ştie ce sărăcie, că o aprins
iarba, o ars un copac şi cădea pe drum; avem buldo la primărie, am mers cu buldo, l-am
dărâmat, şi am stins focul, şi s-a întins pe vreo 300 m de la drum aproape până la canal
la Crasna Veche, şi dacă ajungea acolo, acolo e plin de stuf uscat şi dincolo de canal
era o parcelă de porumb uscat vreo 10 ha, dacă alea începeau să ardă, n-aveam ce face,
putea să vină şi pompierii pompierilor, că n-aveau ce face, n-aveau acces la el, asta era
singura problemă. (reprezentant APL)
Avem o motopompă, e foarte mare, cu capacitate de 500 mc pe oră, acuma am cumpărat,
71.000 şi ceva ne-a costat, dar cu alea putem să evităm apele astea stătătoare, dar în
rest, în caz de inundaţie, dacă se întâmplă un accident la baraj, nu cred că putem
elimina. (reprezentant APL)
Atât resurse ale ISU, ale SVSU cât şi ale operatorilor economici, toţi în colaborare.
Există un ... aşa spune în lege, comandantul operaţiunii, el dispune şi toată lumea se
excută, nemaivorbind de fluxul informaţional, începând de la avertizare, care ni se
transmite prin dispecerat, unde se lucrează non-stop, şi terminând cu intervenţia, deci e
foarte bine pus la punct, şi noaptea dacă e ceva, persoanele care sunt direct implicate şi
au responsabilităţi, îmi trimite sms şi îmi spune e cod galben, se întâmplă asta şi asta.
Avem acest centru operaţional. La nivel de judeţ este ISU, e profesionist, iar domnul
prefect este preşedintele Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă, şi dumnealui
coordonează toate activităţile. În lege spune că dacă prefectul nu este de găsit în 5, 6
minute, (...) inspectorul-şef preia comanda. (responsabil Instituţia Prefectului)
Fiecare tip de dezastru are specificul lui, la inundaţii este nevoie de bărci la un moment
dat, pentru că va trebui să faci deplasarea într-o anumită apă, de o anumită adâncime, şi
dacă nu poţi să mergi cu maşina trebuie să mergi cu barca. La alunecări de teren este
nevoie de aceste buldozere, excavatoare, buldo-excavatoare care ar putea la un moment
dat degaja pământul care la un anumit moment blochează o cale rutieră sau un curs de
apă şi care ar putea genera şi alte neplăceri... Nu mai vorbesc de seism, cutremur, vă
daţi seama că ... noi chiar avem nişte convenţii, angajamente cu nişte firme, mai avem un
câine de căutare/salvare ... noi ce am reuşit să achiziţionăm pentru stingerea incendiilor

BE PREPARED!
64

aceste autospeciale.. să ne înnoim parcul auto, pentru că sunt autospeciale. (responsabil
ISU)

Respondenţii ştiu că trebuie anunţate autorităţile, dar în acelaşi timp ei consideră că
resursele umane sunt de multe ori insuficiente atunci când e vorba de intervenţie, atunci
când numărul de familii afectate este mare. Ei cunosc dotările ce pot fi utilizate în caz de
calamităţi de către autorităţile locale, dar au şi propuneri de îmbunătăţire a dotărilor
existente.

Anunţi autorităţile, dar ... La alunecări de teren n-ai ce face. Echipa SVSU, dar ce pot să
facă, eventual evacuare. Fiecare se evacuează de cont propriu, fără să apeleze la cineva.
Ce poate face o echipă, şi de 10 să fie, la câte sunt ... vreo 600 şi ceva de familii pe raza
comunei. (locuitor)
Umane numai. Maşinărie n-ai aici. La stingerea incendiilor, da, avem, avem pompe,
furtune, avem pompieri voluntari. În fiecare sat suntem câte 6, şi avem 6 sate. Plus sunt
care sunt la prim ajutor. Avem trupe de intervenţie în caz de inundaţii şi de orice. Avem
aici la primărie un excavator. Tractor, remorcă. (locuitor)
Ştim, că în fiecare an este ceva, dacă nu într-un an, în celălalt, tot timpul este ... ar trebui
să aibă deja o barcă cu motor, să fie pregătiţi. (locuitor)
Ne-ar fi de foarte mare ajutor o pompă de capacitate mijlocie, de 10 ţoli, aia ne-ar
veni ... o ţeavă de 100, de 10 ţoli cam aşa ceva, aia ar veni super. Că ne-am amplasa-o
noi aici, am face să fie bine, indiferent că-i pe combustibil lichid sau pe curent. Îi mai
bine pe curent că aia o poţi programa când e cazul, aia imediat porneşte, nu trebuie să
stai lângă ea. (locuitor)
Asta în caz de spargere a digului, dar nu-i cazul, avem sirene, avem clopotele, care
anunţă, informează, se adună oamenii imediat, dacă se întâmplă ceva ... (locuitor)

4.2. Instituţii cu rol de intervenţie
Răspunsurile oferite au evidenţiat opinii diferite ale reprezentanţilor administraţiilor
publice locale, dincolo de informaţiile standardizate pe care le au datorită participării la
cursurile de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă. În final, putem spune că
responsabilii locali au o imagine destul de clară asupra responsabilităţilor diferitelor
instituţii, cunoscând căile de urmat în cazul producerii unor dezastre:


Bârsău: guvernul, autorităţile locale



Bogdand: ajutorul comunelor limitrofe, respectiv ISU Satu Mare



Căuaş: primăria şi apoi ISU



Micula: autorităţile locale şi ulterior autorităţile judeţene
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Moftin: primăria, ISU, Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului.

La orice dezastre, guvernul e primul care ar trebui să intervină, cine să intervină, cine
are bani altcineva? Nu ne-ar interesa felul în care ar face-o, numai să facă, prin
primării, prin alte instituţii care au tot felul de ... (Dacă ar fi să se întâmple un dezastru
ce instituţie credeţi că aţi suna prima dată?) Sunăm la ISU , Apele Române, Mediul,
astea. (reprezentant APL)
Putem să ne bazăm pe ajutorul comunelor limitrofe, mă refer aici la comuna Supur,
respectiv ISU Satu Mare. (reprezentant APL)
Prima Primăria şi apoi ISU. (reprezentant APL)
Prima dată, că noi suntem aici local, noi, şi după aceea să ne ajute domnii din Satu
Mare, până când nu avem maşină ca să putem să lucrăm mai bine. (reprezentant APL)
Păi Primăria îşi face datoria, în cazul în care ... suntem aici. De la nivel judeţean,
probabil ISU Satu Mare pentru coordonare, şi Consiliul Judeţean şi Prefectura material,
mă gândesc. Eu aşa gândesc, că ei trebuie să ne sprijine material, iar ISU logistic, mă
gândesc. Noi am făcut acuma în planul de evacuare, aproximativ jumate Domăneştiul,
aproximativ 400 de persoane, şi spaţii de cazare am găsi la Moftinul Mic, în şcoală în
grădiniţă, în căminul cultural ar fi spaţii, ne-ar trebui atunci saltele, pături, dacă te iei
după ce scrie acolo la ei, dar dacă e cazul vine omul cu ele de acasă, pentru cine nu vine
să avem noi, câteva saltele din astea de la şcoală, 50 – 60 la fiecare şcoală, şi saltele din
burete pentru gimnastică, mai avem o înţelegere cu Unitatea Militară de la Carei, pentru
ceva pături, perne, dacă este cazul atunci putem să apelăm la ei, mergem noi după ele
(...) sperăm să nu fie cazul niciodată să punem în aplicare, riscul nu neapărat îi paguba
materială, cât ar fi stresul omului şi pierederea ce o are omul în suflet, nu neaparat că
şi-a pierdut o căpiţă de fân sau un purcel, asta ar trece, dar stresul care l-ar trăi pe urmă
la fiecare creştere de nivel al apei, atunci ar fi ... (reprezentant APL)
Dacă există deja ISU ... ei sunt profesionişti, ei ar trebui să fie pregătiţi în cea mai mare
măsură, părerea mea. (reprezentant APL)

Se poate spune că locuitorii ştiu ce responsabilităţi au în cazul calamităţilor naturale,
chiar dacă uneori ei intervin pe cont propriu:


Bârsău: deşi ştiu că ar trebui apelate autorităţile locale, comunitatea mai întâi
acţionează individual, pe cont propriu, iar după caz, dacă situaţia se agravează,
apelează la Instituţia Prefectului

Atunci am tras concluzia decât să te duci la cineva să spui ceva, mai bine taci şi-ţi faci
făcutele ... Acuma poţi vorbi că nu te ascultă nimeni. (locuitor)
Eu nu mă mai duc la nimeni, caut să-mi rezolv problema. (locuitor)

BE PREPARED!
66

Sunt oameni plătiţi la nivel de judeţ, şi ar trebui să vină aici să vadă, cam pe unde sunt
priorităţile. (locuitor)



Bogdand: Primăria, Consiliul Judeţean

Neapărat la Primărie. (locuitor)
La primărie degeaba mergem. (locuitor)
La primărie sau la Consiliul Judeţean. (locuitor)
Asta se poate numai dacă ne învăţaţi la cine să ne adresăm. Că noi nu ştim ... (locuitor)



Căuaş: Primăria, Pompierii, Poliţia, instituţii judeţene, ISU, spitale

Primăria. În primul rând Primăria. Pompierii ... Poliţia. După aia şi cele judeţene,
Consiliul Judeţean, Prefectura, ISU, spitalele. (locuitor)



Micula: Primăria, Pompierii, Direcţia de Sănătate Publică

-

Aţi mai sunat şi pe altcineva, în afară de pompieri şi de primar?

-

Noi nu, dar primarul ... primăria i-a sunat pe cei de la situaţii de urgenţă ... au venit
şi ei. Deja în seara aceea ştia şi Bucureştiul. Cei de la DSP, de la Sanepid, toată
lumea a venit. (locuitor)


Moftin: Prefectura, Serviciul de Gospodărire a Apelor12, consilierii primăriilor

Eu am făcut o sesizare la Prefectură către OGA, ei ar fi competenţi, pentru că e treaba
lor. S-au supărat nişte oameni în sat aici care lucrează la OGA, pentru că a zis
directorul de la OGA că nu-şi fac datoria ... nu despre asta a fost vorba. (locuitor)

4.3. Nivelul de pregătire a instituţiilor locale în caz de calamităţi
Întrebarea adresată reprezentanţilor autorităţilor judeţene – ISU, Instituţia Prefectului – a
urmărit o evaluare a modului de pregătire a autorităţilor locale pentru intervenţia în
situaţii de urgenţă. În opinia acestor reprezentanţi, administraţiile locale au în general
capacitatea de a interveni de urgenţă, în limita competenţelor proprii, existând diferenţe
de la o comunitate la alta. Există anumite lacune legislative (în speţă lipsa obligativităţii
constituirii unei structuri de voluntari pe raza localităţilor în care există un serviciu
profesionsit), ceea ce determină o lipsă de interes din partea anumitor autorităţi locale
pentru constituirea serviciilor de voluntari, dar se fac demersuri de modificare legislativă,
12

În textul original – OGA (Oficiul de Gospodărire a Apelor)
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astfel încât fiecare comunitate locală să dispună de o capacitate rapidă de reacţie în
situaţii de urgenţă.

Absolut, sunt pregătite. (reprezentant Instituţia Prefectului)
Acuma, cum spuneam, de la caz la caz, de la primărie la primărie, de la consiliu local la
consiliu local, de la primar la primar, fiecare cum percepe. (...) Chiar este o precizare în
legea 307, o precizare, sau eu i-aş spune o scăpare, prin care autorităţile locale, care pe
raza lor funcţionează servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă, nu mai au
obligativitate de a-şi forma această structură, serviciul voluntari, pentru că existăm şi
funcţionăm aici. Eu sunt de acord până la un anumit punct, mergem la o intervenţie, la
un stins de incendiu, la salvări de persoane, la salvări de animale, dar acel
compartiment de prevenire ar trebui să funcţioneze şi la municipalităţi, iar cei care au
gândit acel articol din lege nu l-au gândit bine, el ar trebui revizuit, numai că ....Noi am
făcut nişte propuneri în acest sens ... autorităţile locale, aşa cum v-am spus, şi pentru că
am dat ex de SVSU care se întrec în aceiaşi manieră aş spune cam aceleaşi localităţi,
manifestă un interes mai crescut faţă de această problematică şi se implică mai mult.
(responsabil ISU)

4.4. Prevenirea situaţiilor de risc
Prevenirea situaţiilor de risc presupune în primul rând un anumit nivel de cunoaştere a
riscurilor, care se poate obţine prin diferite programe de informare şi conştientizare, cu
înţelegerea aspectelor practice, dar şi foarte multă responsabilitate din partea locuitorilor
şi a autorităţilor locale în ceea ce priveşte construirea, respectiv autorizarea de construire
în zonele cu potenţial de risc. Se întocmesc periodic planuri de apărare, lucrează echipe
multidisciplinare, astfel încât pregătirea responsabililor să fie cât mai aproape de nevoile
concrete identificate la nivel local.

În primul rând diseminarea în rândul populaţiei a informaţiilor privind riscurile
situaţiilor de urgenţă, să cunoască populaţia toate măsurile în caz de inundaţii, respectiv
alunecări de teren. (reprezentant APL)
Întreţinerea digurilor, acuma aparţine SGA, ei zic că nu au bani, sunt nişte gropi externe
pe coronamentul digurilor ... acuma dacă timp îndelungat plouă, apa se adună în gropile
respective, digul se înmoaie şi ar fi o problemă foarte mare. Aici în Turulung mai există
o problemă şi nu am reuşit să îi conving nici pe ăştia de la ape, că ei zic că au mâinile
legate, că asociaţia13 nu lasă să fie defrişată, aici este o problemă, este o rezervaţie
naturală, şi de exemplu dacă ne întoarcem la situaţia din 2005, mi se pare cota era
ridicată, nu vreau să spun cifre, că nu cunosc, pâna la ieşire din sat mai lipsea un metru
13

Societatea Carpatină Ardeleană – custodele Ariilor Naturale Protejate “Râul Tur”
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ca apa să treacă peste dig, dar în capătul satului apa ajuns la un metru, şi digul are cam
doi metri şi ceva, înseamnă că era o diferenţă de nivel la apă la un metru, datorită
faptului că chiar acolo, zona celor două diguri e foarte strâmtă, deci există acolo o vale
numită Foraş, unde nu a mai ajuns apă din anii ’70 şi practic apa se scurge pe un
segment de 150 de metri, şi în ultimi 20 de ani nu s-au făcut lucrări acolo, e plin cu
vegetaţie, n-avem voie să defrişăm, şi sunt nişti boscheţi, au ajuns deja mici copaci; în
plus, în august vegetaţia era foarte dezvoltată şi pur şi simplu era un baraj natural creat
acolo ... Acuma o să am mai mult timp, şi nu mă las, şi o să pregătesc pentru Comitetul
local pentru situaţii de urgenţă materialul, şi după părerea mea ar trebui să înaintăm şi
Comisiei judeţene, ăsta este un pericol real ... (reprezentant APL)
Noi am avut o acţiune ... acuma referitor la inundaţii, se elaborează planul de apărare
împotriva inundaţiilor, acest plan se face din 4 în 4 ani, anul trecut am avut o activitate
împreună cu SGA, respectiv şeful serviciului de apărare, domnul inginer Popomaier, şi
cu domnul inginer Maşca, şi am mers la fiecare primărie, din judeţul Satu Mare; şi am
acordat asistenţă tehnică, aceste planuri să fie făcute cum trebuie, persoana care se
ocupă să zicem nu-i de meserie, l-a pus acolo, o citit legea, s-a uitat, poate nu ştie citi o
hartă sau nu ştie ce-i aia o curbă de nivel, sau nu ştie ce-i o miră ... mă rog, dar am făcut
acest efort împreună cu colegii de la APE şi inclusiv hărţile, şi le-am dat secţiune prin
albie şi le-am dat câteva variante de intervenţie, ... ce este un dig iepuresc, sau ce este un
grifon sau ... şi cum trebuie să intervină. Cel puţin din punct de vedere teoretic, sunt bine
puşi la punct, sunt verificaţi, absolut toate comunele oraşele şi municipiile din SM,
acuma sigur există o ... nu ştiu cum să-i spun, magaziile de apărare sunt învechite,
găseşti acolo planşe sau pari, lopeţi , târnăcoape ... din 1900 toamna, dar nefiind bani pe
la primării, nu le pot reînnoi. În activităţile pe care noi le facem în teritoriu, împreună cu
ofiţerii de la ISU, în acele procese verbale, noi scriem ar fi bine să vă reînnoiţi, să vă
completaţi ... sau parâme, frânghii din cânepă, le mai rod şoarecii, se mai învechesc, nu
corespund nevoilor. Aprecierea mea este că primarii sunt interesaţi şi se ocupă de
problema asta, în limita posibilităţilor, deci cum le permite şi lor bugetul local.
(reprezentant Instituţia Prefectului)
Prima ar fi să nu se mai construiască în zonele inundabile. Să nu se aprobe, să nu se dea
autorizaţii de construcţie locuinţelor. S-au construit abuziv în locuri inundabile, s-au
obţinut autorizaţii, ştim cum s-au obţinut, şi atunci apar aceste probleme, îmi inundă
casa ... Păi de ce ţi-ai construit casa în zonă inundabilă, că se ştia de mult că aceea e
zonă inundabilă, de pe vremuri. Pe vremuri Protecţia Civilă, ca şi program
guvernamental, aparţinea direct de ministru, avea pe vremuri foarte multe atribuţii în
acest sens, de a conştientiza atât populaţia cât şi autorităţile, şi să ştiţi că până prin anii
’80 a fost ok, s-a ţinut cont de ea, după anii ’80 – ’90 mai încoace după revoluţie a fost
dezmăţul dezmăţului privind construcţiile, s-a făcut construcţie şi pe o peninsulă şi pe o
insulă de apă şi nu vreau să exagerez, dar am văzut, am fost în Moldova în urmă cu doi
ani de zile şi am văzut unde era construită o casă, exact pe marginea albiei unui râu ...
Cum e posibil aşa ceva? Şi atunci ne mirăm că râul respectiv creşte, era zonă montană,
vine un torent din ăsta cu copaci, cu ce se mai rupe pe acolo, şi te miri că-ţi ia casa. La
fel şi cu celelalte tipuri de riscuri, cu alunecările de teren, se ştie, se cunosc, avem o
hartă cu solul care este cu probleme, şi, mă rog, conţinutul lui, cu argile din astea
mişcătoare, şi cu toate astea se fac construcţii, se construieşte acolo. Dacă oamenii nu-s
întregi la minte, nu realizează la ce riscuri se supun, n-au decât să suporte consecinţele,
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să suporte paguba respectivă şi aşa mai departe. (responsabil ISU)

4.5. Principalele carenţe/nevoi în pregătirea populaţiei în caz de calamităţi
Educaţia este principalul argument în ceea ce priveşte pregătirea populaţiei pentru
calamităţi. Educaţia înseamnă programe de conştientizare a riscurilor, desfăşurarea unor
acţiuni preventive, informare privind căile de urmat în caz de producere a calamităţilor.
Este vorba de un efort conjugat al autorităţilor locale şi al locuitorilor din zonele de risc,
astfel încât cei din urmă să cunoască foarte bine care le sunt priorităţile în cazul
producerii unor dezastre naturale. Preventiv, se propune şi căutarea unor soluţii comune,
care să convină atât locuitorilor, cât şi autorităţilor locale, în ceea ce priveşte construirea
spaţiilor de locuit.

Educaţia. Prin acest program ordonat de IGSU, noi asta încercăm, să conştientizăm
populaţia, şi avem un sprijin deosebit aicea în şcoli şi în biserici, totdeauna rugăm pe
directorul de şcoală, pe diriginţi, pe preoţi, fără să-i plictisească pe oameni, sau să-i ţină
peste program, dar să le reamintească, că repetiţiunea este mama învăţăturii, să le
reamintească că locuiesc într-o zonă de risc şi ce trebuie să facă, bunurile cele mai de
valoare, în primul rând actele, repede să le aibă la îndemână, să le pună într-o străiţucă,
nişte bani dacă are în casă, bijuterii ... că restul, Dumnezeu cu mila, de îi duce casa, o
refacem, dar documente să-l poţi identifica ... Să ştie unde sunt adăposturi, să meargă la
adăpost, să ştie unde sunt puncte medicale, să ştie unde sunt locaţii pentru animale,
cunoscând să zicem zona inundabilă, iau vaca, purcelul, mielul ... mă duc cu el acolo
unde e punctul, acolo este medic veterinar, oamenii, îi duc în puncte de adunare şi după
aceea autorităţile ştiu unde să-i ducă, ce să facă cu ei. Educaţia, după părerea mea asta
e cea mai importantă. (reprezentant Instituţia Prefectului)
Educaţia. Deci, prima acţiune care ar trebui să fie ar fi asta preventivă, oamenii să
cunoască foarte bine zonele în care se pot produce riscuri şi chiar aş merge până la a
spune că eu dacă aş avea într-o zonă inundabilă casa, aş merge la autoritatea locală şi
aş căuta o soluţie de comun acord, ca să ... fie realizez o lucrare ca să mă protejeze, fie
chiar să mă mut cu casa de acolo, îmi mut domiciliul într-o altă zonă, care ar fi păzită de
... inundaţii, că despre asta vorbim. (responsabil ISU)
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CAPITOLUL 5. INUNDAŢII
POPULAŢIA
5.1. Prevenţie/ Măsuri de protecţie
-

Modalităţi de prevenire a inundaţiilor

Răspunsurile obţinute în cadrul interviului susţin ipoteza existenţei unor cunoştinţe de tip
preventiv la nivelul locuitorilor: realizarea şi întreţinerea canalelor şi a şanţurilor, staţiile
de pompare, scurgerile controlate sunt câteva din propunerile de prevenire a inundaţiilor,
dar eforturile trebuie să fie ale comunităţii, locuitorii singuri nu au capacitatea de a
realiza singuri lucrările amintite; în plus e nevoie de specialişti care să observe situaţiile
concrete şi să propună soluţii, şi, bineînţeles, de mobilizarea resurselor financiare.

Curăţatul canalelor. Primul lucru. Şi canale principale şi secundare, toate. Acolo la
mine nu-i scurgere, când sunt ploi mari, umblaţi numai cu barca. A fost, dar nu ştiu ce
inginer a fost ăla care a proiectat acel şanţ, că în sus n-am cum să scot apa nicidecum.
(Şi nu se poate face ceva?) Numai cu tuburi. Şanţurile nu-s soluţia. Poate când vor
începe lucrările la…poate atunci se vor face. Proiectul e aprobat, a fost şi aici. Copiii
mei cred că n-or prinde. (locuitor)
În mod normal, ar trebui de pus saci de nisip în jurul caselor. (locuitor)
Păi nu ştim. Numai să salveze. Dacă e apă mare ... (locuitor)
Dar este cineva care trebuie să se ocupe de aceste şanţuri. În fiecare an se uită în ce
stare sunt, ele trebuie curăţate, dar aici ştiau ce e, şi tot nu au venit să le cureţe. Dacă
ştiu cum e şanţul, şi primesc această sarcină de la primărie ... (locuitor)
Degeaba facem canal, că n-avem unde scădea, unde duce apa ... aici trebuie cea mai
bună soluţie o staţie de pompare mică ... acuma în partea aia am facut canal, da încă nui totuşi terminat, da să ştiţi, cum o venit apa, n-o intrat în grădini că imediat o intrat în
canal şi o luat valea în jos. Aici am discutat şi la primărie, nu ai bani acuma ca să poţi
face şi asta să faci o pompă ca lumea. (locuitor)
Normal, am putea într-un fel, că dacă am aduce un ... dacă sunteţi chiar într-adevăr şi
sunteţi în legătură cu Crucea Roşie, chestii d-astea ... şi fiţi atenţi, am aduce un inginer
expert, care ar da cât de cât o cădere şi ar verifica cam unde s-ar curge apa, s-ar putea
rezolva cu un excavator ca să meargă undeva. (locuitor)

-

Măsuri de protecţie luate de locuitori pentru prevenirea inundaţiilor

Legat de acţiunile proprii în ceea ce priveşte prevenirea inundaţiilor, participanţii au
amintit de realizarea şi întreţinerea şanţurilor, precum şi de construirea fundaţiei la casă;
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în timp ce unii vorbesc de acţiuni finalizate, alţi locuitori amintesc de lucrările care ar fi
trebuit de făcut pentru prevenirea inundaţiilor (în comunităţi unde efectiv au avut loc
inundaţii). De remarcat, din nou, faptul că oamenii consideră insuficiente acţiunile proprii
şi spun că e nevoie şi de intervenţia comunităţii locale pentru realizarea unor lucrări mai
complexe. Sunt oferite exemple de acţiuni comune, chiar dacă e discutabilă legalitatea
lucrărilor realizate (exemplul comunei Bârsău). Recomandările autorităţilor în ceea ce
priveşte acţiunile preventive sunt parţial sau puţin cunoscute de locuitori, ceea ce
conduce la o puternică nevoie de informare şi conştientizare a comunităţilor locale
referitor la măsurile de protecţie înainte de inundaţii. Informaţiile privind măsurile de
prevenire provin din surse locale [De la primărie. Asta se ştie. (locuitor); Pun afişe
întotdeauna, ca să ştim care e situaţia. (locuitor)] şi din mass media [Păi, ascultăm
televizorul. (locuitor)].

Ar trebui să se facă un pod de acces, au reuşit aici şase familii să-şi facă ele pod peste
care se circulă cu tirurile, şi atunci la nivel de judeţ, de comună, să nu se poată face un
pod care este strict necesar ... acuma la noi îţi trebuie mai mulţi bani de proiect decât ar
costa lucrarea şi nu înţeleg de ce. Eu când am fost la primărie, vă rog să mă credeţi, miam asumat toată responsabilitatea atunci, bine, nu numai eu, ci cu Consiliul, cu
Primarul etc. şi am făcut 5 poduri în Bârsăul de Sus, dacă stăm după proiecte ... şi am
făcut poduri care şi în ziua de azi rezistă şi vor rezista şi peste 50 de ani. Că dacă-i
turnat şi larg ... l-am făcut ca lumea, am adus nişte meşteri care se pricep, au făcut acolo
cofrag, am turnat fundaţie, am băgat fier beton, am băgat nişte grinzi şi noi cum sunt
şinele de tren şi am făcut un pod de poţi trece cu tancurile. (locuitor)
Şanţuri avem. Din cauza aia nu există inundaţii. Scurgerile şanţului sunt ok, sunt făcute.
Astea le curăţăm, nu se discută. Şanţurile se curăţă, dar e problema cu valea. Deja la noi
la vale nu mai contează de şanţ, că trece peste şanţ. Dacă vine în vale atunci ... prăpăd.
Asta este, că valea trebuie curăţată de fiecare care are pământ. (locuitor)
Pentru desfundatul văii trebuie, domnule, utilaje performante care să le facă. Şi acu vreo
30 de ani când s-a făcut valea o venit, domnule, cu utilaje, cu cupă, o scos inclusiv
lemnele şi fiecare şi-o dus lemnele, cine nu şi-o dus lemnele le-o luat frumos toate, şi
dacă sunt acuma cum sunt la ajutor social dacă n-au venit oamenii să şi le cureţe, le-au
luat frumos şi le-o pus şi le-au dus la primărie şi au avut lemne şi la dispensar şi la
Primărie. (locuitor)
Păi tot ce există, chiar am făcut tot. (...) Cu casa, păi îţi zic, deja pereţi de sprijin trei am
turnat, am pus fier în ea, am strâns casa, deja chiar că nu mai ... (locuitor)
Cât am turnat pe ea, fundaţia un metru sub perete. (locuitor)
Am făcut şi canalizare din aia. Am umplut-o cu nisip din ăla mare, pietriş. Am făcut şi
din partea cealaltă, ca să meargă spre şanţ, şi chiar şi acum, şi aici, şi dincolo, şi la noi,
tot vine apa. (locuitor)
Ţi-ai făcut tu şanţ pe grădină, nu? O făcut el şanţ, dar numai la el, apa de la vecinul vine
la el. Tu ţi-ai făcut fundaţia înaltă şi cu trepte, să nu vină apa. (locuitor)
Eu n-am putut face că vecinii din capătul grădinii n-au fost de acord că să le măsurăm
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noi grădina, ba să şi-o măsoare ei. Şi am dus acolo excavatorul, şi n-o vrut doamna ... şapoi io cu ... suntem inundaţi, dar ne-am hotărât că ne facem pescărie. Da ce pot face?
Pescărie în comună. De pe un mal pe celălalt cu ... la pescuit, sau cu ... (locuitor)
La noi în spatele casei trebuia de săpat un şanţ ... ca să nu meargă apa mai sus pe perete
... nu se mai vedea acolo nimic ... trebuia săpat un şanţ şi să se arunce pământul în sus
pe perete, să nu mai vină apa ... (locuitor)

5.2. Intervenţie în timpul inundaţiei
-

Acţiuni în cazul producerii unei inundaţii în gospodărie

Primele reacţii ale oamenilor sunt fie de surprindere (privesc, dar nu au capacitatea să
acţioneze), fie de mobilizare şi de intervenţie rapidă. Locuitorii din Micula, afectaţi de
inundaţiile din anul 2010, au acţionat corect, protejând în primul rând oamenii (inclusiv
prin întreruperea alimentării cu curent a caselor), iar apoi animalele. Dintre bunurile
materiale, unii au reuşit să îşi salveze documentele personale şi câteva haine, care au fost
duse la vecinii ce nu au fost afectaţi de inundaţii, dar alţii le-au pierdut, fiind speriaţi şi
neştiind ce să facă. Nu se face o diferenţă între „primele acţiuni ce trebuie făcute” şi
acţiunile „ulterioare”, locuitorii consideră doar că ele trebuie făcute.

Ne-am uitat la apă şi ne-am uitat la deal. Am stat şi ne-am uitat. Ce să facem ... În 15
minute o fost ieşită valea (locuitor)
Aşa stai să te uiţi pe geam cum urcă apa în sus. (locuitor)
În primul rând trebuie să te menajezi pe tine. Dacă îi sta cu telefonul până când a veni
cineva să te salveze, atunci ai murit. (locuitor)
Dacă deja aducem animalele afară, să le eliberăm, să nu fie în pericol, şi dacă ştim când
vine, numai pe noi ne putem salva. Viaţa e cea mai importantă. Restul ce va fi aşa va fi.
Dacă se dărâmă, se dărâmă. Ce va fi, va fi. Dar astea trebuie salvate în primul rând.
Apoi ce va fi, cum va fi după aia, cine ştie. Sunt numai cheltuieli. (locuitor)
Putem face să înălţăm digurile, să astupi. Cu nisip, cu saci, sunt acolo ... o fost 6.000 de
saci, nu ştiu câţi mai sunt. Sunt saci noi nouţi, nisip îţi mai trebuie. (locuitor)
Evacuarea oamenilor, duşi într-o zonă în care …. Evacuarea persoanelor prima dată,
animale şi bunurile din gospodărie. (Şi unde ar trebui evacuate?) Spre deal. La centrele
de comună unde sunt locuri, la un cămin, la o şcoală sau în Primărie, chiar dacă nu-i loc
în altă parte. Dacă nu este în zonă alt loc. (locuitor)
În clopotniţă…. Biserica e cel mai sus. Acolo s-o băgat întotdeauna, şi în ’70 şi-n ’ 75. În
Lipău, Aciua ... toţi o mers în biserică, că aia nu s-a dărâmat. Căminele au fost ... no. În
cămin n-aveai unde. Ăla îi primul inundat, ăla e victima. (locuitor)
Am sunat pompierii. Ăsta a fost primul lucru. (locuitor)
I-am scos pe copii din apă, am ajutat, am scos copii, ce am putut, familia ... familia e
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prima. (locuitor)
Mobila nu am putut să o scoatem, că e grea. Ăsta a fost un lucru ... încă la ora patru nu
era nimic, încă nici la şase, dar într-o oră şi jumătate deja apa era de 50 de cm, o
jumătate de metru. Totul în jur ... în casă ... era în apă. Numai pe copii i-am scos din
apă, să nu se dărâme casa pe ei. (locuitor)
Cine a avut animale, le-a scos şi pe ele. De exemplu, unu’ care avea 2-3 purcei şi ştiu şi
eu, un cal ... le-am scos, deja stătea să se dărâme grajdul ... a pornit spre grajduri ...
porcii nu am reuşit să îi scot ... ăia-s mai grei ... m-am grăbit să scot vitele ... în aşa o
apă am intrat ... cocina de porci nu cădea, că e din lemn ... şi atunci pe alea le-am scos,
i-am dus la vecini, apoi am mers să tragem porcii, în apă până la brâu ... dar cine a
venit să ajute, au stat pe margine, nimeni nu a a intrat în apă să ne ajute ... nimeni nu a
intrat în apă ... până la ora 11 ... (locuitor)
Aşa dintr-o dată nu ne-a prins, o crescut ... Ce nu-i drept, nu-i drept. Aşa încet încet ... A
venit şi la noi. S-a tot ridicat. Şi pe drum şi pe ... (locuitor)

-

Persoane resursă în caz de inundaţii

În caz de inundaţii sunt anunţate pentru început autorităţile locale (primăria, SVSU),
timpii de răspuns fiind destul de rapizi; se anunţă şi pompierii, aceştia având dotările
necesare pentru intervenţiile în caz de urgenţe; instituţiile au obligaţia să anunţe alte
autorităţi responsabile, conform planurilor de intervenţie. Unii locuitori cunosc numărul
unic de apel pentru situaţii de urgenţă – 112, iar cei din Micula chiar au fost nevoiţi să îl
folosească, dându-şi seama că nu pot face faţă singuri. Din răspunsurile lor se conturează
nemulţumirea faţă de acţiunile anumitor servicii, considerându-se că era nevoie de o mai
bună implicare a acestora în acţiunile de intervenţie. Funcţionează şi reţelele comunitare,
locuitorii ajutându-i în măsura posibilităţilor pe cei afectaţi.

Păi apelăm, ca să ne putem refugia noi, şi după aceea sigur că apelez. Unde? La Consiliu, la
Primărie. (locuitor)
Când este nevoie de ceva, Doamne feri, la noi se cam ajută lumea, una două sar unul pentru
celălalt. (locuitor)
Când a venit apa mare, când numa’ ce m-am sculat, jups în apă. Dar într-una până aici. Acolo
jos. Până aici ajungea. Dar acum har Domnului, că am făcut-o vara trecută, acuma de-atunci
nu mai e. Dar înainte atunci am mers, când la unul, când la altul, haideţi să mă ajutaţi, să
scoatem apa. (locuitor)
La 112. (locuitor)
La 112. Primărie. (locuitor)
Am sunat pompierii. Ăsta a fost primul lucru. (De unde le-aţi ştiut numărul? De unde le puteţi
şti numărul?) Păi e numărul de situaţii de urgenţă. (...) Domnul primar ştia deja. Primarul ...
primăria i-a sunat pe cei de la situaţii de urgenţă ... au venit şi ei. Deja în seara aceea ştia şi

BE PREPARED!
74

Bucureştiul. Cei de la DSP, de la Sanepid, toată lumea a venit. (locuitor)
Ei14 s-au oprit pe dig şi doar s-au uitat la noi ... şi-au dat cu părerea cum ar trebui, dar nu au
acţionat. Noi le-am cerut să ne aducă şi saci, să-i punem în jurul caselor ... (locuitor)
Nici măcar atâta nu au făcut ... au fost case care stăteau să se dărâme ... de exemplu casa
fratelui meu stătea să se dărâme ... de exemplu să scoată actele, sau ceva de genul ăsta.
(locuitor)
Un singur om din sat a adus saci, Karcsi. Ăsta s-a dus la el acasă în curte, a umplut 20 de saci
cu nisip, a zis că ce nisip a avut în curte, l-a umplut în saci, ăsta nu e de la primar, ăsta l-am
adus eu personal, de acasă. L-a adus singur, cu maşina lui, cu bus ... „Pune-l acolo, zice, lângă
perete!” A venit acolo şi ne-a ajutat. L-am pus noi acolo, să nu vină apa sus. (locuitor)

-

Instituţia responsabilă să intervină prima în caz de inundaţii

În general se consideră că prima instituţie responsabilă este primăria, încercându-se
rezolvarea pe plan local a problemelor apărute, sau pompierii, în fapt ISU, pentru
intervenţiile mai complicate. În funcţie de realităţile locale, se constată o colaborare între
instituţii, o trecere a responsabilităţilor de la una la alta sau o împărţire a
responsabilităţilor, atunci când resursele sunt insuficiente.

Neapărat primăria. (locuitor)
Primăria, că de aia este Comitet local pentru situaţii de urgenţă. (locuitor)
Pompierii. (locuitor)
Se face cât se poate local şi după aceea se apelează mai departe. (locuitor)
Pompierii o venit, vin oamenii ăia, vin tătă noaptea, nu numai toată noaptea ... în seara
de Crăciun au tras apă aici. Au venit pompierii, s-a schimbat legea, nu mai vin numai în
caz de evacuare ... evacuare ce înseamnă? dacă sunteţi în domeniu de aşa ceva, faceţi o
evacuare când te scoate cu barca, am vorbit cu şeful lor cu barca, deci restul efectiv e de
administraţia primăriei. (...) (Şi atunci pe cine sunaţi?) Primăria, ei au două pompiţe
mici şi cu alea cu benzină cu 3-4 litri de benzină, când nu-i benzină, gata. (locuitor)
Ştiţi ce vă spun eu? Noi n-avem probleme cât e apa ... uitaţi, vedeţi digul, no atâta dacă
este apa, noi n-avem probleme, noi avem din cauza apei freatice, deci nu are rost să
discutăm cine e în competenţă să ne evacueze şi pe cine, e ISU. (locuitor)

14

Inundaţie în stradă/pe câmp

Pompierii voluntari din localitate
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Răspunsurile la această întrebare ipotetică au evidenţiat mai degrabă anumite lacune în
ceea ce priveşte mijloacele de protecţie personală. Astfel, locuitorii din Bârsău vorbesc
de o posibilă retragere într-un loc mai înalt (eventual pe un deal): „Nu rămâi acolo, sigur
că te tragi mai la deal.” sau solicitarea ajutorului celor mai puţin expuşi: „Cum îs şi eu15,
trebuie să solicit pe cineva.” Locuitorii din Căuaş spun că s-ar refugia într-un loc mai
înalt, eventual într-un copac: „Am lua-o la fugă. Nu stai. Te caţeri pe un pom. Dacă ai ...
dacă nu ... Nici din ăia nu sunt, că pe toţi i-au tăiat ... o tăiat tot ... O fost puşi de noi
când am fost copii.” Locuitorii din Moftin se adăpostesc la distanţă: „Fugim. Nu se
întâmplă aşa brusc.”
-

Ordinea evacuării persoanelor în caz de inundaţie

Răspunsurile indică persoanele care trebuie mai întâi evacuate, ceilalţi venind „la urmă”.
În general se ştie că trebuie acordată atenţie persoanelor aflate în situaţie de dependenţă,
dar nu există o ordine clară de care s-ar ţine seama atunci când ar trebui realizată efectiv
evacuarea. Experienţa trăită a arătat unora dintre ei că au nevoie de ajutor nu doar
persoanele dependente (persoanele vârstnice, copii, persoanele cu dizabilităţi, cei
bolnavi) ci şi cei care intră în panică (aici au fost menţionate în special femeile).

Bătrânii şi copiii. (locuitor)
Cei care-s neputincioşi. (locuitor)
Cei care-s pe pat şi nu se pot deplasa singuri. (locuitor)
Trebuie să ai mare grijă, ăla care are copii, să îi elibereze cât de repede, şi pe bătrâni la
fel, că bătrânul, când vine inundaţia, nu se poate duce nicăieri. Şi ăla trebuie dus direct
acolo, să fie în loc bun. În siguranţă. (locuitor)
Dacă e la mine nepotul, atunci îl iau şi am pornit. Restul rămâne. El e cel mai important.
(locuitor)
-

Cum am zis eu mai înainte, că în primul rând trebuie să salvezi animalele,
lucrurile pe care le ai, să le poţi pune deoparte ...
Nenea ... prima e viaţa omului.
... şi-apoi viaţa omului.
Prima dată.
Prima dată.
Copii, bătrâni, neputincioşi, şi-apoi ... (dialog locuitori)

De la mic la mare. (locuitor)
De la bătrâni. (locuitor)
De la copii la ... (locuitor)
Copiii primii. (locuitor)
Ăştia care-s mai tineri, ăştia îs ultimii. (locuitor)
15

Persoană cu handicap locomotor
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Copiii, bătrânii şi bolnavii. (locuitor)
I-am scos pe copii din apă, am ajutat, am scos copii, ce am putut, familia ... familia e
prima. (locuitor)
Sunt printre noi şi oameni, nu sunt la fel ca noi, oameni care pot să fie inundaţi. De
exemplu fratele meu. Fratele meu este o persoană cu handicap. Dacă doamne fereşte,
are nevoie de salvare, în caz de catastrofă cum poate să vină acolo? Cum poate să
circule salvarea? Cum poate să iasă un om ca fratele meu de acolo? Noi trebuie să îl
scoatem de acolo. E de o vârstă cu mine, dacă e ceva bai, sau e apă, noi trebuie să
mergem acolo, să îl salvăm, el nu poate umbla, trebuie să mergem să îl scoatem de
acolo, să îl ducem sus la calea ferată, acolo e mai înalt. Dar asta cum e? A fost o
situaţie la inundaţiile de acum doi ani, cu propriul tată, şi acela bolnav, cu diabet, i-am
cerut şi atunci primarului să înalţe drumul, să poată intra salvarea, că sunt doi oameni
bolnavi, şi copii. Piciorul lui a fost tăiat, nu a putut să umble. Imaginaţi-vă că atunci
când a venit salvarea, a fost nevoie de 15 oameni, nu doar cei din salvare, ci şi de noi,
să împingem maşina. Am împins salvarea din apă, a fost nevoie, am văzut că nu pornea
altfel. (locuitor)
Nu neapărat de adulţi vorbim aici. Mai degrabă de copii ne-am îngrijorat. Dacă se
sperie un adult, nu e nicio problemă. Cu copiii a fost problemă. Sunt 13 copii acolo jos.
Acuma imaginaţi-vă, cum a fost la mine. Sunt 4 copii. Imaginaţi-vă. Când intră apa în
casă, un copil se sperie, nu e ca şi cu un adult ... nu iese pur şi simplu afară ... bine. Nu,
a început să plângă, să strige. Când a văzut fetiţa apa în curte, s-a speriat. Degeaba o
ţineam în braţe şi îi spuneam „Stai liniştită, te scot eu”; ea ţipa: „Tată, apă, apă!” Nu
ştiam ce să îi spun ca să o liniştesc, până am ajuns la vecini, unde era uscat. Nu mai
ştiam ce să îi spun. Mă temeam să nu facă un şoc, pentru că de la aşa ceva un copil
poate primi un şoc. (locuitor)
Femeia mea când a văzut că vine apa, a început să ţipe, să plângă. S-a speriat că o să
murim ... vine apa, o să murim, se dărâmă casa pe noi. A început să plângă, a fugit.
Când am ieşit, apa era deja atâta. Am luat-o în spate, am scos-o afară, a plecat să nici
nu vadă. S-a speriat. (locuitor)
(Ce trebuie atunci de făcut? Atunci când de exemplu se sperie? Ce trebuie să faci
atunci cu un om? Dacă vine apa ...) Păi atunci ce poate face cineva? Nu ştii atunci
dacă să te ocupi de om, sau de lucrurile tale, se întâmplă din astea. Nu a fost atunci aşa
ceva, nu s-a speriat toată lumea din cei care am fost acolo. Mai degrabă copii. Mai tare
s-au speriat copii. (locuitor)

-

Bunuri luate de locuitori în cazul producerii inundaţiilor

Cel mai important lucru care ar trebui luat în cazul producerii inundaţiilor îl reprezintă
documentele personale. Acest aspect este cunoscut de persoanele intervievate, dar
exprimările lor subliniază importanţa secundară a acestor acte, atunci când vine vorba de
salvarea propriei vieţi – dacă poţi, dacă mai apuci, atunci iei actele, dacă nu, rămâi cu ce
ai pe tine. Acest tip de răspunsuri indică nevoia de informare a locuitorilor în ceea ce
priveşte acţiunile preventive, actele personale fiind cele mai de preţ bunuri ce trebuie
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salvate în timpul inundaţiilor. În funcţie de posibilităţile de moment, respondenţii au
inclus îmbrăcămintea şi hrana pe lista bunurilor pe care le-ar lua în cazul unor inundaţii
produse brusc. Banii au fost amintiţi, dar într-un context ironic, iar decizia de a lua
bijuterii sau alte obiecte de valoare este influenţată de pericolul estimat.
Strictul necesar. (locuitor)
Atunci nu ai vreme de luat nimic, cu ce îi pe tine ieşi şi ai plecat. (locuitor)
Măcar buletinul. Dacă mai apuci să-l iei. (locuitor)
Dacă poţi, actele, dacă nu, rămâi cu ce eşti pe tine. (locuitor)
Păi, în primul rând îmbrăcăminte. Apoi mobilier, ce putem duce afară. Restul rămâne.
(locuitor)
Ce putem ridica mai uşor, aia să aşezăm undeva, ce nu, aia rămâne, pentru că dacă e
pericol trebuie să ne salvăm noi. (locuitor)
Sunt câteva reguli. Iau cu mine cele mai importante ... Actele ... Lucrurile personale cele
mai importante şi valorile, câteva haine ... dacă am timp, şi apoi afară. (locuitor)
-

Actele şi dolarii.
Dacă n-ai dolari ce iei?
Euro, tu eşti cu euro. (dialog locuitori)

Ce poţi să iei, că nu poţi să mergi cu casa, cu mâncare. (locuitor)
Da’ ce poţi să iei? La orice dezastru actele se iau, şi fiecare ce-o putut, că hainele ... că
se umflă apa pe tine. (locuitor)
Câte acte o putut să le ia, le-o pus în sân. (locuitor)
S-a dus ... să scoată actele ... ce era mai important ... omul era ud de tot, că cizmele i sau scufundat ... apa era de 80 de cm ... am intrat în casă să scoatem hainele ... cine a
putut a intrat să-şi salveze hainele ... cine a avut timp şi am intrat în apă ... am scos
hainele din dulap şi le-am dus la vecini, unde era uscat ... şi atunci când aşa a fost
nevoie, am dat hainele de la unul la altul. (locuitor)
(A fost cineva care nu şi-a putut salva actele ... din casă?) Da, au fost multe ... s-au
pierdut multe acte, la fel ca şi lucrurile din casă ... Toată mobila stătea pe apă, adică nu
pe apă, ci în apă ... în apă de 50 de cm ... totul din casă a fost distrus. Se vede de afară.
Totul ... (Nu aţi avut timp ... sau de ce nu aţi scos?) A venit apa ... nu am ştiut ce să fac,
ce să scot ... am scos din priză ... să nu facă scurt circuit ... m-am apucat de curent, leam scos, le-am luat de pe jos, hainele, le-am aruncat sus pe pat ... a fost neaşteptat ...
într-o oră. (locuitor)
La noi nu se poate întâmpla aşa brusc. (locuitor)

-

Momentul evacuării locuinţei/gospodăriei în caz de inundaţii

Experienţele trecute arată că în general oamenii, mai ales cei vârstnici, manifestă o
reticenţă deosebită în a-şi părăsi locuinţele, ei vreau să rămână şi să salveze ce pot şi
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pleacă doar în ultimul moment, uneori chiar forţaţi de autorităţi. Răspunsurile obţinute în
cadrul interviurilor susţin aceeaşi tendinţă, de tergiversare a momentului plecării, decizia
fiind luată în funcţie de gravitatea estimată a situaţiei. Fiind vorba în unele cazuri de case
construite cu materiale tradiţionale, riscul de prăbuşire este mare, dar chiar şi aşa
locuitorii încearcă să rămână cât de mult posibil şi pleacă doar „înainte de a se dărâma”.
Suntem bătrâne, şi de apa îi mai mică, de vine şi se bagă pe ea, se înmoaie pereţii şi vin
jos. (locuitor)
Depinde acuma cât îi de mare apa şi ce viitură este. (locuitor)
În momentul în care nu mai poţi face nimic, să opreşti apa, în momentul ăla. (locuitor)
Care-s de pământ, nu-i trebuie mult, una două se umple de apă, se duce şi atunci trebuie
să o iei din cale. De unde vine apa ... se mănâncă. (locuitor)
Tot satul e afară pe dig când e aşa problemă. Când e aşa problemă, atunci zi şi noapte.
Şi copiii, şi oamenii ... toată lumea. (locuitor)

-

Situaţii de risc în utilizarea autoturismului în caz de inundaţie

Motivele pentru care nu e indicat să se folosească autoturismul în caz de inundaţii sunt
siguranţa personală şi grija pentru autoturism, dar în anumite locuri e vorba şi de starea
drumurilor. Răspunsurile dovedesc cunoaşterea practică a unor date concrete (adâncimea
încă sigură a apei, tipul autoturismului) dar participanţii la interviu consideră că utilizarea
autoturismului la inundaţii este până la urmă o decizie personală, şi că trebuie respectate
limitele de siguranţă a conducătorului auto şi a vehiculului.

Eşti conştient, domnule, nu te avânţi că ... se poate întâmpla orice. (locuitor)
Se îneacă motorul. De pe la 20 de cm. La 20 de cm nu mai ai ce face, tu ţi-ai creat
pericolul singur. (locuitor)
Cum să zic, la noi n-ar trebui să umble cu autoturisme. Nici n-ar putea. (locuitor)
La noi e prea rea situaţia ca să umble cu autoturism. (locuitor)
La 40 de cm, te bagi în apă cu maşina şi deja pluteşte. (locuitor)
Nu poţi să mergi când îi apă ... de ai maşină, că de ai un jeep de-o juma de metru, mai
mergi. Şi cine are barcă poate merge. (locuitor)
Nu ai nici vizibilitate să vezi şoseaua. (locuitor)
Imaginaţi-vă că atunci când a venit salvarea, a fost nevoie de 15 oameni, nu doar cei din
salvare, ci şi de noi, să împingem maşina. Am împins salvarea din apă, a fost nevoie, am
văzut că nu pornea altfel. (locuitor)

BE PREPARED!
79

-

Regulile de siguranţă personală în caz de inundaţii - Ce nu este recomandat să
facem

Respondenţii ştiu că nu este recomandată consumarea apei din surse contaminate şi ştiu
că trebuie să fie atenţi la utilizarea instalaţiilor de curent electric şi, la nevoie, să întrerupă
alimentarea cu curent. După ce rezolvă astfel de probleme în propria locuinţă, ei acordă
ajutor altor persoane care nu au luat aceste măsuri de siguranţă.
Să nu bem apă. Nu-i bună de băut. Până curăţăm, nu. (locuitor)
Din punct de vedere al igienei, igiena corporală, să avem grijă. (locuitor)
Apa ... trebuie curăţate fântânile, trebuie ... sterilizate, n-ai ce face altceva. Golită
fântâna, curăţată. (locuitor)
Să pornim curentul. Ne curentăm. (locuitor)
Eu am intrat în fiecare casă să întrerup alimentarea cu curent ... Ziceam să nu fie
problemă ... (Dvs. de unde aţi ştiut că trebuie întreruptă alimentarea cu curent?) Păi,
atâta experienţă ... atâta trebuie să ştii ... când e apă ... curentul e cel mai periculos ...
poate să ardă casa ... atunci nu e doar apă, ci e şi foc ... nu e voie cu curentul ... când e
apă, trebuie să închizi curentul ... au fost întrerupătoare pe jos, alea le-am scos din
priză. (locuitor)
A venit apa ... nu am ştiut ce să fac, ce să scot ... am scos din priză ... să nu facă scurt
circuit ... m-am apucat de curent, le-am scos, le-am luat de pe jos, hainele, le-am aruncat
sus pe pat ... a fost neaşteptat ... într-o oră. (locuitor)
-

Dvs. în ce apă v-aţi băga? Acum aţi văzut apa, aţi văzut cât de mare e, dvs. în
cât de mare apă v-aţi băga dacă ar veni inundaţiile? Care este nivelul de
siguranţă?
Aici nu contează cât de mare e apa. Aici contează doar să salvăm copiii.
Să zicem că un metru şi jumătate. Un metru. Şi dacă e apa de 2 sau 3 metri,
trebuie să intrăm, nu putem lăsa copiii să fie duşi de apă. (fragment focus grup)

5.3. Protecţie după inundaţii
-

Lucrurile de evitat după o inundaţie

Se cunoaşte faptul că este interzis consumul apei contaminate din fântâni sau puţuri. De
asemenea respondenţii ştiu că trebuie să evite utilizarea unor obiecte din gospodărie care
au ajuns în contact cu apele revărsate. Este de evitat şi utilizarea surselor de electricitate
până la uscarea completă a acestora. Experienţele din trecut i-au învăţat pe oameni că
după inundaţii se pot confrunta cu o invazie de şobolani sau ţânţari, care le intră în
locuinţe, şi de care nu reuşesc să scape decât foarte greu. Pentru a controla răspândirea
acestor dăunători, ei folosesc metode tradiţionale ce le sunt la îndemână, dar au nevoie şi
de ajutorul autorităţilor.
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Oamenii sunt afectaţi, care au fântâni, apa nu mai e potabilă. (locuitor)
(Sistemele electrice când le puteţi folosi?) Când se usucă. Depinde şi de curent, că astea
care-s vechi nu au siguranţă din asta de avarie, dar la casele astea mai noi şi care ...
sunt tablouri de comandă, în caz de ceva, decuplează energia, şi la astea n-ai cum să le
foloseşti până când nu dispare sursa aia de electrocutare, că alea îs aşa concepute că în
caz de scurt-circuit una două se decuplează. (locuitor)
Apa amestecă totul. Şi atunci spală conţinutul WC-ului, totul. (locuitor)
În primul rând apa. Să nu mai bem apă din puţuri. (locuitor)
De exemplu, au fost animalele ... au fost în apa aceea. Alea nu au putut fi tăiate şi
mâncate, consumate, că nu-i aşa ... şobolanii ... şi cine ştie ce boli au primit ... nu le-am
putut tăia şi folosi. (locuitor)
În mod normal, ceea ce a fost înauntru în casă nu se poate folosi. Au fost vasele, şi altele
de genul ăsta, în care a fost apă, alea nu mai sunt bune deloc. Apa şi alte substanţe s-au
amestecat, nu se mai poate folosi deloc. Apa a acoperit totul, paturile ... totul ... totul a
fost ud. (locuitor)
Adevărul ăsta este, aş mai vrea să spun ceva. La cine a intrat apa în casă, au intrat şi
şobolanii de apă, ăia mari. Ne-am temut pentru copii, să nu-i mutileze pe copii. Se culcă
să doarmă şi merge şobolanul ăla mare şi îi mutilează pe copii. Atunci ce trebuie de
făcut? ... Am pus tot felul de substanţe. A murit unul a venit altul, am pus altceva, iar a
murit unul, a venit altul. Nu ştim ce sa ne face,. Sunt atât de mulţi, încât şi în timpul zilei
îi auzi cum se mişcă. Înauntru în casă, este când şi mie mi-e frică să dorm, deşi suntem
doi, eu şi soţia mea, dar mi-e frică de-a dreptul. Este când sunt atât de mulţi încât atunci
când dorm, se urcă pe pat. Normal, mi-e frică deja şi mie. (locuitor)
Aşa să vă închipuiţi, că ţânţarii dacă stau 1 an de zile, situaţia asta a fost din primăvară
anul trecut, până acuma primăvara, sunt imuni, degeaba te-ai îmbrăcat, că îi simţi şi
prin cămaşă şi prin ... Aşa mari sunt. Aşa ca anul ăsta încă n-a fost. (locuitor)
De la Guvern să împrăştie ceva ... efectiv aicea fiecare o fost dotat cu ce-o putut, oţet,
aşa ca la ţară, ca la ... înţelegeţi că aici e problema în interior ... (locuitor)

-

Locurile de evitat după producerea unei inundaţii

În opinia participanţilor la interviu, locurile de evitat sunt cele mlăştinoase, ce se pot
dovedi periculoase din cauza capcanelor ascunse; de asemenea, sunt de evitat şi spaţiile
unde se află corpurile animalelor moarte, care trebuie îndepărtate de acolo. Gropile de
gunoi, afectate de inundaţii, sunt şi ele periculoase, umiditatea grăbind descompunerea
unor deşeuri. Casele ale căror elemente de rezistenţă au fost afectate prezintă riscul
prăbuşirii, fiind necesară evacuarea rezidenţilor.

Ar fi spre exemplu, dacă o gâtuit undeva şi este o mlaştină, şi nu intra acolo, că s-ar
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putea să fi fost o adâncitură, îi molozul ăla, nu-i exclus să te duci cu totul acolo. Şi cum
mai sunt animale, copii, animale care vin de la păşune, dacă s-o întâmplat la un capăt de
pod să fie o mlaştină, se bagă acolo, că nu-i nivelat pământul, nu-i exclus să moară
acolo. (locuitor)
Unde-s ghiuguri16. Da, da. Alea trebuie adunate. (locuitor)
Gropile de gunoi. (locuitor)
Au fost case care stăteau să se dărâme ... de exemplu casa fratelui meu stătea să se
dărâme ... (locuitor)
Acum am şi eu o rugăminte. E acolo casa fiului meu, ştiu băieţii de aici, nu e minciună.
Poate ieşi oricine, să vadă. E fisurată toată, toţi pereţii. Sus are o „centură” de 5-6 cm
care ţine acoperişul. Dacă doamne fereşte trece pe acolo un tren de marfă, se dărâmă
casa ... sunt doi copii acolo. Ce o să fac eu acolo? (locuitor)

-

Consumul de apă după producerea unor inundaţii

Consumul de apă este posibil numai după igienizare şi decontaminare. Se ştie că trebuie
anunţate autorităţile competente, care trebuie să ia probe de apă, ulterior fântânile trebuie
igienizate, doar apoi consumul de apă este posibil. Perioada în care nu pot fi utilizate
sursele de apă diferă de la un loc la altul, în funcţie de amplasament şi gravitatea
situaţiilor concrete. În Micula, de exemplu, au trecut câteva luni de la inundaţiile din
decembrie 2010, iar anumite gospodării sunt în continuare lipsite de o sursă de apă
potabilă. Un locuitor din Bogdand consideră că e nevoie de o perioadă de una – două
săptămâni până să utilizeze din nou apa din fântâni, dar numai după dezinfectarea
acestora.

După ce se dezinfectează. (locuitor)
E nevoie de mai mult timp. Una, două săptămâni. Apa, acuma deja s-a amestecat cu apa
reziduală, adevărat? Trebuie pompat conţinutul fântânilor, de trei, patru ori. Şi apoi cu
soluţii din astea dezinfectante trebuie de dezinfectat. (...) Cu substanţe chimice pe bază
de clor. (locuitor)
După inundaţii, eu am anunţat ... de la început, să anunţăm Sanepidul, să dezinfecteze,
din punct de vedere sanitar. Sunt acolo fântânile, apa nu a putut fi folosită. (locuitor)
Nici acum. Nici până în ziua de azi. Nu am folosit-o, pentru că toate apele murdare s-au
scurs acolo, şi nu se poate bea. Eu am luat apă şi am trimis-o la la laborator la Satu
Mare, la Sanepid, ni s-a spus să nici nu ne gândim să bem din ea şi le-am spus să aducă
ceva aparat să cureţe acolo, să avem apă de băut, să o putem folosi de acolo, să punem
în ea ceva soluţie dezinfectantă, sau ceva. Absolut nimic ... celălalt, începând cu
proiectul ... există canalizare pentru apa de băut, pe strada principală e pusă, pe străzile
lăturalnice nu este pusă, dar bine, ei spun că pe hârtie este. (locuitor)
16

Ghiuguri (reg.) – cadavre de animale
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Absolut deloc nu avem voie să o folosim, nu putem să o folosim ... fântânile nu le
folosim ... acolo unde v-aţi oprit cu maşina, acolo umblăm cu toţii, dar cu toţii, şi cei din
şirul de jos vin acolo sus după apă, şi cei din şirul de sus tot la fântâna aia mergem,
pentru că altundeva nu este apă de băut. Deci folosim acea fântână care e „loc interzis”.
(locuitor)
Noi avem apă potabilă băgată. (locuitor)
De la fântână nu-i bună apa. Avem apă ca cafeaua şi noi. (locuitor)

-

Alimente ce (nu) se pot consuma după retragerea apelor

Părerea majoritară este că alimentele ce pot fi consumate sunt cele care nu prezintă urme
de contaminare, alimentele sigilate, conservele. Unii consideră însă că pot fi consumate
alimentele rămase, cu condiţia să fie spălate. Produsele din grădinile proprii sunt, de
asemenea, utilizate: deşi unii ştiu că nu ar fi voie, le consumă, totuşi, ca să nu se ducă să
ceară de la alţii. Animalele nu pot fi tăiate şi consumate, pentru că există riscul de a se fi
îmbolnăvit în urma inundaţiilor produse.

Orice ce nu-i afectat. Ce nu-i afectat, şi astea sterilizate că ... Castraveţii cei din
Spania ... (locuitor)
-

Ce rămâne, şi din care a fost.
Nu-i chiar aşa, că dacă consumăm ceva, trebuie să o spălăm. (dialog locuitori)

In general conserve. Deci alimente din astea conservate. (locuitor)
Din grădină. (locuitor)
Mâncăm numai şuncă din aia ce-o fost în pod şi n-o ajuns apa la ea. (locuitor)
Bem apă minerală. Sau plată. Pălincă. (locuitor)
Nici mâncarea care rămâne în casă, nici pe aceea nu o poţi consuma. (locuitor)
De exemplu, au fost animalele ... au fost în apa aceea. Alea nu au putut fi tăiate şi
mâncate, consumate, că nu-i aşa ... şobolanii ... şi cine ştie ce boli au primit ... nu le-am
putut tăia şi folosi. (locuitor)
-

Aveţi voie să mâncaţi legumele din grădină după o inundaţie?
Nu afectează, doamnă scumpă. Anul trecut, spre exemplu, în grădini n-am mai
avut nimic, nici o ceapă.
Mâncăm acuma, ce să facem? N-avem nici o tangenţă. (...)
N-om merge să cerem de la altu că nici aşa ...
Deci nu-i nici o problemă?
Nu.
Normal n-ar fi voie, într-adevăr. (fragment focus grup)
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-

Surse de îmbolnăvire după producerea unei inundaţii

Apa este principala sursă de îmbolnăvire, în opinia participanţilor la interviu; ei cunosc
chiar şi bolile ce pot apărea ca urmare a consumului de apă din fântânile contaminate.
Alimentele infectate în urma contactului cu apa reprezintă o altă sursă de risc. Cei din
Micula afirmă că nici în prezent nu pot folosi apă potabilă ce provine din fântâni sau
puţuri. Deşi analizele de laborator interzic folosirea acestora, ei reclamă faptul că nu
dispun de alte surse de alimentare cu apă potabilă. Ţânţarii pot crea şi ei neplăceri
locuitorilor, adunaţi în jurul băltoacelor formate.

Apa dacă o consumi. Nici consumată, nici mâncare făcută cu ea. Întotdeauna trebuie să
fie fiartă. (locuitor)
Holeră ... hepatită ... dizenterie ... diaree. (locuitori)
Alimentele infectate. (locuitor)
Nici până în ziua de azi. Nu am folosit-o, pentru că toate apele murdare s-au scurs acolo,
şi nu se poate bea. Eu am luat apă şi am trimis-o la la laborator la Satu Mare, la
Sanepid, ni s-a spus să nici nu ne gândim să bem din ea şi le-am spus să aducă ceva
aparat să cureţe acolo, să avem apă de băut, să o putem folosi de acolo, să punem în ea
ceva soluţie dezinfectantă, sau ceva. Absolut nimic ... (locuitor)
Toată vara a fost apă, verde a fost, toată vara. Şi miroase. Vă daţi seama, afară când
sunt 35 grade ...ţânţarii ... (locuitor)

ADMINISTRAŢIILE PUBLICE LOCALE
5.4. Prevenţie/ Măsuri de protecţie
-

Principalele modalităţi de prevenire a inundaţiilor

Sumativ, în opinia reprezentanţilor administraţiilor publice locale, principalele modalităţi
de prevenire sunt lucrările de realizare, consolidare şi întreţinere a digurilor, şanţurilor şi
canalelor, a podeţelor, decolmatarea cursurilor de apă, asigurarea bunei funcţionări a
sistemelor hidrotehnice, în funcţie de particularităţile zonale. În acelaşi timp este foartă
importantă cunoaşterea de către locuitorii comunelor a riscurilor de producere a
calamităţilor şi a măsurilor necesare în caz de inundaţii.

Prima fază ar fi podeţul, ridicarea digurilor. Ridici digurile, dar dacă-i apă de versanţi
... Dacă-i apă de versanţi, iar e problemă, că nu mai trece în pârâu, rămâne, bălteşte.
(reprezentant APL)
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În primul rând diseminarea în rândul populaţiei a informaţiilor privind riscurile
situaţiilor de urgenţă, să cunoască populaţia toate măsurile în caz de inundaţii, respectiv
alunecări de teren ... şi ceea ce v-am aminitit anterior, cu decolmatarea celor două
cursuri de apă ... şi atât. (reprezentant APL)
Pentru inundaţii, curăţatul canalelor. (reprezentant APL)
Şanţul ce merge acolo ar trebui să fie mai adânc, ar trebui să mergem cu buldoexcavatorul şi să facem, să scoatem pământul, să fie mai adânc şi să facem un pic de dig
spre case, că în caz că dacă iar iese, să nu intre aşa în case. (Dar se fac activităţi de
curăţire a şanţurilor?) Da, dar am înţeles acum de la domnul primar că obligatoriu vrea
să facă, că nu mai vrem să avem un eveniment de ăsta. (reprezentant APL)
Nu ştiu ce să spun, în afară de ce am făcut noi, decolmatat canale, căi de acumulare a
apei şi de funcţionare la pompă, astea de la sistemul hidrotehnic, nu ştiu, digurile sunt
ok în zonă, au fost făcute atunci după ’70 şi înălţate şi consolidate, ar fi pe unele
porţiuni ceva taluzări de dig şi pavare cu dale de beton pe unele zone, probabil că aici
la pod, mai spre ieşirea din sat, acolo unde-i zona cea mai joasă, probabil că acolo ar
trebui. Acuma riscul de a se rupe digul ... acolo deja ar trebui ... nu mai aparţine de noi,
că dacă plouă prea mult, nu mai suportă ... atunci oricum se duce, că nu avem ce face.
(reprezentant APL)
Noi avem noroc, că suntem foarte bine dotaţi, zona este lucrată cu canale, şi avem trei
staţii de pompare pe teritoriul comunei Turulung, nu ştiu dacă mai funcţionează şi cea
din Gherţa Mică ... practic noi suntem înconjuraţi, dar nu prea avem probleme.
(reprezentant APL)
-

Măsuri de prevenire a inundaţiilor luate de localnici

Localnicii trebuie să intervină şi ei în eforturile de prevenire, în funcţie de posibilităţile
lor. În anumite comunităţi în care riscurile de inundaţii sunt minore, implicarea
locuitorilor e mai redusă; în comunităţile cu riscuri majore de producere a inundaţiilor,
experienţele sunt diferite: în Căuaş, de exemplu, locuitorii participă la realizarea şi
întreţinerea şanţurilor din grădini, iar autorităţile locale îi ajută cu utilaje în caz de nevoie;
în Micula, localnicii aşteaptă ajutorul autorităţilor, fără a se implica în realizarea efectivă
a lucrărilor de prevenire; în Moftin, locuitorii sapă şanţuri şi protejează locuinţele cu saci
de nisip. În opinia reprezentantului APL din Bogdand, populaţia nu are un rol important
în activitatea de prevenţie, aceasta fiind o sarcină a autorităţilor locale.

Nu prea. Nu-s nici riscuri mari de care să se sperie, sunt riscuri minore. (reprezentant
APL)
După cunoştinţele mele este destul de indiferent modul în care acţionează populaţia în
astfel de cazuri. (reprezentant APL)
Da, îşi mai fac şanţuri pe grădini, îşi curăţă şanţurile, o mai fac ei, o mai facem şi noi
unde este cazul, chiar am avut anul trecut în Ghenci ... s-a blocat şanţul, am mers cu
utilajul şi le-am deblocat toate, a intrat în curte la oamenii până aproape în casă, dar s-
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a rezolvat, nu au fost probleme. (reprezentant APL)
Eu am atras atenţia la toată lumea să facă, dar oamenii în ziua de azi sunt aşa de
comozi, că toată lumea aşteaptă să vină Primăria şi să facă. (Deci nu s-a făcut de către
ei?) Exact. (reprezentant APL)
Apoi săracii oameni şi-au săpat un şanţ pe lângă, pe acolo, să se ducă apa, ăştia la care
am spus că le-a intrat apa în casă, şi-au pus nişte saci de nisip, ce-o putut pe lângă el,
pământ, nisip, nu prea au ce să facă, că v-am spus că-i freatic, vine apa, când o băltit, o
mai pus ceva, dar când n-o băltit, a venit de jos ... (reprezentant APL)

-

Măsuri de prevedere aplicate de autorităţi în localitate

În anumite localităţi cuprinse în proiect autorităţile locale au realizat lucrări efective de
prevenţie: în Bârsău s-au realizat decolmatări şi lucrări de regularizare a cursului de apă,
în Căuaş s-a ridicat un dig de protecţie pentru protejarea zonei de inundaţii, în Moftin sau executat lucrări de curăţire a şanţurilor, iar în Turulung s-au întărit digurile şi s-a
regularizat cursul Turului. În alte localităţi s-au desfăşurat activităţi de informare şi
conştientizare a populaţiei privitor la riscurile de producere a inundaţiilor, inclusiv măsuri
ce trebuie luate la nivel de gospodărie pentru prevenirea inundaţiilor.

Am făcut decolmatări pe toată valea, cred că după ce s-a făcut studiul, s-au făcut şi
lucrările pe pârâu. (reprezentant APL)
În urma inundaţiilor din 2006 – 2008 ... am avut nişte inundaţii soldate cu evacuări de
persoane, familii, am executat un dig de protecţie de 1.450 metri, cu o lăţime de 5 metri
la bază, 2.5 metri sus şi înălţime de 2 metri, care protejează zona respectivă de inundaţii,
şi de atunci n-am mai avut inundaţii în zona respectivă. Noi informăm şi diseminăm
informaţii în rândul populaţiei, în astfel de cazuri cel mai important este să nu avem
victime umane, şi bineînţeles nici materiale, ca să minimalizăm pierderile materiale, dar
cel mai important este viaţa oamenilor ... şi avem un serviciu care chiar o intrat în apă
până-n gât atunci, şi vă daţi seama că nu era plăcut deloc. (reprezentant APL)
I-am înştiinţat să-şi cureţe şanţurile şi podeţurile din faţa caselor. (reprezentant APL)
Am atras atenţia, am fost şi în Micula Nouă, în Bercu şi în Micula aici, am făcut nişte
afişe şi am dat la toată lumea, să atragem atenţia să ştie despre ce e vorba. (reprezentant
APL)
Am curăţat şanţurile astea de acumulare, de deversare, ca să nu ... că dacă ar fi o
ploaie torenţială, atunci l-ar acoperi, şi fiind şanţuri unde să se scurgă, atunci duce şi
pompele, duce până unde este pompă de la SANIF cum se cheamă ei. Noi am avut un
control la şanţurile astea fix pe tema asta, mare tam-tam, că tot ploua. Şi în toamnă am
avut mari probleme cu astea, şi au venit să vadă dacă ne-am făcut treaba de la ISU, de
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la Prefectură şi de la Apele Române o comisie să vadă dacă ... am ieşit bine, pentru că
nici gunoaie nu au fost, atâtea flacoane câte sunt şi pungi, nu a fost nimic, n-am avut
nici din astea, şi s-a văzut că pe zonele unde a fost mai problematic, s-a acţionat cu
excavator, cu ceva ca să se cureţe, canalele, deci ne-am făcut treaba, că am zis că-i o
oră, două de muncă, salvează multe necazuri. (reprezentant APL)
S-a început îndiguirea în ’40 şi ceva, a fost continuat în anii ’50, după anii ’70 s-a făcut
şi celălalt dig pe malul stâng, pâna în ’90 şi după ’90 au fost făcute lucrări mai puţine,
au fost întărite digurile, şi se mai fac lucrări. Acuma vreo 15 ani, spre Turulung Vii, a
fost întărit digul drept al Turului cam pe 4 – 5 km şi în plus acuma 15 ani s-a făcut iarăşi
regularizarea Turului, în cinci locuri au fost tăiate curbele mari, ca apa să aibă o
curgere mult mai rapidă. (...) (Activităţi de informare aţi avut cu populaţia?) Da, sigur,
în 2008 ... cum a sunat sirena, s-au tras şi clopotele, adunată lumea ... cine a fost atent ...
numai problema destul de mare este că s-a ţinut în limba română, şi populaţia nu prea a
mai avut răbdare să mai şi traducem, şi foarte puţini au înţeles, 80% populaţie maghiară
... încercăm şi noi, dacă avem ceva important, să afişăm şi în limba maghiară ... şi aşa,
foarte puţină lume citeşte, dar dacă citeşte şi nu înţelege, atunci nu am avut nici un
obiect. (reprezentant APL)

-

Surse de informare privind măsurile de prevenire

Comuna Bârsău dispune de un studiu de mediu care cuprinde informaţii despre scurgerile
de pe versanţi. Comuna Căuaş utilizează legislaţia ca principală sursă de informare, în
timp ce reprezentanţii APL din Micula şi Moftin vorbesc de cursuri de instruire şi şedinţe
organizate la nivel judeţean.
-

Existenţa planurilor/strategiilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de
urgenţă

Comuna Bârsău este singura dintre comunităţile prinse în studiu care nu dispune de o
strategie de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă17, lucrând pe baza studiilor şi a
proiectelor tehnice elaborate anterior, iar în situaţii de nevoie, cu implicarea pompierilor
voluntari din localitate. Celelalte comune au elaborate planuri/strategii de prevenţie/
intervenţie în caz de dezastre, întocmite în ultimii 5 ani, care sunt actualizate periodic
(anual, sau o dată la doi ani, sau atunci când este nevoie) şi sunt aprobate prin hotărâri de
consiliu local. Elaborarea acestor planuri s-a realizat de către autorităţile locale, în speţă
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, cu consultarea responsabililor din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
-

Simulări de intervenţie în caz de inundaţii

17

Este opinia reprezentantului SVSU din localitate; în interviul realizat cu responsabilul ISU, acesta
aminteşte faptul că fiecare comunitate locală dispune de un astfel de plan de gestionare a situaţiilor de
urgenţă
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În toate comunităţile în care s-au realizat interviuri au avut loc exerciţii de simulare în
ultimii 4 ani: s-au simulat evacuări de persoane care au fost afectate de inundaţii. Au
participat locuitorii din zonele cu risc major de producere a evenimentelor, fiind utilizate
resursele umane şi materiale prevăzute în planurile de intervenţie în situaţii de risc.
Exerciţiile au urmărit estimarea capacităţii de intervenţie a autorităţilor locale, şi s-a
realizat cu coordonarea responsabililor de la nivel judeţean, în speţă Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă. Înainte de desfăşurarea propriu-zisă a lucrărilor, locuitorii au fost
informaţi despre desfăşurarea acestui tip de exerciţii şi au fost rugaţi să se implice efectiv,
pentru o simulare cât mai apropiată de realitate.
-

-

-

-

-

-

-

Au avut loc simulări?
S-au făcut evacuări, s-a făcut cu saci de nisip. A participat ISU SOMEŞ Satu
Mare, de la Prefectură, şi nu mai ţin minte exact.
A fost implicată toată comunitatea?
Da.
Și câte zile a ţinut?
Două zile a fost, şi una a fost controlul de fond. O zi a fost teoretică şi una
practică.
În ce a constat practica?
Anunţarea şi după, intervenţia, intervenţia cu utilajele.
Ne puteţi povesti un pic cum s-a întâmplat exectiv?
S-a dat alarma la ora 10 sau 11. Prima dată s-a convocat Comitetul local în
şedinţă, după aia s-a dat alarma, după ne-am dus spre locul ...
Şi în ce a constat intervenţia?
Evacuarea persoanelor, o parte din SVSU, altă parte a fost la ridicarea digurilor,
cu saci cu nisip. S-a făcut evacuarea persoanelor, a animalelor.
Și cu ce s-a făcut evacuarea, spre exemplu?
Cu maşini, o parte pe jos, cu targa.
În ce ordine se face evacuarea?
A persoanelor, a animalelor şi a bunurilor, în ordinea aceasta.
Și la persoane în ce ordine?
Copiii, bătrânii, persoane cu grad de handicap şi pe urmă restul.
Aţi avut şi exerciţii?
Da, am avut, şi chiar şi acuma de două luni am avut un exerciţiu, am evacuat, am
cazat personalul.
Toată comunitatea a fost implicată?
Nu, numai zona afectată.
Au participat oamenii de bunăvoie?
Da ... avem o familie, dar schizofrenici, ei au fost cei mai afectaţi şi ei nu vor să
participe la exerciţii. Din nefericire, au 5 copii, dar ... asta este, mai greu cu ei.
Când şi cum s-au derulat lucrurile?
În 9 septembrie 2010, şi atunci la Hotoan am evacuat o stradă la Căuaş.
Unde au fost evacuaţi?
La Centrul de Plasament.
Cine a fost implicat?
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-

-

-

-

Comitetul Local, echipa de voluntari şi ISU Satu Mare, Poliţia locală,
Jandarmeria, Crucea Roşie au fost anunţaţi, dar până la urmă nu au venit, dar de
la Jandarmi am avut.
Anul ăsta am avut în aprilie exerciţiu de evacuare, trei zile a ţinut; şi acu’ vreo
trei ani am mai avut.
Câte persoane au fost implicate?
Am evacuat Micula Nouă în Micula.
În Micula Nouă este risc de inundaţii?
Da, de la Tur. Şi am avut exerciţiu cu alarmă, cu sirenă cu tot, aşa că oamenii
sunt pregătiţi pentru aşa ceva.
Ce instituţii au fost implicate?
De la Primărie eu, domnul viceprimar, domnul primar, domnul secretar,
voluntarii şi persoane fizice, de la ISU, doamna doctor şi domnul medic veterinar.
Simulări în caz de inundaţii?
În 2009, după ce a fost elaborat planul de evacuare, şi avem şi planul de analiză
şi acoperire a riscurilor, atunci după ce am avut ... am făcut planul de evacuare
în caz de inundaţii, atunci s-a făcut şi exerciţiul, în iunie sau iulie 2009.
Cum s-a derulat?
În jur de 50 de evacuaţi, aşa am pregătit vreo 50 de locuri şi aşa a şi fost, am
avut atunci un autobuz închiriat, microbusul şcolii, un tractor cu remorcă, că am
spus că cu tot ce este din fiecare să avem, a fost şi o căruţă, au fost şi cu bicicleta
şi cu maşini mici şi a decurs conform ... cu soneria, clopote, alarmă, bine, întâi
ne-am întâlnit cu ei, le-am spus despre ce e vorba, mâine o să avem un exerciţiu,
o să auzi sirena de la Moftin, şi clopotele, şi un bagaj minim, îţi iei ceva, sunt
cutiile astea de la căpşuni, şi goală, ca să nu aibă, ca să ştie cu ce să vină, şi-au
făcut ce trebuie ... am ieşit bine. În caz de ar fi real, atunci în cutie şi-ar pune
strictul necesar, ceva schimburi, medicamentele dacă e cazul, ... şi la fel s-ar
desfăşura şi în caz real.
Au avut loc simulări de intervenţie?
Sigur, în 2008 august, mi se pare, peste o sută de persoane au fost implicate din
zonele cele mai riscante, este aici, înainte de pod, se numeşte zona digului,
oamenii participă cu plăcere doar jumi-juma.

5.5. Intervenţie în timpul inundaţiei
-

Instituţia responsabilă să intervină prima în caz de inundaţii. Măsuri de luat

Fiecare reprezentant APL cu care s-au realizat interviuri a menţionat că responsabilitatea
primei intervenţii aparţine autorităţilor locale, mai exact Comitetului local pentru situaţii
de urgenţă. Procedural, Comitetul local se convoacă pentru şedinţă, se stabileşte gradul
alertei de inundaţii, Centrul Operaţional se ocupă de întocmirea documentelor, iar ceilalţi
membri desfăşoară activităţi de teren. Dacă se ajunge în faza a treia, este necesară
implicarea ISU.
Măsurile care se iau depind de tipul de alertă şi de realităţile efective cu care se confruntă
autorităţile în timpul inundaţiei. Astfel, în Bârsău şi Căuaş se aminteşte de evacuarea
persoanelor, animalelor şi a bunurilor, în Micula de evacuarea şi cazarea persoanelor în
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spaţii identificate în acest sens, iar în Moftin de prevenirea populaţiei, evacuarea
populaţiei şi paza localităţii, dacă s-a făcut evacuarea. Responsabilul din Turulung
vorbeşte de diferite cote de atenţionare şi de necesitatea de colaborare cu alte autorităţi
(Sistemul de Gospodărire a Apelor, Centrul Meteorologic Regional, Instituţia Prefectului)
pentru a obţine prognoze actualizate; în caz de pericol iminent, trebuie realizată
prevenirea şi, în ultimul rând, evacuarea persoanelor.
5.6. Protecţie după inundaţii
-

Măsurile de luat după inundaţie de către autorităţile locale

Pe de o parte este vorba de evaluarea pagubelor şi întocmirea documentaţiei de raportare
către autorităţile de coordonare, pe de altă parte de acţiuni concrete desfăşurate în
interesul locuitorilor afectaţi: asigurarea hranei, apei potabile, a spaţiilor de cazare. In
cazul evacuărilor, se asigură şi paza localităţii, de către poliţie şi jandarmerie. Intervenţia
post-inundaţie include şi curăţirea surselor de apă, dezinfectarea spaţiilor de locuit şi a
latrinelor, asigurarea funcţionalităţii utilităţilor în gospodării. Autorităţile locale trebuie
să aibă întocmite protocoale de colaborare cu persoane juridice din comunitate pentru
furnizarea de hrană şi apă persoanelor evacuate, dar şi pentru asigurarea de stocuri de
materiale de construcţie necesare refacerii locuinţelor afectate. Comunicarea cu locuitorii
este foarte importantă, pentru a desfăşura toate aceste acţiuni conform planurilor
întocmite.

Încheierea procesului verbal, asigurarea în caz de evacuare evacuaţilor în primele 72 de
ore hrană, apă potabilă şi restul. (reprezentant APL)
Activităţile noastre trebuie să fie coroborate cu a celor de la DSP pentru dezinfectarea
spaţiilor de locuit, a latrinelor, respectiv a fântânilor, şi pe urmă recazarea oamenilor
dacă este cazul, a populaţiei evacuate şi restabilirea utilităţilor din cadrul localităţii
respective, mă refer la reţeaua de apă, reţeaua electrică, sistemul de colectare a apelor
reziduale. (reprezentant APL)
Evaluarea pagubelor şi alocarea de fonduri pt. repararea locuinţelor, hrană pentru
populaţia evacuată, haine. (reprezentant APL)
Dezinfectarea apelor, şi s-a făcut curăţarea fântânilor, apelor ... şi apoi să vedem ce a
mai rămas acolo, să vedem ce putem renova, ce putem recupera. (reprezentant APL)
Evaluarea pagubelor, asta nu facem noi ca Primărie, dar sprijin la superiorii noştri care
ar veni să facă evaluarea, găsit resurse de finanţare, cât se poate, unde e mai urgent,
stabilit priorităţile şi şcoliţi oamenii, că dacă la omul ăla i s-a dărâmat jumate de casă,
merită mai mult ca şi tine, care ţi s-a dărâmat grajdul. (reprezentant APL)
Evacuarea populaţiei, a animalelor, şi paza satului, împreună cu poliţia şi jandarmeria.
Avem prevăzute să distribuim alimente, există un normativ, dar nu există posibilitate de
stocare, dar noi avem obligaţia, în buget întotdeauna este prevăzută o sumă care este
alocată pentru situaţii de urgenţă. Şi noi avem un protocol cu firma ... acolo totdeauna
există un stoc de nisip, balast, am avut stocat şi o cantitate mare de piatră, am şi folosit,
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nu era mare pericol de inundaţie, revelionul 2009 ... după 1 ianuarie s-a observat că s-a
furat acolo de sub dealul Cocoş Nemete un capac de stăvilar, şi trebuia să intervenim, în
primul rând din piatra respectivă am astupat aici podul sub DC7, şi apa a intrat peste
terenurile agricole din zonă, până când am reuşit să punem numai nişte saci de nisip ...
acuma stăvilarul respectiv a fost eliminat. (reprezentant APL)

AUTORITĂŢI JUDEŢENE
5.7. Prevenţie/ Măsuri de protecţie
-

Măsuri de protecţie luate de localnici pentru prevenirea inundaţiilor

Activităţile de informare şi conştientizare a locuitorilor din comunităţile cu risc au fost
apreciate pozitiv de reprezentantul ISU. Periodic se realizează simulări, exerciţii de
evacuare în care este implicată populaţia din zonele de risc, iar rezultatele acestor
exerciţii sunt bune, dat fiind faptul că populaţia aplică în practică lucrurile învăţate. Pe de
altă parte, reprezentantul Instituţiei Prefectului consideră că există diferenţe de la o
localitate la alta: în anumite comunităţi, locuitorii sunt interesaţi de acţiunile de tip
preventiv, pe când în altele se constată mai degrabă indiferenţă faţă de măsurile de
protecţie ce ar trebui luate, localnicii aşteptând ajutorul autorităţilor, însă se implică în
înlăturarea efectelor dezastrelor.
(...) Feed-back-ul este pozitiv la activităţile pe care le facem noi, şi avem activităţi din
astea de implicare a populaţiei într-o situaţie de inundaţie, de evacuare, ce se întâmplă,
ce fac, ce face populaţia, avem acest gen de activităţi, se face în toate localităţile, dar se
planifică o dată la trei ani, se face un exerciţiu din ăsta de evacuare în cazuri de
inundaţii. Aceste exerciţii sunt benefice, şi mă gândesc, eu cel puţin pe unde am umblat
în ultimii patru ani la aceste exerciţii, eu am văzut că populaţia este receptivă, se
implică, şi din discuţiile purtate cu autorităţile locale, ar rezulta faptul că oamenii se
cam păzesc, îşi cam pun în practică ceea ce noi am făcut cu ei împreună acolo tot practic
la exerciţiile respective. Categoric intervin şi ei, este o ierarhizare a intervenţiilor, dacă
pot să spun aşa, prima intervenţie o face SVSU, structura voluntară din localitatea
afectată, şi ulterior, dacă nu se descurcă, cere forţe de sprijin şi atunci mergem noi, vin
jandarmii, merge Crucea Roşie, poliţia este angrenată, şi de la Comitetul Judeţean
specialiştii, pe domenii de specialitate. (responsabil ISU)
Sunt localităţi unde da, dar sunt localităţi unde te duci, şi-i spun: Mă, om bun, aici în
faţa casei sapă şanţul, ca să-ţi curgă apa, că deja pute, creşte vegetaţia, broaşte ...
situaţii şi situaţii. Acuma ce să vă spun, omul nu învaţă numai pe pielea lui, eu am văzut,
că am trăit acele vremuri, şi şi acuma, de când lucrez aicea, după necaz toată lumea sare
şi pune mâna şi face, dar înainte degeaba îi spui, să ai în curte ... pui mâna pe o lopată,
pe un hârleţ, pe o sapă, dacă ai, că mai ales la ţară toată lumea are sacii ăştia de rafie,
când ştii că eşti în zonă în care eşti în pericol, bagă nişte nisip, nişte pământ, ceva, în
saci, şi fă-ţi repede acolo un zid de protecţie.
Aşteaptă să vină autoritatea!!! Primarul nu face nimic; ba face! La nivel de autoritate,
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inclusiv noi, ca instituţie, împreună cu ISU, cu Apele Române, cu Garda de Mediu ...
Avem program cu Garda de Mediu şi cu APM, inclusiv salubrizarea cursurilor de apă,
foarte important, tăierea vegetaţiei ca să asiguri secţiunea de scurgere ... cetăţeanul stă
şi se uită, au venit ăştia de la judeţ să ne facă curăţenie. (responsabil Instituţia
Prefectului)

-

Plan/strategie de prevenire şi gestionare a situaţiilor neprevăzute al instituţiei

Fiecare comunitate locală îşi întocmeşte propriile documente operative de prevenţie/
intervenţie în caz de dezastre naturale. Comitetul Judeţean centralizează planurile locale
şi realizează Planul judeţean de gestionare a situaţiilor de urgenţă, cu implicarea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi a specialiştilor de la Sistemul de Gospodărire
a Apelor; acesta este aprobat de prefect, de inspectorul general ISU şi transmis
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a fi aprobat de primul ministru.
Alături de planul strategic se întocmesc şi planurile operative de intervenţie, pe tipuri de
risc, planurile de acoperire a riscurilor, planurile de evacuare şi alte documente ce
reglementează cadrul de prevenţie şi intervenţie. Planul strategic se actualizează anual şi
se fac raportări trimestriale; celelalte planuri ori de câte ori este nevoie. Planurile
strategice sunt publice şi pot fi consultate pe paginile instituţiilor care le-au întocmit.

(...) La nivel de judeţ, la nivel de fiecare localitate, instituţie, există documente operative
care se pun în aplicare într-o anumită situaţie, la un anumit moment dat. Pe site-ul
prefecturii este planul strategic din care facem şi noi parte, dar noi avem alte planuri,
planuri operative de intervenţie, planuri analiză şi acoperire a riscurilor, planuri de
intervenţie pe diverse riscuri, planuri de evacuare în anumite situaţii. Sunt materiale
specifice, nu sunt secrete, dar nu se prea dau publicităţii, se lucrează într-un anumit cerc
(...) A fost elaborat de Comitetul Judeţean, al cărui organ de specialitate suntem noi,
pentru că noi asigurăm partea tehnică a comitetului, secretariatul tehnic permanent este
la noi, centrul operaţional de la noi asigură permanenţa Comitetului Judeţean şi toate
documentele ... majoritatea le întocmim noi, şi sunt semnate, aprobate de către domnul
prefect în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Planul strategic este actualizat parcă anual, trimestrial se fac raportări privind
îndeplinirea sarcinilor din plan, iar celelalte planuri ori de câte ori apar modificări,
dacă nu, atunci anual se revizuiesc, se reactualizează oricum pe parcursul unui an,
există probleme care trebuiesc luate în considerare şi care trebuiesc consemnate în
planurile noastre de evacuare, şi aşa mai departe ... analiză şi acoperire a riscurilor.
(responsabil ISU)
Da, este pe site. A fost elaborat anul trecut, are valabilitate patru ani până-n 2013, este
aprobat de domnul prefect, de inspectorul general şi de primul-ministru. Ştiţi ce se
întâmplă, se fac planurile locale, iar planul judeţean de apărare împotriva inundaţiilor
este suma acestor planuri, şi se întocmesc de către specialiştii de la SGA, cu partea
teoretică, partea scrisă şi cu planşe, cu desene, cu hărţi, prefectul îl aprobă şi se trimite
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la Bucureşti, ministrul MAI este preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă care este coordonat de către primul ministru, la nivelul fiecărui minister există
un Comitet Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă, şi toate acestea colaborează şi pe
tipuri de risc, îşi întocmesc aceste planuri de apărare, este planul de acoperire la risc,
este plan la inundaţii, la cutremure, la alunecări de teren, de fapt alunecările de teren
este comun cu cutremurele. (responsabil Instituţia Prefectului)

-

Simulări de intervenţie în caz de inundaţii

Autorităţile judeţene realizează planificări pentru exerciţiile de simulare în localităţile din
judeţ. Exerciţiile se fac periodic, cel puţin o dată la trei ani în fiecare localitate şi cuprind
aplicaţii practice cu populaţia, cu administraţia publică locală şi cu forţele de intervenţie.
Simulările prezintă situaţii tactice speciale şi sunt considerate extrem de importante,
pentru că atât populaţia, cât şi cei cu responsabilităţi în intervenţie trebuie să ştie exact
care sunt căile de urmat în cazul producerii calamităţilor.

Chiar avem o planificare făcută până în 2013 pe localităţi, sunt incluse, aşa cum v-am
spus, toate localităţile din judeţ, dintre cele despre care discutăm şi sunt incluse în
proiect, anul ăsta au fost în luna martie şi februarie au fost la Bogdand şi la Micula
astfel de exerciţii şi aplicaţii practice, urmează în septembrie la Berveni şi la Craidorolţ,
în iulie la Moftin, în august la Satu Mare, şi-n noiembrie la Livada să se facă acest gen
de aplicaţii practice cu comunitatea, cu populaţia, cu cei care au responsabilităţi, cu
adminitraţia locală şi cu forţele de intervenţie. (responsabil ISU)
Vom avea în luna iulie18 împreună cu judeţul Sălaj pe râul Crasna, pe 20 la Sălaj şi pe 21
iulie la SM. Conform tematicii, se verifică anumite puncte, spre exemplu fluxul
informaţional; la aceste simulări se prezintă o situaţie tactică, o breşă în dig sau
polderul de la Supur distrus, sau Doamne fereşte, barajul de la Călineşti ... Am avut în
urmă cu 2 ani parcă un astfel de exerciţiu de simulare la barajul de la Călineşti, unde au
participat şi comunele limitrofe, care ar putea fi afectate, foarte frumos pregătit, şi ca
desfăşurare cu forţe ... a durat trei zile, au fost multe de învăţat. O dată la trei ani se face
în fiecare localitate, şi este un program ordonat de IGSU, pe tot parcursul anului noi
avem astfel de activităţi. Este vital să se facă astfel de simulări, în momentul în care se
produce un astfel de eveniment, inclusiv facem acuma la atac terorist, ce face omul când
ţi-a venit un grup terorist, ţi-o atacat primăria sau o şcoală, sau un spital sau .....facem
la spitale, la şcoli la primării, sunt cât se poate de importante. (responsabil Instituţia
Prefectului)

-

Propuneri de informaţii/mesaje

În opinia reprezentanţilor autorităţilor judeţene, este foarte importantă conştientizarea
populaţiei cu privire la dezastrele naturale, dovadă fiind şi activităţile periodice ce se
18

Acest interviu a fost realizat în luna iunie 2011.
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desfăşoară în fiecare localitate din judeţ. Reprezentantul ISU consideră că ar trebuie de
aprofundat pregătirea echipelor specializate din cadrul SVSU de la nivel local, pentru a fi
asiguraţi cu know-how în cazul producerii calamităţilor. Referitor la populaţie, nu este
suficientă pregătirea în şcoli, este recomandată continuarea pregătirii pentru situaţii de
urgenţă la locul de muncă, cu tematică periodică. Şi pentru că idealul este ca fiecare
cetăţean să fie protejat, trebuie schimbată politica în domeniul formării pentru situaţiile
de urgenţă. Reprezentantul Instituţiei Prefectului consideră că planurile de gestionare a
situaţiilor de urgenţă trebuie popularizate la nivelul comunităţilor locale, pentru că ele
cuprind informaţii vitale pe care orice locuitor trebuie să le aplice atunci când se produc
dezastrele naturale.
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Ar fi foarte bine, după părerea mea, dacă s-ar putea accentua, aprofunda pregătirea asta
a echipelor specializate din cadrul SVSU, pentru că nu s-a pus prea mare accent pe
pregătirea lor. Nici nu au existat poate informaţii suficiente, un pic au fost denaturate şi
unele atribuţii ale colegilor care trebuiau să se implice mai mult în activitatea asta de
pregătire sau instruire pe domeniul ăsta al formaţiunilor de protecţie civilă, ca să spun
aşa, s-a insistat mai mult pe parte de stingere a incendiilor. Şi eu zic că ar fi foarte bine
dacă aceste echipe specializate de cercetare, salvare, deblocare, căutare, protecţie
chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară, comunicaţii, informatică, transmisiune,
înştiinţarea şi alarmare, prim ajutor ... dacă aici pe aceste echipe s-ar insista un pic la
pregătire, eu zic că ar fi foarte bine, şi într-adevăr atuncea rolul acestui serviciu
voluntar ar fi mult mai acoperit de partea asta instructivă, şi am şti că avem oameni
pregătiţi acolo în zonele respective. Este o chestiune care este ... eu nu zic că-i uşoară,
chiar destul de complicată, vreau să vă spun că nu există la noi la nivel naţional o
strategie privind pregătirea în acest domeniu al situaţiilor de urgenţă. (...) Acest segment
care m-ar interesa pe mine cel mai mult, populaţia, el oarecum este dezavantajat de
actuala formă de pregătire pe acest domeniu al situaţiilor de urgenţă. Nu ajunge cât ar
trebui, până acolo la nivelul ăla, se fac pregătiri în şcoli, dar nu se face o pregătire la
locul de muncă, asta ar fi primul lucru care ar trebui să se facă. La locul de muncă să se
facă o pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, o tematică, frumos, la fiecare
instituţie, operator economic, fabrică ş.a.m.d. să ştiu că au în programul lor de
pregătire, să aibă acolo câteva ... nu zilnic, dar măcar săptămânal cumva să aibă o
instruire în acest domeniu. (...) Şi este o politică proastă, nu este în favoarea cetăţeanului
şi a salvării vieţii cetăţeanului, dacă vrem să o facem, o facem până la capăt până la
ultimul angajat, ultimul nu angajat neaparat, cât până la ultimul om de pe stradă, să poţi
să-i asiguri o protecţie. (responsabil ISU)
Important este să cunoască cele trei faze, înainte de dezastru, în timpul dezastrului şi
după dezastru ... ce să facă. Noi în aceste exerciţii pe care le facem, tocmai asta le
spunem, în momentul în care noi primim o avertizare, de la Cluj de la Centrul de
Meteorologie, atenţie că vor fi ploi, va fi viitură pe cursul de apă, sau furtună sau
gheaţă, noi automat prin centrul operaţional le transmitem la comune, atunci populaţia
este avertizată, şi i se spune ce are de făcut, ce are de făcut în timpul dezastrului, iar
după dezastru sunt nişte măsuri care sunt cuprinse în aceste planuri elaborate, se ştie
foarte bine pe categorii de risc, fiecare ce are de făcut, ce are de făcut APL, ce are de
făcut el ca cetăţean, ce are de făcut doctorul ... sunt foarte bine stipulate în aceste
planuri. Ce trebuie să facă, bunurile cele mai de valoare, în primul rând actele, repede
să le aibă la îndemână, să le pună într-o străiţucă, nişte bani dacă are în casă,
bijuterii ... că restul, Dumnezeu cu mila, de îi duce casa, o refacem, dar documente să-l
poţi identifica ... Să ştie unde sunt adăposturi, să meargă la adăpost, să ştie unde sunt
puncte medicale, să ştie unde sunt locaţii pentru animale, cunoscând să zicem zona
inundabilă, iau vaca, purcelul, mielul ... mă duc cu el acolo unde e punctul, acolo este
medic veterinar, oamenii îi duc în puncte de adunare, şi după aceea autorităţile ştiu unde
să-i ducă, ce să facă cu ei, educaţia, după părerea mea, asta e cea mai importantă.
(responsabil Instituţia Prefectului)
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CAPITOLUL 6. CUTREMURE
POPULAŢIA
6.1. Măsuri de protecţie – înainte de cutremur
Răspunsurile participanţilor la interviu sugerează pericolul pe care îl prezintă
construcţiile vechi, neconsolidate, şi cele care au fost construite în baza unor proiecte ce
nu au luat în considerare riscul de cutremur. În timp ce unii susţin că nu există pericol
seismic în localitatea lor, alţi locuitori consideră că nu ar mai rămâne nimic din satul lor
dacă ar avea loc un cutremur.

Să nu vă mai spun că dacă ar fi un cutremur aici, în căminul ăsta, numai de 4 grade să
fie, ăsta cred că aşa se lasă tot jos, pentru că şi de o parte şi de cealaltă ştiţi cât prinde
de perete acele traverse aşa? 3 degete. Eu am fost sus şi asta o fost şi o băgat un fir de
fier beton, nu ştiu să fi fost aşa de 8-10 mm. Ăsta şi fără cutremur se îmboardă, dacă nu
se ia măsură să se vadă ce-i acolo, că şi eu am lucrat, aici n-ai avut la cine să spui ceva.
Cum a fost proiectul, aşa s-a făcut. (locuitor)
Dacă mai vine şi cutremur, ce-i mai trebuie la casa asta. (locuitor)
Dacă ar fi aici în satul ăsta cutremur, n-ar mai rămâne nimic. (locuitor)
Sunt plăci tectonice de şes, doamnă scumpă, noi n-avem aici, în Munţii Rodnei, acolo
sunt. (locuitor)

6.2. Măsuri de protecţie – în timpul cutremurului
Se poate concluziona că măsurile de protecţie personală în caz de cutremure sunt în
general cunoscute, deşi există persoane care, dacă ar lua decizii de protecţie conform
celor susţinute în timpul interviului, şi-ar pune viaţa în pericol. Mass media, prin ştirile
prezentate, poate reprezenta o sursă de informaţii în legătură cu dezastrele provocate de
cutremur. Există percepţia că o casă afectată de cutremur nu este la fel de periculoasă ca
un bloc turn, în timp ce alţii susţin contrariul, folosind argumente din experienţa
personală. Se ştie că în caz de cutremur trebuie să găseşti locuri sigure de adăpostire; în
timp ce unii vorbesc de părăsirea locuinţelor, de adăpostirea sub o masă sau sub tocul
uşii, alţii s-ar proteja empiric şi total neproductiv, cu obiecte metalice deasupra capului
sau cu uşi de la mobilierul din casă. După ce momentele critice au trecut, respondenţii
spun că trebuie să îşi ofere ajutorul celor prinşi sub dărâmături, fără să aştepte intervenţia
echipajelor speciale de salvare. Tot după producerea cutremurului, unele persoane au
realizat că „au văzut” anumite semne prevestitoare, animalele fiind agitate cu câteva
minute înainte de producerea cutremurului.

Doamne fereşte, dar singura ... eu am fost la cutremur, şi sigur ... aveam o vârstă şi
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atunci aveam aproape 30 de ani, nu am ştiut, după aia afli că vezi ce s-a întâmplat ... Şi
acuma în Japonia, să te bagi sub o masă, să stai chiar la tocul uşii, să previi, la
dărâmături să nu fii afectat cât posibil. (locuitor)
Ne băgăm sub masă, ce ai mai aproape. (locuitor)
La sat oricum nu-i aşa mare primejdia ca la oraş, o casă, chiar să fie un cutremur peste
8 grade, nu-i afectat ca un bloc la oraş la un 5.5 grade, blocurile fiind înalte şi cum au
fost şi construite de pe vremea odiosului, o avut o rezistenţă cum o avut-o. (locuitor)
În general mergem departe, să fim în siguranţă. (locuitor)
În general întotdeauna acolo unde e uşa, unde se deschide uşa, sub cadrul uşii trebuie să
intri. Sub mobile nu are nici un rost. Sub pat sau sub o masă nu e sigur. (locuitor)
Ne punem un fier deasupra capului. Dacă avem la îndemână aşa ceva. (locuitor)
Eu am o cască de miner. (locuitor)
Rupem uşa dulapului şi o ţinem deasupra dulapului. (locuitor)
Mai întâi să iei curentul, în primul rând. (locuitor)
Să te adăposteşti. (locuitor)
Să nu te adăposteşti sub nimic, eu am prins în armată cutremur la Craiova. Dacă te
prinde în casă, stai sub tocul uşii. Unii la uşă sau în colţ, unde este rezistenţă mai mare.
(locuitor)
-

Pe mine m-a prins cutremurul în casă şi n-am păţit nimic.

-

Aici?Când a fost aici?

-

Păi nu în ’70, stăteam la masă în casă şi ... Am vorbit cu soră-mea în Baia Mare
în cealaltă zi, ea a zis că n-a simţit nimic. (dialog locuitori)

Animalele au simţit primele. Păsările. Înainte cam cu vreun sfert de oră zburau pe gard
în sus, zic către un soldat du-te şi vezi ... o mers ... aveam ceva câini, vezi, o mers ceva
vulpe la ea. Nu, erau agitate, când o început să vină uuuuuuuuuuuuu mi-am luat puşcocu
şi taie-o pe câmp. Cât a fost? Câteva minute. Ne-am întors înapoi, n-am mai văzut nimic,
casa era dărâmată, s-a îmburdat gardul, iepurii s-au dus săracii. (locuitor)
Ieşim din casă. (Dacă suntem la etajul 3, şi atunci ieşim?) Şi atunci. Mergem jos.
(locuitor)
-

Ce mai trebuie de făcut? Imediat după cutremur.
Păi ... nu ştiu ... Se uită ce se poate salva.
Da. Se uită ce se poate salva. Dacă e sub dărâmături cineva ...
Ajutăm.
Ajutăm. Dar cineva e înauntru. Acela strigă sau nu strigă după ajutor?
... ... ... (fragment focus grup)

6.3. Reguli de conduită pentru persoanele prinse sub dărâmături
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În opinia celor intervievaţi, este necesară semnalarea prezenţei pentru a fi reperaţi de
echipele de intervenţie, prin fluierături, strigăte sau apeluri telefonice. Mişcarea celor
prinşi sub dărâmături poate crea probleme suplimentare, deci este indicată rămânerea pe
loc.

Să fluierăm, să ne audă careva. (locuitor)
Dacă poţi să dai alarma la cineva, să te audă. (locuitor)
Un telefon dacă ai avea. Acuma îi bine, că cu astea mici eşti în jeb tot timpul. Să nu
trebuiască să le folosim pentru aşa ceva. (locuitor)
Dacă poţi cu ceva ţeavă sau ceva, să fluieri sau să strigi. (locuitor)
Să nu te mişti, că dacă te mişti, se poate mai rău, pe cât posibil să stai. Să nu te agiţi. Să
stai calm. Să-ţi păstrezi energia să nu ... (locuitor)

AUTORITĂŢI LOCALE ŞI JUDEŢENE
6.4. Măsuri de protecţie în cazul cutremurelor în localitate/ judeţ
Printre acţiunile preventive au fost enumerate proiectarea unor adăposturi în cazul
construcţiilor de interes public, utilizarea uşilor antifoc, amenajarea şi întreţinerea unor
adăposturi de protecţie civilă În opinia responsabilului ISU, măsurile de protecţie sunt
universal valabile, şi este important ca locuitorii să le cunoască, chiar dacă riscul de
producere a cutremurelor este scăzut în această zonă a ţării. Este vorba de căutarea unui
adăpost în afara zonelor cu clădiri înalte care se pot prăbuşi, refugierea sub o grindă, sub
pereţii de sprijin cu structură puternică, sub uşi sau sub mese/birouri. Este la fel de
important ca locuitorii să cunoască ceea ce este interzis în cazul cutremurelor: să fugi
afară sau să cobori scările, existând riscul de accidente prin distrugerea scărilor sau
desprinderea unor bucăţi din construcţie. Locuitorii trebuie să ştie faptul că trebuie să
oprească sursele de alimentare cu energie electrică, gaz, apă, pentru evitarea unor pagube
suplimentare.
Primul lucru să stăm pe loc, protecţie personală, să nu se deplaseze, să stea sub tocul
uşii sau undeva unde să nu ... Dacă suntem surprinşi în deplasare, atunci în tunele
mijloacele de transport trebuie să se oprească, şi oamenii să se îndrepte către primul
adăpost. (reprezentant APL)
La întâlniri din astea cu oamenii, i-ai mai spus la om câte ceva, nu să aduni 100 de
oameni şi să le povesteşti, că nu au răbdare săracii, că ei sunt la ţară, se duc la câmp ...
dar când te întâlneşti cu ei ... eu şi prin natura serviciului, mă întâlnesc mai des cu ei şi
le mai spun, vezi că suntem în risc de cutremur, dacă ar fi cutremur ... Acuma săracii,
dacă ar fi la bloc, să te adăposteşti, te bagi sub masă şi asta e, dacă simţi că se mişcă
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casa, dacă ajungi, dacă nu ajungi, Dumnezeu cu mila. (reprezentant APL)
Noi la nivel de judeţ avem amenajate nişte adăposturi, fostele adăposturi de protecţie
civilă, se fac periodic verificări privind starea tehnică a acestor adăposturi, foarte puţine
sunt în judeţ şi în municipiul Satu Mare care corespund cerinţelor, normelor în vigoare.
Toată lumea invocă lipsa de bani, dar avem, sigur nu la necesar, nu putem să spunem că
stăm foarte bine sau bine, că nu stăm bine, iar cele existente uneori sunt folosite în alte
scopuri. Aveţi aici în vecini la Eminescu cu uşi antifoc, sunt la Finanţele publice, legea
obligă pe proiectant în momentul în care elaborează un proiect pentru o clădire publică,
să fie prevăzută cu adăpost şi noi urmărim treaba aceasta. (responsabil Instituţia
Prefectului)
Acuma măsurile de protecţie la un cutremur sunt câteva şi sunt universal valabile, nu
există că sunt în judeţul Satu Mare sau că sunt în altă parte. Cert este că la un cutremur
dacă te afli pe stradă trebuie urgent să te adăposteşti undeva, fie fugi din zona clădirilor
înalte ca să nu cadă pe tine, te duci într-un parc unde nu sunt clădiri, fie eu ştiu dacă
cumva te găseşti la parterul unui bloc de ex, cauţi să te adăposteşti sub o grindă, sub
pereţii ăştia de sprijin structură puternică, sub uşi şi aşa mai departe. Acolo acele zone
asigură o protecţie mărită. Dacă te afli într-o încăpere nu este bine să fugi afară nici pe
scări să cobori scările sau să fugi, pentru că în momentul în care se produce acel
cutremur, s-ar putea să cadă de sus sticlă, s-ar putea să cadă bucăţi de zidărie şi să-ţi
dea în cap şi să mori, nu din cauză că ceva ci din cauză de altceva, să mori nevinovat
vorba aia. Pe când dacă stai în clădire şi te adăposteşti în locurile pe care le-am precizat
eşti oarecum asigurat. De asemenea sub masă, sub birou poţi să stai dacă ...în cazul în
care pică un tavan, sau bucăţi sau ceva din tavan să nu-ţi dea în cap şi să fii protejat. Iar
dacă suntem la volan în timpul unui cutremur, se opreşte automobilul pe partea dreaptă
a carosabilului, se opreşte motorul şi stai liniştit în maşină şi aştepţi. De asemenea dacă
ne aflăm în clădiri trebuie să oprim urgent energia electrică, gazul, apa de la robineţii
pe care îi avem la dispoziţie, dacă se poate chiar de la un robinet principal, de la reţea,
ca să evităm să se producă tot felul de alte pagube, alte riscuri, alte lucruri negative.
(responsabil ISU)

6.5. Măsuri de intervenţie după cutremur – autorităţi locale
Căutarea şi acordarea primului ajutor pentru persoanele prinse sub dărâmături, evacuarea
în zone sigure sunt prioritare după producerea unui cutremur; alte echipe lucrează în
paralel la degajarea elementelor de construcţie prăbuşite sau restabilirea utilităţilor.
Analiza stării clădirilor şi evaluarea pagubelor este tot sarcina autorităţilor locale, pentru
ca în final să se înceapă reconstrucţia zonei.

Căutarea supravieţuitorilor, şi după, restabilirea utilităţilor publice ... analize, să vedem
starea clădirilor, care au fost dărâmate, degajarea materialelor de construcţie care nu
mai pot fi refolosite. (reprezentant APL)
Tot aşa, deblocare, evacuare, stabilire pagube, victime. (reprezentant APL)
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La noi numai ajutat omul sinistrat dacă s-a întâmplat, să cauţi sub dărâmături dacă sunt
supravieţuitori, răniţi, acordarea primului ajutor ... (reprezentant APL)
După cutremur, evacuată populaţia, deci două echipe, una care evacuează populaţia
într-o zonă sigură şi încearcă să amenajeze o clădire rămasă sau o tabără de corturi, şi
cealaltă echipă pentru ajutorul răniţilor şi după aia începi refacerea zonei,
reconstrucţia. (reprezentant APL)

6.6. Nivelul de pregătire a populaţiei în caz de cutremure (prevenţie, intervenţie,
post-eveniment)
Nivelul de pregătire a populaţiei în ceea ce priveşte activităţile de prevenţie este greu de
estimat, în opinia responsabilului din cadrul Instituţiei Prefectului, în timp ce
responsabilul ISU consideră că populaţia este prea puţin pregătită în acest sens. La nivel
post-eveniment, acesta consideră că 80% din populaţie ar reacţiona corespunzător, având
cunoştinţele necesare privind intervenţia în caz de cutremur, aceasta şi datorită
numeroaselor activităţi de informare în instituţii, în mass-media locală şi naţională.
Forţele specializate ale ISU, ale Crucii Roşii, Jandermeriei, Poliţiei, SVSU dispun de
capacitate operaţională de intervenţie în caz de cutremur şi ele sunt abilitate să desfăşoare
activităţile necesare; locuitorii au instinctul de a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie, dar
recomandarea specialiştilor este ca aceştia să se rezume la furnizarea informaţiilor şi să
nu rişte intervenţia, pentru că există anumite reguli de urmat pe care nu le cunosc şi şi-ar
putea pune viaţa în pericol.

Eu nu contest faptul că unii dintre cetăţeni n-ar şti ce au de făcut, dar să ştiţi că există o
chestiune: ştiu ce am de făcut, dar îmi place să risc, sau să nu fac, sau fac cum cred eu
că-i mai bine, există această mentalitate din păcate. Aceste măsuri au fost aduse întregii
populaţii, vreau să vă spun că populaţia este informată şi cunoaşte măsurile, (...) s-a
făcut popularizarea pentru aceste măsuri, atât în şcoli cât şi la instituţii...au fost
publicate şi în ziar, în presă, şi au fost făcute publice şi pe posturile locale TV şi nu
numai, şi pe posturile naţionale. (responsabil ISU)

6.7. Mesaje principale ale instituţiilor pentru populaţie
În caz de cutremur, este important ca locuitorii să cunoască măsurile de siguranţă
personală în diferite situaţii. Astfel, Instituţia Prefectului a luat decizia transmiterii către
primăriile din judeţ a unor materiale de informare scurte, adresate atât populaţiei adulte,
cât şi copiilor, pentru a oferi măsurile principale ce trebuie aplicate în cazul producerii
unui cutremur. La nivel de ISU, există sisteme de alarmare şi înştiinţare, prin care se pot
transmite informaţii către populaţie, fiind important ca locuitorii să urmărească şi să
diferenţieze tipurile de mesaje transmise.
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Anul trecut am transmis către toate primăriile, cu rugămintea să fie difuzate inclusiv în
şcoli, un material atât pentru adulţi, cât mai ales pentru copii, cu poze, cu un scurt text ...
în caz de cutremur ce trebuie să faci, unde te poţi adăposti, dacă nu ajungi la adăpost şi
eşti într-o clădire ce trebuie să faci, foarte pe scurt, ca să nu-l îngreunezi pe copil cu
nişte cunoştinţe tehnice pe care nu le-ar putea înţelege, dar să ştie „m-o prins
cutremurul în şcoală, nu fug pe scări, nu sar pe geam, nu ...” am făcut o astfel de acţiune
... informaţii scurte, care să cuprindă informaţii cu privire la ce trebuie să facă.
(responsabil Instituţia Prefectului)
Acuma, noi avem nişte sisteme de înştiinţare şi alarmare a populaţiei, care se folosesc în
cazul producerii unui dezastru, oricare ar fi dezastrul. Există la nivelul Municipiului
Satu Mare şi există şi la nivel de comune, la celelalte localităţi, echipamente tehnice care
să poată permite transmiterea unor informaţii către populaţie. Depinde de la caz la caz,
unele comune am văzut că au difuzoare la casele particulare, unii au nişte megafoane
puse pe stâlp, alţii au alte mijloace de informare, radio local, tv local, care cum a putut.
Pe baza acestor mijloace pe care le au la dispoziţie, ei pot să informeze populaţia despre
cutremur. Există nişte mesaje standardizate care se transmit: „Atenţie, pericol de
cutremur sau risc de cutremur, adăpostiţi-vă!”, şi atunci populaţia trebuie să ia măsuri
de a se adăposti, sau de a reacţiona conform cu măsurile care se iau la această situaţie.
Aceste mijloace de alarmare există, aşa cum v-am spus, care se pornesc de către
autorităţi în momentul în care se produce o catastrofă de genul ăsta. (responsabil ISU)
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CAPITOLUL 7. ALUNECĂRI DE TEREN
POPULAŢIA
7.1. Modalităţi de prevenire a alunecărilor de teren
Riscul de apariţie al alunecărilor de teren este mai puţin răspândit, astfel persoanele
participante la interviu au puţine cunoştinţe şi informaţii despre acest tip de dezastre. Ca
metode de prevenire s-au amintit înierbarea, împădurirea cu salcie şi salcâm, asociată cu
evitarea despăduririlor, executarea lucrărilor de drenaj şi canalizare, construirea zidurilor
de protecţie. Realizarea lucrărilor agricole în zonă a fost amintită ca modalitate de
prevenire a alunecărilor de teren, aceasta fiind de fapt un factor de risc amintit de
specialişti. La întrebarea când trebuie să ne asigurăm că nu există pericolul de alunecări
de teren s-au înregistrat doar non-răspunsuri (nu ştiu sau lipsa răspunsului).

Ce să se poată face? A planta copaci, că altceva ... ceva ziduri de sprijin, că altceva nu-i
cazul. La Bârsăul de Sus acolo se fac, s-au făcut fântâni. (locuitor)
A fost un program pentru localităţile defavorizate prin 2000 , eu m-am ocupat atunci de
el ... A fost o prostie, că acolo cum mergi, cam la 1 km este o pantă abruptă şi acolo au
fost cândva pruni, meri, era mai împădurit un pic, oamenii s-au apucat şi-o tăiat şi o
rămas ... Ştiţi cum e, împădurirea face mai mult ca orice zid de sprijin. Şi apoi o început
să o ia terenul la vale, îi şi drumul, panta şi valea, între drum şi vale nu-i 10 metri , şi
atunci o avut tendinţa să meargă tot la vale. (locuitor)
S-au făcut nişte ziduri de sprijin acolo, nişte canalizări, cu scurgeri, şi acolo şi dacă sunt
canalizările astea şi are şi scurgere, atunci e evitată alunecarea de teren. (locuitor)
Să desfăşori activităţi agricole. Următorul lucru este să înierbezi, aşa-i, ca apa, apa
freatică să nu meargă ... şi atunci să plantăm salcie sau salcâm. (locuitor)
Ziduri de protecţie. (locuitor)
Plantarea de copaci. Copaci cât mai mulţi. (locuitor)
Nu sunt, n-avem probleme. N-avem dealuri. (locuitor)

7.2. Pericol iminent pentru producerea alunecărilor de teren
Locuitorii din Bogdand au cunoscut experienţa alunecărilor de teren în propriile
gospodării, ei au fost cei care au oferit câteva răspunsuri concrete la această întrebare:
dificultăţi în deschiderea uşilor şi a geamurilor, crăparea pereţilor şi a geamurilor; în rest
s-a spus doar că pământul crapă şi începe să alunece. Măsurile de siguranţă ce trebuie
luate după o alunecare de teren sunt prea puţin cunoscute, au fost amintite doar nivelarea
solului şi împădurirea suprafeţelor afectate.
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Ăsta e semnul, cum îi acuma, când e secetă mare, pământul crapă, nu-i argilos, e un
pământ, pământul dracului cum se spune, când e secetă mare, ştiţi cum crapă, crapă
pământul până la 2 metri, şi atunci când vin ploile, vă daţi seama cum e crăpat
pământul, ploaia intră şi un pământ din ăsta lunecos şi atunci se duce. (locuitor)
Păi, în primul rând, vedem deja în curte când se întâmplă. (locuitor)
Primul semn este de exemplu acela că nu pot deschide uşa şi geamul. Creşte presiunea
pe geam şi atunci crapă. Apoi începe să se dărâme. (locuitor)
Cel mai bine apa din fântână, aia arată. (locuitor)
Eu acolo am văzut la noi, în bucătăria de sus. Că atunci când am vrut să deschid geamul,
n-am reuşit să-l deschid, aşa de jos s-a lăsat. În verandă la fel. N-am putut să curăţ,
numa’ aşa, de afară sau dinăuntru, n-am putut să deschid (...) şi chiar s-a spart cadrul
de lemn al ferestrei, aşa de jos s-a lăsat. Acolo la uşă unde mi-am dat seama iarăşi, că
nu pot să închid. (locuitor)
Păi cred că ceva trepidaţii trebuie să se simtă înainte. Începe să alunece pământul.
(locuitor)

AUTORITĂŢI LOCALE ŞI JUDEŢENE
7.3. Măsuri de prevenţie ale autorităţilor locale în cazul alunecărilor de teren
Autorităţile locale realizează proiecte de stabilizare a terenului şi dispun de studii
geologice care să fundamenteze deciziile necesare în cazul alunecărilor de teren. În cazul
Comunei Bogdand, s-a realizat un studiu geologic din care a rezultat că strămutarea unui
sat întreg ar costa mai puţin decât punerea în practică a măsurilor de consolidare a
terenului; oamenii însă nu sunt dispuşi să îşi părăsească casele, chiar dacă ar primi
despăgubiri din partea autorităţilor locale. În baza aceluiaşi studiu s-a propus ca măsură
de prevenire interzicerea folosirii în scop agricol a terenurilor din intravilanul satului
Babţa, efectuarea de drenaje, împădurirea suprafeţelor afectate.

Drenarea apelor, s-a făcut aici cum curge apa, să faci ziduri de protecţie, sprijin. (...)
Chiar acuma este un proiect, avem aicea o firmă care face nişte forări pentru
alunecările de teren, deci se face un proiect pentru stabilizarea terenului, aşa am
înţeles, nu ştiu exact toate detaliile, că cu domn primar s-a discutat. Acuma fac forările
pentru studiul de sol, să vadă din ce cauză se mişcă, vedeţi, aici, chiar în spatele
primăriei, avem un proiect pentru grădiniţă, şi terenul de la ea în jos un pic s-a mişcat,
şi acuma vrem să-l consolidăm pentru ... acuma fac studiul, se va duce la laborator, se
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va face proiectul şi să vedem ce trebuie, ziduri, drenuri ... ce trebuie. (reprezentant
APL)
În anul 2009 s-a făcut un studiu geologic de către o firmă din Baia Mare (...) s-a făcut un
studiu în Babţa, Bogdand şi Ser, pentru a determina locaţiile, zonele care sunt cele mai
afectate, cele mai expuse la alunecări de teren. Atunci s-au propus prin acel proiect mai
multe măsuri, printre care au fost interzicerea folosirii în scop agricol a terenurilor din
intravilanul localităţii Babţa, efectuare de drenuri pentru a evacua apele de suprafaţă,
apele de suprafaţă produc alunecările de teren, şi după aia plantarea cum v-am spus mai
înainte cu arbuşti, predilecţie salcâm respectiv salcie. Din studiul respectiv a rezultat că
strămutarea localităţii Babţa ar costa mai puţin decât măsurile acestea, ar costa comuna
în jur la 7 milioane de euro; noi nu putem asigura aceste măsuri, şi nici Consiliul
Judeţean de a le pune în practică. În situaţia în care au fost distruse locuinţe în Babţa,
au fost distruse patru locuinţe până în prezent, care au devenit una cu pământul, în cazul
în care la cei cărora li s-au distrus casele li s-a oferit şi case în localitatea Corund la
preţ mai bun, au refuzat, şi în Corund nu sunt alunecări de teren, şi cu intervenţia
Consiliului Local au fost despăgubiţi. (De ce nu au vrut să se mute?) Nu vor să
părăsească satul natal, nu li s-au dat bani cash în mână, trebuiau să prezinte ori deviz de
lucrări ori contract de vânzare – cumpărare avizat de un notar de stat. S-au făcut studii,
dar din lipsa banilor nu se pot realiza măsurile de prevenire şi protecţie, nu se pot pune
în practică. Spre exemplu, în Ser, acolo nu alunecă pământul pe verticală, tot satul e
aşezat pe o argilă care, când e secetă, se contractă, şi când plouă, se dilată şi aşa se
mişcă locuinţele de sus şi în jos. (reprezentant APL)
7.4. Nivelul de pregătire a populaţiei în cazul alunecărilor de teren
În ceea ce priveşte prevenţia alunecărilor de teren, specialiştii consideră că populaţia este
puţin pregătită, pe de o parte datorită faptului că nu dispune de resursele financiare
necesare, pe de altă parte datorită faptului că alunecările de teren se pot produce fără ca
locuitorii să observe şi să conştientizeze semnalele de avertisment. Aceştia au luat unele
măsuri de prevenire (puţ de colectare a apelor, deversarea apei în şanţ, pinteni sau tiranţi
la casă) ce le sunt la îndemână, în funcţie de posibilităţile financiare, dar e nevoie de
lucrări de anvergură care necesită implicarea autorităţilor locale.
În cazul producerii alunecărilor de teren, intervenţia locuitorilor se rezumă la informarea
autorităţilor locale în legătură cu producerea dezastrului; ei sunt limitaţi în acţiune de
lipsa cunoştinţelor necesare şi a mijloacelor financiare.
Pregătirea populaţiei despre ceea ce e de făcut după producerea alunecării de teren este
apreciată ca fiind bună, locuitorii dovedind şi în trecut o bună cunoaştere a paşilor de
urmat. După soluţionarea problemelor de urgenţă, în speţă evacuarea (faţă de care există
destul de multă reticenţă din partea celor afectaţi), atât locuitorii, cât şi administraţia
publică locală trebuie să ia anumite măsuri de îmbunătăţiri funciare care să scadă riscul
de apariţie a unor evenimente noi.

Prevenţie
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Să vă spun în procente? Nu e pregătită. Importanţă îi dă, că e vorba de munca lor de-o
viaţă, de o casă, de o gospodărie, s-au făcut nişte lucrări minimale la îndemâna
proprietarului, a făcut un puţ de colectare a apelor, o tras o ţeavă, să deverseze în şanţ
apa, au făcut nişte pinteni ... a văzut omul că i se crapă peretele, şi a făcut un pinten
acolo, sau a făcut nişte tiranţi la casă, lucrări din astea gospodăreşti, nu de anvergură,
că nici nu are cum, sunt foarte costisitoare să facă drenaje ... (responsabil Instituţia
Prefectului)
La alunecări de teren este o chestie aşa ca şi la ploaia torenţială, nu ştii când vine
alunecarea, poate să vină acuma, poate să ... Se pot face previziuni, că în zonele cu
alunecări de teren există riscul să mai alunece terenul. Este clar că la acumulări masive
de apă în sol ne putem aştepta la alunecări de teren. Atunci ar putea fi luate nişte măsuri
preventive, însă în general zonele cu alunecări de teren care există la noi în judeţ nu
afectează în mare proporţie populaţia. Alunecările de teren sunt în zone arabile, în zone
agricole unde nu prea sunt locuinţe particulare sau alt gen de locuinţe, şi atunci prea
puţin afectate. (...) N-ai cum să prevezi, atât ştiu că plouă, că sunt în zonă la risc şi
atunci va trebui să plec sau să ... Repet, sunt puţine acele localităţi în care s-ar putea
afecta viaţa socială şi cotidiană a persoanelor. (responsabil ISU)
Intervenţie
Singurul lucru care-l fac ei, anunţă Primăria în momentul în care se produc alunecări
care afectează mai multe imobile sau un nr. mare al populaţiei, ei nu prea au ce să facă,
nu au nici cunoştinţele necesare, nici mijloacele şi nici putere financiară. (responsabil
Instituţia Prefectului)
Post-eveniment
Nu prea au ce face ... Bine, noi la întâlnirile astea când mergem pe teren le spunem
oamenilor ... că se duc nişte oameni care cunosc aceste fenomene şi sunt specialişti ... şi
atunci îi spunem „Ia fă nişte gabioane, pune nişte pari în pământ şi împleteşte un gard,
să vezi că nu se mai duce, şi nu pune prun, pune un salcâm, care şi creşte repede, are şi
rădăcini şi fixează solul, dar în momentul în care trebuie să te duci până la 4 metri, 8
metri, cum e la Hodod, acuma el nu mai are posibilitatea, acolo trebuie făcut nişte
puţuri, nişte drenaje, condus apele alea ... (responsabil Instituţia Prefectului)
Din experienţa anilor trecuţi este activă populaţia şi ştie ce are de făcut, dacă cumva
sunt afectaţi îşi evacuează, chiar am fost personal acolo şi am făcut o investigaţie privind
pagubele care s-au produs la Babţa, la alunecare de teren şi oamenii ştiu ce au de făcut,
dar aşa cum v-am spus, unii dintre ei sunt mai reticenţi, şi nu vor să părăsească
gospodăria. Iar autorităţile sigur că fac tot ce se poate cu banii pe care îi au la
dispoziţie, să îmbunătăţească puţin calitatea solului respectiv, sau să facă lucrări
specifice pentru acest tip de risc. (responsabil ISU)

7.5. Mesaje principale ale instituţiilor pentru populaţie
Este necesar să se pornească de la cunoaşterea foarte bună pe de o parte a zonelor de risc,
pe de altă parte a regulilor de siguranţă personală ce trebuie respectate în cazul producerii
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alunecărilor de teren (evacuarea locuinţei, părăsirea zonelor periculoase). Mesajul
transmis de autorităţi este că locuitorii trebuie implicaţi în acţiunile de tip preventiv, în
speţă acţiunile de împăduriri, în acest caz ei beneficiază de ajutorul autorităţilor de profil
(Direcţia Silvică).

Tocmai asta am făcut şi facem noi, nu numai că le spunem când ne ducem la om în curte,
dar le-am transmis în scris, în colaborare cu colegii de la Direcţia Silvică, în funcţie de
structura solului, s-au făcut studii geo-tehnice, îi spui „Aicea pui salcâm, aicea pui
arin ...” Se şi respectă, şi există şi un sprijin material, Direcţia Silvică pune la dispoziţia
beneficiarului puiet gratuit, şi îi spune „Îl iei, îl plantezi şi noi mergem şi verificăm ce se
întâmplă”, că degeaba dai un ordin dacă nu-l verifici, că mai bine nu-l dai. (responsabil
Instituţia Prefectului)
Ar trebui în primul rând să cunoască zonele care sunt expuse acestui gen de risc, şi asta
o pot afla de la autorităţile locale, sau dacă sub o anumită formă se găseşte o variantă
de a se face cunoscute aceste lucruri şi măsuri, este foarte bine, şi eu zic că nu cred că ar
exista probleme sau disfuncţionalităţi pe latura asta. Dar în primul rând ei trebuie să
cunoască zona de alunecare de teren şi anume măsurile care sunt, să evacuezi zona, să
părăseşti arealul respectiv şi să te duci în altă parte. (responsabil ISU)
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CAPITOLOL 8. CONCLUZII – ROMÂNIA
Cercetarea realizată în Judeţul Satu Mare a dus la creionarea unor concluzii importante ce
merită luate în considerare în planificarea programelor de informare şi conştientizare a
populaţiei cu privire la dezastrele naturale.
Comunităţile analizate sunt caracterizate de experienţe diferite în ceea ce priveşte
situaţiile de calamităţi, unele ţinând de trecutul recent, altele fiind mai îndepărtate în
timp. Dacă ne referim la tipologia dezastrelor naturale, localităţile cuprinse în studiu
cunosc, de asemenea, riscuri diferite, predominant fiind riscul de producere a
inundaţiilor. De altfel, acesta este cel mai prezent la nivelul mentalului colectiv, atât din
perspectiva experienţelor trăite, cât şi a cunoştinţelor teoretice şi practice ale locuitorilor.
Nevoia cea mai accentuată de informare se constată pentru problematica alunecărilor de
teren şi a cutremurelor, locuitorii dovedind un interes scăzut faţă de aceste subiecte pe
considerentul că riscul de producere este redus.
În fiecare din comunităţile analizate există persoane care sunt bine informate, care se pot
constitui persoane resursă în cazul producerii dezastrelor. Pe lângă aceştia, mulţi alţii au
cunoştinţe parţiale sau lacune despre posibilităţile de prevenţie sau intervenţie,
programele de informare şi conştientizare fiind necesare pentru a corecta aceste
deficienţe.
Prevenţie.
Implicarea autorităţilor locale şi judeţene în acţiuni de tip preventiv a determinat o
creştere a gradului de conştientizare şi de pregătire a locuitorilor în ceea ce priveşte
dezastrele naturale. Crearea mecanismelor de intervenţie la nivel local şi formarea
structurilor de voluntari, realizarea exerciţiilor de simulare sunt tot atâtea semnale pentru
aceştia că există un mult mai bun control instituţional decât în trecut, chiar dacă mai sunt
lucruri de pus la punct, în special în asigurarea logisticii necesare.
Există în cazul anumitor persoane o atitudine de tipul „mie nu mi se poate întâmpla”, sau
„s-a întâmplat o dată, nu se mai poate întâmpla şi în viitor”, ceea ce conduce la un
oarecare dezinteres faţă de abordările preventive. Totuşi, paralel cu eforturile autorităţilor
locale, chiar dacă mai timid, a crescut gradul de implicare a locuitorilor în realizarea
efectivă a unor măsuri de prevenire la nivelul propriilor gospodării, mai ales în cazul
celor care au suferit pagube în mod repetat.
Recomandările autorităţilor în ceea ce priveşte acţiunile preventive sunt parţial sau puţin
cunoscute de locuitori, ceea ce conduce la o puternică nevoie de informare şi
conştientizare a comunităţilor locale referitor la măsurile de protecţie; educaţia este
principalul argument în ceea ce priveşte pregătirea populaţiei pentru calamităţi De
remarcat faptul că oamenii consideră insuficiente acţiunile proprii şi spun că e nevoie şi
de intervenţia comunităţii locale pentru realizarea unor lucrări mai complexe. Ei chiar şiau imaginat anumite acţiuni de tip preventiv ce ar putea fi realizate la nivel comunitar,
ţinând cont de posibilităţile financiare ale localităţii, aspect deosebit de important fiindcă
reprezintă un prim pas în asumarea responsabilităţilor.
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Prevenirea situaţiilor de risc presupune în primul rând un anumit nivel de cunoaştere a
riscurilor, care se poate obţine prin programe de informare şi conştientizare, cu
înţelegerea aspectelor practice, dar şi foarte multă responsabilitate din partea locuitorilor
şi a autorităţilor locale în ceea ce priveşte construirea, respectiv autorizarea de construire
în zonele cu potenţial de risc.
Intervenţie.
Acolo unde au avut loc evenimente recente, locuitorii au vorbit despre întâmplările trăite
şi despre implicarea comunităţii în acţiunile de salvare a persoanelor şi bunurilor,
creionând contururile unei intervenţii destul de reuşite. S-au înregistrat totuşi pagube
materiale datorită în special faptului că în momentele de panică nu toţi cei afectaţi au
acţionat în mod corespunzător.
În general, în cazul producerii evenimentelor, locuitorii ştiu care sunt instituţiile la care
trebuie să apeleze pentru ajutor (chiar dacă uneori intervin pe cont propriu), care este
ordinea evacuării persoanelor şi bunurilor, care sunt măsurile minimale de protecţie
personală sau ce nu au voie să facă în timpul sau după producerea dezastrelor, dar ştiu
mai puţin care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le aibă asupra lor dacă
trebuie să îşi părăsească domiciliul.
Resursele ce pot fi mobilizate în caz de dezastre au câştigat în consistenţă în ultimul timp,
datorită modificărilor legislative. Serviciile de voluntariat pentru situaţiile de urgenţă
create la nivelul comunităţilor locale sunt principalii vectori în limitarea pagubelor
produse în caz de calamităţi naturale. Locuitorii au început să conştientizeze rolul
acestora în localităţi, dar imaginea responsabilităţilor nu este una clară, existând aşteptări
uneori nerealiste faţă de aceste servicii. Ei trebuie să fie pregătiţi pentru o colaborare
efectivă cu autorităţile, astfel încât în situaţii reale să nu creeze dificultăţi suplimentare
forţelor de intervenţie prin adoptarea unor conduite greşite.
În cazul alunecărilor de teren există probleme în a identifica semnalele premergătoare; în
plus, lipsa resurselor financiare necesare realizării lucrărilor efective de prevenţie
determină o vulnerabilitate crescută a locuitorilor în faţa producerii acestui tip de
dezastre.
În cazul cutremurelor putem vorbi de o cunoaştere parţială a metodelor de protecţie
personală, fiind identificate o serie de percepţii greşite în ceea ce priveşte locurile sigure
sau mijloacele de protecţie. Mass media este apreciată ca o bună sursă de informare în
ceea ce priveşte mijloacele de protecţie personală.
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SECȚIUNEA B
STUDIU PRIVIND DEZASTRELE
NATURALE DIN JUDEŢUL SZABOLCSSZATMAR-BEREG, UNGARIA

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA – SZABOLCS
SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG
BEVEZETŐ
Jelen kutatási tanulmány a „Légy felkészűlve” cίmű magyar-román határmenti
együttműködési pályázat keretén belül került kidolgozásra és elsődleges célja a
természeti katasztrófákról – jellemzően árvίzvédelem - való széleskörű informálás,
bekövetkezésükre való minél alaposabb felkészülés, valamint ezek védelmére vonatkozó
innovatίv megoldások keresése.
Struktúráját tekintve két alaprészre osztható. Az első rész, másodlagos
dokumentumelemzés, a megtörtént katasztrófák, a létező katasztrófavédelmi
megvalósίtások és jövőbeni tervek rövid összefoglalója, mely ugyankkor kitér a
katasztrófavédelmi előίrásokra és jogszabályokra is. A tanulmány második része
tartalmazza magát a kutatási beszámolót, mely jelen tanulmány magját képezi.
A kutatás célterülete, Szabolcs – Szatmár – Bereg megye, olyan településeket foglal
magába melyek kiemelkedetten árvízveszélyes/ árvíz sújtotta településeknek számítanak,
hiszen a Tisza közvetlen közelében, bizonyos részeik annak árterületén fekszenek. Ennek
értelmében a kutatás során megkérdezett alanyok (polgármesterek, katasztrófavédelmi
intézményvezetők, lakosok stb.), az ő területeikre jellemző és előforduló természeti
katasztrófákra rákérdezve, szinte kizárólag az árvizet említik, ezen belül is elsősorban a
2001-ben sújtó árvíz köré építik fel történeteiket. Eszerint jelen kutatási beszámoló is
nagyrészt az árvízzel, mint természeti katasztrófával kapcsolatos egyéni és kollektív
magatartási mintákat, helyi elhárítási, megelőzési és helyreállítási mechanizmusokat,
terveket tárgyalja, elemzi.
A kutatás módszertana. A kutatás során a fél-strukturált interjú és a fókuszcsoportos
interjú (a lakosság esetében) módszereit alkalmaztuk a téma minél jobb átvilágítása
érdekében. A kutatás célterületét 16 - természeti katasztrófák által sújtott vagy
veszélyeztetett magyarországi település képezi (Nyíregyháza, Vásárosnamény, Jánd,
Gulács, Tivadar, Kisar, Szatmárcseke, Tiszakóród, Tiszabecs, Tiszakerecseny, Lónya,
Tiszacsécse, Milota, Tiszaszalka, Nagyvarsány, Aranyosapáti). Kutatásunk alanyai három
szegmenst képviselnek: a). helyi önkormányzati képviselők, b). lakosság, c) katasztrófa
megelőzésében és elhárításában szerepet játszó megyei szintű intézmények képviselői.
A kutatási beszámoló struktúrája nagyrészt követi a kutatás fő témaköreit, a következők
szerint felépülve: a) első lépésként azt tárgyaljuk, hogy az említett célterület vezetői,
lakossága, a katasztrófák érintettjei milyen árvíz megelőzési, -felkészülési, elhárítási
mechanizmusokkal és magatartási szabályokkal rendelkeznek, milyen beavatkozási
intézkedéseik és erőforrásaik (humán, tárgyi, tudásbeli, intézményi) vannak jelen

pillanatban, valamint voltak eddig – itt releváns a lakosság felkészültségi szintjének
kérdése is; b) ezután kitérünk a konkrét események, árvizek során lezajlott intézkedések,
történések áttekintésére, valamint a katasztrófát követő közvetlen helyreállítási
munkálatok lezajlására; c) továbbá pedig az elkövetkező fejlesztési tervekre, újító
intézkedésekre, elképzelésekre térünk ki.
A jobb átláthatóság és nyomon követés elérésének érdekében jelen kutatási
beszámolóban külön tárgyaljuk, elemezzük a helyi vezetőkkel/ közigazgatási
képviselőkkel (polgármesterek, alpolgármesterek, jegyző), a lakosokkal, valamint a
megyei szintű katasztrófavédelmi intézmények képviselőivel készített interjúk során
gyűjtött információkat. A kutatási beszámoló utolsó részében rövid leírást nyújtunk az
alanyok által említett, a térségben előfordulható egyéb természeti katasztrófákról.

IV. TERMÉSZETI
KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA
SZABOLCS-SZATMAR-BEREG
MEGYÉBEN,
MAGYARORSZÁG

ELSŐ RÉSZ
RÉSZ.. SZEKUNDER
ADATOK ELEMZÉSE

(IV. STUDIU PRIVIND DEZASTRELE NATURALE DIN JUDEŢUL SZABOLCS
SZATMAR BEREG, UNGARIA)
1.FEJEZET - A MEGYE ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, VίZHÁLÓZATA
Szabolcs-Szatmár-Bereg Magyarország keleti részén fekszik, az ország területének 6,4
%-át teszi ki, területe 5.936 km2, ezzel az ország hatodik legnagyobb megyéje. A terület
három országgal - keleten Romániával, észak-keleten Ukrajnával, északon pedig
Szlovákiával és 2 megyével határos - Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Hajdú Bihar
megye. A megye a magyar Alföldnek a legkeletibb részét foglalja el, természeti-földrajzi
szempontból nem egységes.

A megye adminisztratίv térképe (forrás kamionszerviz.gportal.hu)
Földrajzilag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét dombság és síkság váltakozása jellemzi, a
megye 2 tájegységre tagolható: a Nyírségre és a Felső-Tisza-vidékre. A Felső-Tisza
vidékhez tartozik a Szatmári-síkság, a Beregi-síkság, valamint az Ecsedi-láp A megye
legmagasabb pontja 240 m, a Kaszonyi-hegynél éri el.
A megye éghajlatára kontinentális klíma jellemző. Az évi középhőmérséklet 9-9,5 °C
között van. A tél itt hidegebb és hosszabb, mint az Alföldön általában. Az évi csapadék
mennyisége 550-400 mm között alakul.

A megyében 12 országos jelentőségű (benne a 17 erdőt magába foglaló Szatmár-Beregi
Tájvédelmi Körzet) és 25 helyi jelentőségű természetvédelmi és tájkörzet található.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb folyója a Tisza, mely Tiszabecsnél átlépve a
határt, részben követve az ukrán-magyar határt Záhony térségében dél/ dél-nyugat felé
kanyarodva folytatja útját a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
határán, jelentős mértékben érintve a megye területét (A megyehatár és a Tisza vonala
nem mindenütt esik egybe, főként az egykori folyószabályozás miatt). A megye további
jelentősebb folyóvizei a Szamos, a Túr, a Kraszna, Batár, valamint a Lónyai-főcsatorna
(Keleti-főcsatorna).
Természetföldrajzi szempontból a Felső-Tiszához kapcsolódik, magába foglalja a Tisza
vίzgyűjtő Záhonyig terjedő teljes hazai területét, beleértve a Túr, a Szamos és a Kraszna
vίzgyűjtőjének hazai részét, valamint a Tisza Zahony-Tokaj közötti balparti vίzgyűjtőjét,
benne a nyίrségi vizeket összegyűjtő Lónyai-főcsatorna vίzgyűjtő területét.
A megye területéhez 329,5 km hosszú folyószakasz tartozik. A folyószakaszok több mint
fele szabályozott, megközelítőleg 20%-a szabályozatlan, a maradék pedig nem igényel
szabályozást.
Szabolcs-Szatmár-Bereg hajdan gazdag volt állóvizekben, ám ezek többségét napjainkra
lecsapolták, már csak néhány maradt közülük, így pl. az újfehértói Nagyvadas-tó (124
ha), a nyírtelki Királyteleki-tó (23 ha), Nyíregyházán a Bujtos- és Sóstó.
A megye vízi közlekedésével kapcsolatosan megállapítható, hogy személyforgalmi
kikötők vannak ugyan a Tiszán (Vásárosnamény, révátkelők), de a hajózás napjainkra
teljesen visszafejlődött.
Menetrend szerinti személyszállítás jelenleg nincs, teherszállítás is csak alkalomszerűen
történik, jóllehet a Tisza Vásárosnamény–Tokaj közötti szakaszát nemzetközi hajóúttá
minősítették. Összességében a vízi közlekedés infrastruktúrája kiépítetlen, a szállítási
igény mára jelentősen lecsökkent.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vίzhálózata

2.FEJEZET - ÁRVÍZVÉDELEM ÉS BELVÍZVÉDELEM
Jelen fejezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területrendezési Terve helyzet elemzésén
alapul, ennek szövegét nagyrészt átvéve került kidolgozásra.
A Felső-Tisza-vidék az árvizek előfordulása szempontjából hazánk egyik
legveszélyeztetettebb térsége. A veszélyeztetettség elsősorban az árvizek rendkivűl gyors
kialakulása, illetve a térség domborzati adottságai miatt áll elő. A Tisza Bodrog-torkolat
feletti vίzgyűjtőjének 87%-a ma külföldi – szlovák, ukrán és román – területre esik,
melyek jellemzően hegy- és dombvidéki jellegűek. Egy esetleges árvίz ίgy rendkivűl
gyorsan, a csapadék tevékenység kezdetétől számίtva akar 1-2 napon belül is tetőzhet a
határszelvényben úgy, hogy az áradás mértéke elérheti a 8-10 métert. Eközben a megye
116 települése fekszik a levonuló árvizek szintje alatt. Jellemző még több folyó egyidejű
áradása, az árhullámok egymásra futása és egyesülése is, amely számos rendkίvüli
helyzetet eredményezett.
A természetföldrajzi és árvizhidrológiai adottságok miatt például a FETIKÖVIZIG
(Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vίzügyi Igazgatóság) területén vizkárelharitási
feladatok országos összehasonlításban is jelentősek. A folyókon levonuló árvizek szintje
alatt fekvő 116 településen kb. 180 ezer ember él. Az 1965 km2 árvíztől veszélyeztetett
területet 541 km hosszú I. rendű árvédelmi töltés védi az árvizektől. A megye területén
található az ország árvízvédelmi fővédvonalainak 15 %-a és a folyóhálózat 10 %-a”.
A megye árvízvédelmi töltései (Forrás: FETIKÖVIZIG, 100/2007. (XII. 23.) KVvM
rendelet):
FETIKÖKÖVIZIG
 Nagyhalász-Veresmart-buji (Tisza, Lónyay fcs) – 40.713 km
 Veresmart-nagyhalászi (Tisza) – 22.727 km
 Zsurk-veresmarti (Tisza) – 22.773 km
 Vásárosnamény-zsurki (Tisza)- 18.800 km
 Szatmárcseke-olcsvai (Tisza)- 31.258 km
 Magosliget-tiszakóródi (Tisza) – 26.022 km
 Vásárosnamény-lónyai (Tisza)- 31.000 km
 Tarpa-vásárosnaményi (Tisza)- 30.200 km
 Kótaj-vencsellői (Lónyay fcs). – 17.950 km
 Lónyay bp. Berkesz-kótaji (Lónyay fcs.) – 42.820 km
 Lónyay jp. Berkesz-kótaji (Lónyay fcs.). – 21.140 km
 Mérkválaj-vásárosnaményi (Kraszna) – 59.777 km
 Ágerdőmajor-olcsvai (Kraszna) – 40.482 km
 Csenger-olcsvai (Szamos) – 46.650 km
 Szamosbecs-olcsvai (Szamos) – 46.385 km
 Nagyhódos-kölcsei (Túr) – 40.239 km
 Kispalád-Harmashatár-tiszakóródi (Túr) – 35.25 km

TIKÖVIZIG (csak részbe érinti a megyét)

 Tiszatarján-Rakamazi (Tisza, Keleti-főcsatorna bal és jobbpart) – 66.820+ 9.480
km
ÉKÖVIZIG (csak részbe érinti a megyét)
 Inerháti-Tokaji (Tisza bal part) – 45.381 km
 Zalkod-tiszacsermelyi (Tisza bal part) – 30.600 km
Az elsőrendű árvίzvédelmi vonalak mellett meg kell emlίteni a másodrendű árvίzvédelmi
vonalakat is. A fővédvonalakon esetleg áttörő árvίz megfékezésére, szétterülésének
megakadályozására vagy terelésére másodrendű (lokalizáló) védvonalak épültek ki,
illetőleg erre alkalmas terepalakulatokat vagy más rendeltetésű létesίtményeket (közúti és
vasúti töltések) jelöltek ki. Ilyen másodrendű védvonal található a FETIKÖVIZIG
területén levő Méhtelek és Komlódtótfalú között, Olcsva területén, valamint a
TIKÖVIZIG területet érintő Nyugati-főcsatorna jobb partján, Tiszavasvári és a
megyehatár közötti deponia (kotrás során a csatorna mellett elhelyezett, rendezett föld),
Tiszadob es Tiszadada között.
Főbb árvizek és az árvízvédelmi rendszer fejlesztése
A korábbi időszak alatt több fejlesztés indult el a nagy árvizek után. Ezek a levonuló
jelentősebb árvizek (1919, 1932, 1947- 1948, 1970, 1995, 1998, 2001) rendre próbára
tettek a térség védműveit, ίgy a töltések fejlesztését a védbiztonság érdekében minden
jelentősebb árvίz után folytatni kellett.
A 20. század legnagyobb tiszai árvize 1970 májusában következett be, a hatalmas
árhullám elsősorban a Felső-Tisza-vidéken okozott katasztrófát. A soha nem látott méretű
árvíz átrajzolta a térképet, falvakat, népi építészeti emlékeket semmisített meg akár
néhány óra leforgása alatt. A gátszakadások következményeként a Tisza–Szamos-közön
350, a Szamos–Kraszna-közön 87 négyzetkilométernyi területet és 40 községet árasztott
el a víz, 5.200 ház teljesen, 2.000 részben megsemmisült. A bekövetkezett károk összes
értéke 2007. évi árakon számolva megközelíthette a 100 milliárd forintot.
A Felső-tiszai védelmi rendszer átfogó felülvizsgálatára 1996-ban tanulmány készült,
mely alapján 1997-ben indult el a „Felső-Tisza-vidéki árvízvédelmi rendszer fejlesztése”
beruházási program. Ez a program a teljes árvízvédelmi rendszert egy egységkent
kezelte. A Felső-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése napjainkban a VTT program
keretében folytatódik tovább, mely a Tisza rendkívüli árvizeinek károkozás nélküli
levezetésére a legalkalmasabb megoldást a nagyvizi meder rendezésében és a tározásos
árapasztó-rendszer létrehozásában látja.

1997. óta megvalósult fejlesztések a FETIKÖVÍZIG területén:
a) „A beruházás döntő hányadát az árvízvédelmi töltésfejlesztés (magasίtása és
szélesίtése) tette ki: Megfelelő méretűre épültek ki a Tisza leghevesebb vízjárású hazai

szakaszának védtöltései, a balparton Tiszabecs és Olcsvaapati között, és a jobb parton
Tarpa és Vásárosnamény-Gergelyiugornya között:
- 2004-ben véget ért a Szamos védvonalainak 1970-ben elkezdődött erősίtése;
- Túr folyó és a Palad-patak 2001-ben az árviz által károsodott töltésszakaszai
megerősítésre kerültek;
-2007-ben a Beregben Tiszakerecseny és Mátyus között épült ki a védvonal. A fejlesztett
szakasz a Vásárosnamény-Lónya közötti töltés leggyengébb pontja volt. Az altalaj rossz
minősége és a korábbi árvizek során itt fordult elő a legtöbb árvízi jelenség szivárgás
formájában.
b) A kiépített töltésszakaszok koronáján összesen 86 km hosszban készült szilárd
burkolat, amely csatlakozik az országos kerékpárút hálózathoz is.
c) A töltésekben történt fejlesztések eredményeképpen készült el a nagyecsedi,
tiszaszalkai és a nagyari zsilip teljes körű rekonstrukciója, valamint a tiszakóródi zsilip
átépίtése.
d) A kor igényének megfelelő három új gátőrtelep épült Tarpán, Tivadarban és
Nagyarban, valamint két védelmi központ építésére került sor Kisarban és Tiszaszalkán.
e) Az érintett működési területén 26 automata vízrajzi és hidrometeorológiai távmerő
állomás létesült.
f) Ultrahangos vίzhozammérő helyeket épίtették ki a Túr és a Kraszna folyók
határszelvényében, mely árvízvédelmi és vízgazdálkodási alapadatokat szolgáltat.
g) Az árvízi előrejelzésben nagy szerepet játszó napkori meteorológiai radar
korszerűsítése befejeződött.
h) Kialakításra került a Felső-Tiszai árvízvédelmi előrejelző és riasztó központ.
i) A védekezési anyagok és eszközök tárolására regionális árvízvédelmi raktár épült
Vásárosnaményban.
j) A 2001. március 6-án Tarpa térségében bekövetkezett töltésszakadás lokalizációs
tapasztalatait feldolgozó közös és összehangolt lokalizációs terv készült a magyar és
ukrán területeket magába foglaló Beregi öblözetre.
k) A tivadari híd környékén a nagyvizi mederszűkület miatt jelentős árvízszint emelkedés
alakult ki. 2005-ben a hίd környezetében az évtizedek alatt a hullámtéren keletkezett 11,5 m-es feltöltődés eltávolítása valósult meg, melynek kedvező hatását mar a 2006. évi
tavaszi árvíz is igazolta. A Tisza bal partján a töltés védelme érdekében a partbiztosítás
megerősítésre került.
l) A Lonyay-főcsatornán Gávavencsellő térségében a tiszai árvizek kizárására a torkolati
zsilip elkészült, mely végleges megoldást nyújt 11 település árvízi biztonságának
megteremtésére, ezáltal közel 100 km hosszban a főcsatorna töltéseinek rekonstrukciója
válik szükségtelenné.”
BELVÍZVÉDELEM
A megye területének domborzati jellege miatt jelentős mértékű sίk területtel rendelkezik,
ezért az egész megyében jellemzően számίtani lehet belvizes foltok, területek
megjelenésére. Különösen a Tisza-völgyi árvizekkel egyidejűleg gyakran fordul elő
belvíz is. Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében több belvízvédelmi szakaszt tartanak
nyilván, melyek természetesen lefedik az egész megye területét.

3.FEJEZET - FEJLESZTÉSI TERVEK
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vίzügyi Igazgatóság Fejlesztési Tervei
Árvízvédelmi tározók létesítése. A tározók megépítésének jelentős szerepe abban áll,
hogy a „hullámtér” méretét kibővítve, az árvízszintet jelentősen csökkentve lehet
megakadályozni, hogy a töltéskoronán keresztül elárassza a környező településeket,
mezőgazdasági területeket, miközben a tározó területe az árvizeken kivűli időszakokban
továbbra is a mezőgazdasági termelés szinterei maradhatnak egy ártéri tájgazdálkodási
rendszerhez kapcsolódva, mint ahogy ez utóbbi mostanában valósult meg a CigándiTiszakaradi árvízi tározó átadásával.
1. Szamos-Krasznaközi árapasztó – a megyében Kocsárd, Győrtelek, Tunyogmatolcs,
Szamokér, Szamosszeg, Nagydobos, Ópályi, Mátészalka települések közigazgatási
területét érinti. Rendkívüli árvíz idején a tározó 56 km2-es területén, 146 millió m3 víz
tározására lesz lehetőség.
2. Jánd-Gulacsi (Beregi) árapasztó (ártéri komplex revitalizáció) - az árvízi tározó
területe: Tarpa, Tivadar, Gulács, Jánd, Vásárosnamény, Tákos, Csaroda, Hetefejercse és
Marokpapi területét érinti. Az árvízi tározó vízfelülete 42 km2 nagyságú, a tárolt
vízmennyiség pedig hozzávetőlegesen 60 millió m3 lehet.
3. Felső Túri árapasztó tározó - az árvízi tározó kialakítása Garbolc, Kishodos,
Nagyhodos közigazgatási területét érinti (OTrT). Az OTrT, mint 10 millió m3-t
meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőségként jelöli térképen a tározót.
4. Cigándi-Tiszakarádi árvízi tározó. A tározó nem érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye területét, azonban jelentős hatása lehet a térségre, hiszen a Bodrogközben a Tisza
jobb partján létesült. A tározót 2008-ban adták át, melynek tározó területe 24,7 km2,
tározási térfogata 94,0 millió m3. Ennek a rendszernek az önálló vízszintcsökkentő hatása
a vίzbeeresztés szelvényében várhatóan 25 cm, hatása várhatóan Záhonyig érzékelhető
lesz.
Egyéb fejlesztések
FETIKÖVIZIG a 2007. évi CXLIX. törvény alapján tervezi a Vásárosnamény és Lónya
közötti 27 km-es árvízvédelmi töltés továbbfejlesztését, melynek célja a magassági hiány
megszüntetése, az altalaj állékonyságának növelése, a teljes árvízvédelmi infrastruktúra
fejlesztése. Ez a szakasz szerves részévé válik az OTrT-ben is jelzett országos kerékpárút
hálózatnak is. A fejlesztés Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Aranyosapáti,
Mezőladány, Benk, Eperjeske, Tiszaszentmárton közigazgatási területét érinti, és
várhatóan 2013 után kerül megvalósításra.
A Szamos menti árvízvédelmi töltéseken kerékpárutak létesítése, valamint rekreációs
hajóút megvalósítására. A tervek elkészültek, megvalósítása a pályázati lehetőségektől
függően 2012-ig megtörténhet. Ezek a kerékpárutak megkönnyítik a gátak fenntartási,
karbantartási munkálatait, hatékonnyá teszik az operatίv árvízvédekezést, valamint
elősegítik a községek közötti gyalogos és kerékpáros forgalmat. .
A fejlesztési elképzelések között megemlítendő a ”Tavak és ligetek a határmentén, a
Szamos holtágak revitalizációja” határmenti program, ahol a Szamos menten fekvő
területek érintettek (Csengersima, Császló, Gacsaly, Zajta, Csegold közötti terület).
Elkészültek e 3.000 ha-s terület vízellátásának, csatornarendszerek felújításának és a
kapcsolódó vízlevezetés-vízkormanyzási műveknek tervei.

Továbbá rendelkezésre állnak a területhez kapcsolódó közlekedési lehetőségek
felmérései, elképzelései, területrendezési tervei (16 km-es kerékpárút, 13 km feltáró át, 59
km belvízelvezető és tápcsatorna, 176 ha tervezett tó, 1db vízátemelő létesítmény, 30
vízépítési műtárgy, 32 db átépítendő vízépítési műtárgy, 3000 ha területrendezési terv.

4.FEJEZET - A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNY ÉS MÁS
STRATÉGIAI TERVEK ÁLTAL MEGSZABOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK, FŐKÉNT ÁRVÍZ IDEJÉN
Jogi alapok
•

1995.évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról és a végrehajtási rendeletek: - a
232/1996.(XII.26.) Kormányrendelet a vizek kártételei elleni védekezés
szabályairól; a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az ár- és belvízvédekezésről;

•

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról;

•

1996. évi XXXVII. tv. polgári védelemről;

•

1999. évi LXXIV. tv. a katasztrófák elleni védekezés szabályairól és a
végrehajtási rendelete: - a 179/1999.(XII.10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni
védekezés szabályainak végrehajtásáról;

•

2004. évi CV. tv. a honvédelemről;

•

196/2004 (VI. 21) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a határvizek védelme és fenntartható hasznosítása céljából
folytatandó együttműködése.

Az 1999. évi LXXIV. törvény értelmében:
- A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés (a továbbiakban:
katasztrófavédelem) nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat.
- Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a
környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat,
továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.
- A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a
különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, valamint a polgári
védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény alapján létrehozott polgári védelmi
szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos önkormányzati
tűzoltóság, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és az
állampolgárok, továbbá az állami meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, az
egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő társadalmi szervezetek,
valamint a civil és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá a nem természeti
katasztrófák esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok
(a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve
közreműködésével kell biztosítani.
Az 1995.évi LVII vízgazdálkodási törvény értelmében a vizek kártételei elleni védelem
érdekében a vízkárelhárítási tevékenység szabályozása, szervezése, irányítása,
ellenőrzése, a helyi közfeladatokat meghaladó védekezés, ezért a helyi önkormányzatokra
a következő feladatok hárulnak:
a) a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;

b) a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb
vizek által okozott kártételek megelőzése kül- és belterületi védőművek építésével - ezen
védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;
c) a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.

4.1 ÖNKORMÁNZATI FELADATOK
4.1.1 Önkormányzati feladatok a megelőzés és felkészülés időszakában (232/1996.
Kormányrendelet szerint)
 a védőművek, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a védekezési berendezések,
gépek, eszközök és felszerelések karbantartása;
 a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése;
 a saját védelmi szervezetek megszervezése és felkészítése;
 az előző pontok alatt felsoroltak rendszeres, évenkénti felülvizsgálata;
 védekezési gyakorlatok tartása;
 különcélú védekezési távközlő hálózatok kialakítása és működtetése.
A védekezési terveket a védekezésre kötelezettnek minden év december 10-ig felül kell
vizsgálnia és a változásokat a terveken át kell vezetnie, valamint a terveket el kell küldeni
a területi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz véleményezésre.
4.1.2
•
•
•

Önkormányzatok védekezés alatti feladatai
az önkormányzatnak a következő szerveket kell értesítenie a készültségi állapot
elrendeléséről: a területi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyeletét, a
területi Védelmi bizottság titkárát, a lakosságot
az ár- és belvízvédekezés ellátása a vízügyi szakemberek koordinációja mellett
védekezés ideje alatt napi jelentés megküldése a területi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság műszaki ügyeletére.

Napi jelentés: az előző 24 óra önkormányzati védekezésének eseményeit, igénybe vett,
illetve felhasznált erőforrásit (foglalkoztatott létszám, gépek, anyagok) ismertető
dokumentum.
4.1.3
•
•
•

Önkormányzatok védekezés utáni feladatai
a védekezés során keletkezett rongálódások számbavétele, helyreállítása;
a védekezés tapasztalatainak összegzése;
jelentés készítése a készültség megszüntetését követő 30 napon belül.

4.2 A POLGÁRMESTER FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
•

közreműködik az ár- és belvíz védekezési területi bizottság jogszabályban
meghatározott feladatainak ellátásában;

•
•
•
•

•

gondoskodik a közerők, továbbá a védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és
felszerelések összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról,
továbbá a közerők általános ellátásról;
megtervezi a kiürítést, a mentést és a visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése
esetén gondoskodik a végrehajtásról;
gondoskodik az élet,- és vagyonbiztonság, valamint a mentés érdekében a
szükséges egyéb intézkedések megtételéről;
gondoskodik a védekezésben résztvevők egészségügyi ellátásáról, továbbá a
kiürítés, a mentés és a visszatelepítés során a járványok megelőzésével és
elhárításával kapcsolatos intézkedésekről - a területileg illetékes népegészségügyi
és tisztiorvosi szolgálat közreműködésével.
megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a védekezéssel kapcsolatban
illetve a károkkal összefüggésben keletkezett helyreállításhoz szükséges
intézkedéseket.

Mivel minden állampolgárnak, illetve személynek joga és kötelezettség, hogy
megismerje, elsajátítsa az irányadó megelőzési és védekezési szabályokat veszély esetén,
továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben, fontosnak
tartjuk az alábbi, lakosságnak szóló tájékoztató ismertetését is.

5.FEJEZET - AZ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA ARRÓL, HOGY HOGYAN AJÁNLATOS
CSELEKEDNI ÁRVÍZ ELŐTT, KÖZBEN ÉS UTÁN
A rendelkezésre álló idő és a vízszint várható magasságának függvényében a következő
előkészületi lépéseket ajánlatos megtenni:
• készítsen elő zseblámpát, elemes rádiót, mobiltelefont, illetve ezekhez tartalék
elemeket és akkumulátorokat;
• szerezzen be megfelelő védőruházatot: gumicsizmát, vízhatlan ruhákat, kesztyűt;
• az udvarról vigyen be a lakásba minden olyan dolgot, amit a víz elsodorhat, vagy
amiben kárt tehet;
• értéktárgyait, háztartási eszközeit vigye fel a padlásra, illetve az emeletre, vagy
szállítsa el;
• ha van rá lehetősége, segítsen a szomszédainak, ismerőseinek, vagy jelentkezzen a
hatóságoknál önkéntesnek.
Magatartási szabályok árvízveszély, kitelepítés esetén:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha elöntött területen, úttesten gyalogosan kell áthaladni, legalább ketten induljanak
el, hogy segítséget tudjanak nyújtani egymásnak. Előtte győződjünk meg a víz
mélységéről, és vegyünk fel megfelelően védő lábbelit. A leszakadt villanyvezeték
életveszélyes!
Figyelje a külső tájékoztatást, ha lehet a televízió és a rádió híradásait, a
hangosbeszélőt, a szirénát.
Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal, mert a mentőerőknek szükségük lehet a
vonalakra.
Ha a hatóság a lakóhely elhagyására szólít fel, kövesse az utasításokat.
Kitelepítés során érvényesül a család együtt tartásának elve.
Mielőbb térjen a lakásába, hogy a kitelepítésre, kimenekítésre a család együtt tudjon
felkészülni.
Ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak az
osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekező helyre, a
befogadási helyen leadja a névsorukat.
Készítse össze családja számára hátizsákban vagy válltáskában -hogy a keze
szabadon maradjon - a legszükségesebb személyes felszereléseket (veszélyhelyzeti
csomag).
A lakásból való távozáskor zárja el víz- gáz-, elektromos vezetéket.
Csukja be az ablakokat, az ajtókat kulccsal zárja be.
A kályhákban, tűzhelyekben égő tüzeket oltsa el.
A megadott gyülekezőhelyet lehetőleg gyalog közelítse meg, a kijelölt útvonalon.
Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson.
Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat.

•
•
•
•
•

Mindenki eldöntheti, hogy a kijelölt befogadási helyre vagy rokonokhoz,
ismerősökhöz megy.
A gyermekekre, idősekre és betegekre különösen oda kell figyelni. A
gyülekezőhelyen be kell jelenteni a mozgásképtelen betegeket, akiket a mentő
egységek szállítanak el, de magukra hagyni őket nem szabad.
Ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt
ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő
szervezetek végzik.
Ne kíséreljen meg átkelni a hömpölygő vízen, mivel nem ismeri annak mélységét és
sodrásának erejét – már a 20 centiméter magasságú vízfolyás is ledöntheti az embert a
lábáról.
Autóval se kísérelje meg az átkelést az áradaton – már a 30-40 centiméter mélységű
víz is károsíthatja gépjárművét olyan mértékben, hogy az leálljon.

Veszélyhelyzeti csomag: könnyen szállítható, max. 20 kg súlyú, feltüntetve rajta a
tulajdonos neve és a következőket tartalmazza:
-

a személyi okmányokat, értéktárgyakat, készpénzt, bankkártyát,
két- három napi élelmiszert-konzerv, nem romlandó élelmiszer-, egy liter ivóvizet
(szükséges naponta 3000-3600 kalória),
az évszaknak megfelelő lábbelit, felsőruházatot, fehérneműt,
tisztálkodási eszközöket,
rendszeresen használt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket (a
gyógyszerérzékenységet jelezni kell),
takarót (esetleg hálózsákot, gumimatracot)
ha van, hordozható rádiót,
a gyermek kedves játékát, megnyugtatásul.

Tudnivalók a visszatelepítésről
A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatér a lakhelyére. A visszatérés
lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata.
Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik is vissza.
Amennyiben önállóan tér vissza, ezt feltétlenül jelezze lakhelyén.
•

A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.

•

Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást.

•

Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét
lakása biztonságát illetően.

•

Ha romosodást talál, a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert a
romok mozgatása újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához,
kérje a szakemberek segítségét.

•

Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa
el. A szakemberek begyűjtik azokat.

•

A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet
bekapcsolni.

•

Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés
előtt vizsgáltassa meg szakemberekkel.

•

A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet meg.

•

A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, használata csak
fertőtlenítés és ellenőrzés után lehetséges.

IV. TERMÉSZETI
KATASZTRÓFÁK
KUTATÁSA SZABOLCSSZATMÁR-BEREG
MEGYÉBEN,
MAGYARORSZÁG

MÁSODIK RÉSZ
RÉSZ..
ELSŐDLEGES ADATOK
ELEMZÉSE

(IV. STUDIU PRIVIND DEZASTRELE NATURALE DIN JUDEŢUL SZABOLCSSZATMÁR-BEREG, UNGARIA)

6.FEJEZET - A HELYI KÖZIGAZGATÁS KÉPVISELŐI KÖRÉBEN
VÉGZETT FELMÉRÉS
6.1 Árvíz megelőzési, -felkészülési, -elhárítási mechanizmusok és magatartási
szabályok, beavatkozási intézkedések és erőforrások – vezetői perspektívák
6.1.1 Veszély elhárítási tervek
Elsődlegesen fontos megemlíteni, hogy a vizsgált települések/ önkormányzatok
mindegyike rendelkezik egy úgynevezett veszély elhárítási tervvel, stratégiával, melyet
szakemberek bevonásával állítanak ki és kötelező módon időközönként aktualizálnak. Ez
egy átfogó dokumentáció, mely a lehetséges veszélyforrások számbavétele és külön
tárgyalása, a település és a lakosság jellemzőinek leírása mellett, részletes ütemtervet is
tartalmaz a különböző katasztrófahelyzetek (nem csak árvíz) pontos teendőinek és
lépéseinek meghatározásával, a felelős személyek megnevezésével, a helyi humán és
dologi erőforrások számbavételével. Ezen tervek tartalmának aktualizálását, valamint
előírásaik betartásának mikéntjét a megyei szintű katasztrófavédelmi és vízügyi
igazgatóság rendszeresen ellenőrzi.
“Ezt a katasztrófavédelem évente, a vízügyi igazgatóság mindenáron ellenőrzi, ez a
legérzékenyebb pont, illetve közös terveket készítünk. Ez most is naprakész állapotban
van. Tehát itt ugye elsősorban a helyi lakosság védelmére szinte napi nyilvántartással
kell rendelkezzünk, a betegek, kik azok a betegek akik magukat ellátni képtelenek,
katasztrófa esetén kitelepítésre szorulnak, ez szinte napi. De nem csak ilyen
katasztrófáknál hanem ugye egy hőségriasztás akár itt is előfordulhat és hogy a
közintézményeknél hol van a klíma? Mely épület alkalmas arra, hogy beteg, idős
embereket elhelyezzünk?” (önkormányzati képviselő)
“…..folyamatos ellenőrzéseket hajtanak végre a tekintetben, hogy hogyan tartjuk be,
akár nyugalmi helyzetben is szinten tartjuk-e, meg vannak a megfelelő lépések,
ellenőrzések? Erre megyei szinten ügyelnek és erről november elején lesz egy átfogó
ellenőrzés, egy egynapos.” (önkormányzati képviselő)
“..…névszerit tartalmazzák, hogy kinek mi a feladata egy ilyen védekezés esetében, tehát
ha csak itt végigfutnak, van egy kimutatásunk a védekezésbe bevonható technikai

eszközökkel rendelkezőkről, ekkor itt ugye magán és jogi személyek fel vannak sorolva,
hogy kinek milyen, hány darab gépjármű, személykocsi, terepjáró, mezőgazdasági gép
van a tulajdonában, aki a homokzsákolástól kezdve minden jellegű védelembe be tud
segíteni. Tehát ugye naprakész elérhetőséggel kell rendelkezzünk.” (önkormányzati
képviselő)
“Van ugye egy másik a kitelepítésre, kimenekítésre is ugyanígy. Tehát az említett
Gyulaháza, mennyi a település lélekszáma, szállítókapacitás, állatállományra vonatkozó
adatok, amit szintén menteni kell. A kiértesítés rendje, szintén ugye nevekkel megnevezve,
kritikus pontok megjelölése.” (önkormányzati képviselő)
“Tehát mindenre: áramszolgáltatás kimaradására (…) járvány, állategészségi
járványveszélyre való felkészülés. Ezzel minddel foglalkozik nagyon is részletesen, tehát
ez egy ötven valahány oldalas anyag amit nekünk használni kell, illetve kötelesek
vagyunk használni.” (önkormányzati képviselő)
„Természetesen a jogszabály által előírt tervekkel rendelkezünk, tehát nem ötletszerűen
történnek az események, rendelkezésünkre állnak előre elkészített tervek, hogy adott
esetben mit kell tenni.” (önkormányzati képviselő)
„Tulajdonképpen ami az önkormányzatra hárul, azok a védekezési tervek karbantartása,
tehát ez azt jelenti, hogy ezt mindig frissíteni, átdolgozni kell, ugyanis a védekezési
terveknek van egy ember és egy eszköz állománya tehát, hogy hol, ki, mire fogható be,
milyen eszközök állnak rendelkezésre, tehát szállító eszközöktől kezdve, traktor,
teherautó, homokrakodó stb., ezeket folyamatosan frissíteni kell, illetve a
személyállomány is, hiszen sokan el is költözhetnek, meg is halhatnak.”( önkormányzati
képviselő)

6.1.2 Ismert és kivitelezett megelőzési intézkedések és gyakorlatok
A vizsgált települések szintjén főleg árvíz és belvíz megelőzési intézkedések és
gyakorlatok léteznek, egyéb katasztrófahelyzetekre kevésbé van felkészülve a vizsgált
térség. Megelőzési intézkedések és gyakorlatok a térségben:
a) A megyei katasztrófavédelmi és vízügyi igazgatóság időszakosan megrendezett
katasztrófavédelmi és elhárítási előadásai, gyakorlatai, felkészítő tréningjei, melyek
a térség polgármestereinek és önkormányzati képviselőinek szólnak. A kutatás során
megkérdezett önkormányzati képviselők, jelenlegi vagy volt polgármesterek mindegyike
részt vett már legalább egy ilyen képzésen. Ezek a képzések alapos felkészítést és pontos
információkat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy mit, mikor és hogyan kell tenni egy-egy
katasztrófahelyzet, de főleg árvíz, bekövetkezésének idején: mentőcsapat megszervezése,
lakosság kilakoltatásának mozzanatai, mentőcsapat és lakosság ellátása, gát építése,
homokzsákok töltésének és elhelyezésének technikái stb.
A lakosság valamint az állatok (mivel elsősorban vidéki településekről van szó, komoly
problémát jelent az állatállomány, a jószág mint elsődleges érték, vagyon mentésének
kérdése) kitelepítésének előkészítésére és megvalósítására az apró részletekig
kidolgozott terv létezik, melyet sikeresen alkalmaztak azokon a településeken ahol ez

szükséges volt a legutóbbi nagy árvíz idején. Eszerint mindenik veszélyeztetett
településnek megvan az állandó befogadó testvértelepülése, mely testvértelepülés úgy
van berendezkedve, hogy veszély esetén fogadni tudja az új ideiglenes lakókat (főleg
elszállásolás, étkeztetés szempontjából). Az ezzel járó költségeket a kormány állja, egy
működő költség - visszaszolgáltatási rendszer keretében.
“..... azelőtt is már éveken keresztül gyakoroltuk mi ezeket a helyzetet, hogy hogyan lehet
egy árvízkor hatékonyan védekezni, illetve hogyha adott eset van akkor kitelepíteni a
községeket.” (önkormányzati képviselő)
“Elméleti felkészítések vannak, ahogy említettem a polgármestereknek ……egy megyei
szintű képzés volt itt Vásárosnaményban. Ezen a térség polgármesterei részt vettek,
hiszen az adott településéért mindenki felel a maga szintjén……. Megyei
védelembizottság üléseink is vannak, megyei szinten is mindig megkapjuk a kellő
ukászt/utasítást és a megfelelő intézkedésre való felkészítést, hiszen a megye is fontosnak
tartja ezt, hogy itt azért ne azzal váljuk központi tényezővé és a hírforrások központi
eseményévé, hogy itt gondok vannak, hanem azzal, hogy a gondokat igenis meg tudjuk
oldani.” (önkormányzati képviselő)
“..... ugye mindig jártunk ilyen egy- kétnapos továbbképzésekre, sőt a fiataloknak, az
újaknak a homokzsákok gyártását, előkészítését, bepakolását is tanították, mert ugye
nagyon fontos, hogy milyen sorrendbe van a homokzsák pakolva, hogy ne folyjon át rajta
a víz.” (önkormányzati képviselő)
“..... a tűzoltóság illetve katasztrófavédelem részéről maximális felkészítést kaptam
nemcsak személyese én, hanem valamennyi polgármester a térségben és milyen a sors, a
novemberi felkészülést követően az elméleti felkészülés után jött egy nagy gyakorlat,
ugyanis jött a víz, tehát gyakorlatilag napra készek voltunk.” (önkormányzati képviselő)
“Tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgármesterek. Országos szintű volt, tehát Zala
megyétől kezdve Szabolcs-Szatmár Bereg megyéig mindenhonnan itt voltak és itt aztán a
különböző technikáktól, árokásás, védelmi árkok kiépítése, gátak, jó gát építése,
közvetlenül mindent ott. A polgármesterek gyakorlatba is láthattak: katonaság
elhelyezése, katasztrófa védelmisek elhelyezése, az ő ellátásuk, tehát mindenről,
mindenről szó volt.” (önkormányzati képviselő)
b) A következő fontos árvíz megelőzési intézkedések közé tartoznak a települések
területein levő ár- és belvízművek állapotának periodikus felülvizsgálata és az ezekről
készült kimutatások elkészítése, valamint víztározók és gátak építése. Ezen
intézkedéseket mindenik megkérdezett önkormányzati képviselő kihangsúlyozta, mint a
közbiztonság érdekét szolgáló nélkülözhetetlen megelőzési feladatokat, és melyek a
2001-ben bekövetkezett árvíz óta folyamatban is vannak a térségben.
Itt fontos megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy a vizsgált térségben 2000 előtt is
többször beállt árvíz előtti készenléti - védekezési állapot, melyet a Tisza magas vízállása
idézett elő, és mely a gátaknak a homokzsákokkal való megerősítését és megemelését
jelentette, valamint annak ellenére, hogy a felelős szakemberek és önkormányzati
képviselők előtt ismeretes volt a gátak állapotával járó veszélyfaktor, a tényleges 2001-es
katasztrófa bekövetkeztéig (amikor is a víz ténylegesen kilépett a medréből és

elárasztotta a folyó menti településeket) hanyagolták a gátak megerősítésének,
megemelésének és felújításának munkálatait
(“Senki nem várta, hogy 2001-ben ilyen szintű gond is lehet”). Ugyanakkor a Tisza
vízfolyásának szabályozásával sem foglalkoztak megfelelőképpen az érintettek –
víztározók, levezető csatornák, árkok építése.
„A másik dolog, hogy árvíz volt, meg lesz is. Tehát a Tisza ki fog jönni, mert kicsi a
mederterület, kicsi a fenékterület, tehát minden évben kevesebb vizet tud befogadni és
elvinni a Tisza. Ha viszont emberi beavatkozással szabályozni tudják azt, hogy most
kiengedik a vizet a tározóba ott megfogják és majd később visszaengedik, ez okos
gondolat, meg fogja védeni a gátat, én biztos vagyok benne. (......) Tehát én biztos vagyok
most abban, hogy ezzel a gátépítéssel, ami most beindult, Naménytól - Ónjáig, és úgy
megcsinálják, ahogy most megcsinálták azt az 5 km 200 m-t, akkor olyan probléma nem
lesz, mint ami eddig volt, én biztos vagyok benne.” (önkormányzati képviselő)
“A vízügy kiépített egy olyan előrejelző rendszert, ami akkor még nem volt, hogy így
egyben a három partner, a román, ukrán területek is be vannak vonva és akkor a vízügyi
igazgatóságok összedolgozva... lényegesen hamarabb ide ér az információ, ami ebben az
esetben nagyon fontos, illetve a másik, hogy azóta a gátakat egy méterrel
Vásárosnamény és Tiszabecs között megemelték. Tehát ez már eleve egy biztonságot ad.”
(önkormányzati képviselő)
6.1.3

Humán és tárgyi erőforrások

Az elmondottak alapján az árvizek alkalmával mozgósítható, és a humán erőforrás
részét képező egyének a következő kategóriákba sorolhatóak:
a) a katonaság kormány által kirendelt csapata (rendkívüli helyzetekben);
b) a megyei katasztrófavédelmi és vízügyi igazgatóságok szakemberei – ezek
munkássága és támogatása a legjelentősebb az árvízvédelem és megelőzés
szempontjából, hiszen a települések számára ez a két szerv jelenti a legfőbb koordináló,
felülvizsgáló és támogató szervet;
c) a területi tűzoltóság munkatársai – elsősorban árvíz bekövetkeztekor, valamint a
készenléti helyzetekben játszanak fontos szerepet, a gátakon végzett munkálatokban,
valamint a lakosság kilakoltatásában nyújtott segítségükkel;
d) a helyi polgárvédelem: a helyi védelmi bizottságok, melyek bármikor riaszthatóak
veszély esetén. Ezek átlagosan 10 – 12 tagból állnak és különböző feladatokkal ellátott
kisebb csapatokba szervezőknek. Ezen bizottságok elnöke legtöbb esetben a polgármester
vagy a hivatal valamilyen más beosztottja;
e) helyi tűzoltóság;
f) helyi vagy körzeti orvosok, állatorvosok – ezen utóbbiak elsősorban az árvíz utáni
eltakarítási és fertőtlenítési munkálatokban játszanak fontos szerepet;
g) különböző helyi oktatási és szociális intézmények, melyeknek elsősorban a
lakossággal való kapcsolattartásban, a lakosság mozgósításában van szerepük.

h) a lakosság adott csoportjai – főleg férfiak, olyan lakosok, akik szerepelnek a
katasztrófavédelmi tervben, mint veszély esetén mozgósítható egyének, akik a
munkálatok szempontjából hasznos ismeretekkel, eszközökkel, gépekkel rendelkeznek.
Az elmondottak alapján ugyanakkor jellemző a lakosság bizonyos részének spontán,
védekező munkacsoportokba való szerveződése a katasztrófa beálltával, mindez önkéntes
alapon. Ugyanakkor arra a következtetésre jutottunk, hogy mindez inkább azon
települések esetében valósul meg, amelyek lakossága már átélt nagyobb méretű és
károkat okozó katasztrófahelyzetet így jobban átlátja a helyzet súlyosságát.
„... én úgy gondolom, hogy a jelenleg tevékenyen dolgozó tűzoltóink, katasztrófa
védelmiseink maximálisan fölkészültek, legfontosabb célkitűzésük a lakosság védelme, a
személyvédelem, a vagyonvédelem és mindemellett ügyelnek arra, hogy a lakosságnál
adott helyzetbe ne törjön ki pánik, hanem próbálják meg ezt a helyzetet normális emberi
viszonyok között kezelni.” (önkormányzati képviselő)
“..... ugyanakkor azt kiemelném, hogy ekkor is a tűzoltóság, a katasztrófavédelem
folyamatosan ott van, úgy az adott pillanatban amikor bekövetkezik a káresemény vagy a
katasztrófa jellegű esemény és amíg az emberek vissza nem térnek a saját
lakókörnyezetükbe, nem nézik át a saját dolgaikat, addig ők nem hagyják el a helyszínt,
tehát ott vannak, segítenek, figyelnek, tehát példaértékű az a munka amit ezek az emberek
végeznek.” (önkormányzati képviselő)
„És ebben van gépész, ebben van kézi raj, kitelepítési raj, befogadási és nagyon sok
minden, egészségügyi, tehát itt, hogyha netán történik valami, egy órán belül, ezzel a 12
emberrel már egyeztettünk, hogy akkor neked ez a feladatod, neked ez. Persze úgy, hogy
mi már kapjuk az infót Naményból, a vízügy igazgatóságtól, a polgárvédelemtől, hogy
ilyen és ilyen jelzés alapján, egy órán, két órán belül ilyen és ilyen vízállás lesz.”.
(önkormányzati képviselő)
„..... ezen kívül kiemelném a polgári védelmet, tehát a polgárőreinket mert a
polgárőreink négy szervezettel ott vannak és normál körülmények között is,
vészhelyzetben is figyelnek a városra, rendszeres szolgálatukkal felügyelik azt, hogy ne
legyenek lopások meg egyebek, de ugyanakkor ha gond van, akkor elzárásokkal,
útelzárásokkal, egyebekkel besegítenek a munkába. Tehát példaértékű az ő munkájuk és
mindezt önként teszik...” (önkormányzati képviselő)
„Sajnos azt kell mondani, hogy nálunk az emberek hozzá vannak ehhez szokva, mert igaz,
hogy ekkor voltak a legnagyobb vízállások, de minden évben keményen jött a Tisza és az
emberek megtanultak ezzel együtt élni. Igaz, hogy kell egy szervező csapat, de nem kell
sokat magyarázni, mindenki tudja, hogy mi a feladata, hol a helye és így egy nagyon
szépen összehangolt védekezés történik. Én itt voltam 99-ben, nem mint falu vezető,
hanem mint lakos, de mindannyian kivettük a részünket. Ki hol, kinek hol volt ereje, ki
hol tudott segíteni és nagyon kevés volt az az ember, aki nem vett részt a védekezésben,
hisz mindenki a sajátját védte. És jött a haderő, jött a katasztrófavédelem és mindenki itt
volt, a vízügyes szakemberek, akik irányították ezt az egészet, de a lakosság nélkül nem
lett volna ilyen sikeres a védekezés.” (önkormányzati képviselő)

A fentiek alapján tehát azon legfőbb intézmények, melyek fontos funkciókat töltenek be
a vészhelyzetek – jelen esetben az árvíz - elhárításában a következők: megyei
katasztrófavédelmi és vízügyi igazgatóságok, helyi közigazgatási hivatalok, tűzoltóság,
polgárvédelem, egészségügyi-, szociális és oktatási intézmények, valamint a lakosság
adott csoportjai.
“Itt ugye mindenkinek megvan a maga feladata, a logisztika, ellátás, egészségügy stb.
Mindenki teszi a dolgát, a hivatal pedig a polgármester irányításával természetesen
ezeket összegzi és elvégzi a kiadott irányításokat.” (önkormányzati képviselő)
„Tulajdonképpen az a tapasztalat, hogy az első 12 órát, azt semmi külső segítség nélkül
látja el a település, tehát a lakosság és a helyi hivatal látja el tulajdonképpen a
védekezési feladatokat, majd 12 óra után indul be az a gépezet, amikor tulajdonképpen....
a katonaság az nagyon nehezen mozdul. Vízügyi alakulatok szoktak jönni, tehát a vízügyi
igazgatóságok speciális egységei, de ők is mivel nem ebből a térségből vannak
vezényelve... tehát az első 12 órát azt teljesen magunkra hagyva kell megoldani.
Természetesen olyan segítséget kapunk, hogy a katasztrófavédelem a homokrendelésben,
tehát a homokbányák megnyitásában vagy zsákok beszerzésében részt vesz, leszervezik
ezt, illetve a homokhordást azt megszervezik, hogy az megfelelő kapacitásban érkezzen,
ezen túlmenően a védekezési helyek meghatározása, a homokzsákok megtöltése, a gátra
való kiszállítása, a védekező lakosságnak az ellátása, tehát ez mind-mind a helyi
önkormányzatra hárul.” (önkormányzati képviselő)
„Az akkori polgármesternek volt egy olyan szokása, ami jó szokás volt tulajdonképpen,
hogy felküldött mindig egy embert Tiszabecsig, tehát a határig, hogy a Tisza vízállásáról
óránként jelentsen, ugyanis akkor nem volt kiépítve az előrejelző rendszer és a vízügyesek
sem tudtak pontos adatott adni arról, hogy mi az aktuális vízállás, és ehhez méltóan
igazította a védekezést.” (önkormányzati képviselő)
Az interjúk alapján az is megállapítható, hogy a térségben jól működő kommunikációs-,
kapcsolat– és problémamegoldó rendszer létezik az említett intézmények között, úgy az
önkormányzatokon belül, mint önkormányzatok között, valamint önkormányzat – megyei
szintű intézmények között, mely elengedhetetlen a vészhelyzetek hatékony és sikeres
megoldásához.
„A rendőrség természetesen biztosítja a közrendet, irányítja a forgalmat, mert gondot
szokott ez jelenteni, ugye a katasztrófaturizmus, hogy jövünk a városból és megnézzük, és
fennakadások vannak. Tehát tulajdonképpen a rendőrség ellátja a feladatát, a lakosság
pedig a védekezést, a hivatal pedig az irányítást, szervezést megoldja, illetve az ellátást, a
helyi egészségügy, bár eddig még nem került rá sor, a baleseteket és egyéb sérüléseket
szintén el tudja látni. Én úgy gondolom, hogy azért 2001-ben is már jó volt az
együttműködés a katasztrófavédelemmel, a vízügyi igazgatósággal is.” (önkormányzati
képviselő)
„....a vízügyi igazgatóság, nyílván akkor, ha veszélyhelyzet várható, bevonja a
katasztrófavédelmet, ugye ennek fokozatai vannak - árvízi védekezés szintjeinek- és akkor
ugye elkezdik már bevonni az egyéb érintett szakhatóságokat, akikre szükség van a
megfelelő védekezési szinteken.” (önkormányzati képviselő)

„Hát a vízügyi igazgatóság, ez a szakmája végül is, az elsődleges a vízügyi igazgatóság,
ők már előre jelzik hol várhatók ezek a magas vizek és ők értesítenek minket, mint
önkormányzatot. Nyílván, hogy helyi ismeretek, helyi szervezés szükséges adott esetben
arra, hogy a megfelelő pillanatban, pontokon megtörténjenek ezek a szükséges
intézkedések.” (önkormányzati képviselő)
Tárgyi erőforrások – árvíz esetén és után használatos eszközök a védekezési és
elhárítási, valamint helyreállítási munkálatok során:
•

homok, zsákok, lapátok;

•

szállítási eszközök: csónakok, buszok a lakosság kilakoltatásához, a segélyek
szállításához;

•

gépek a védekezési munkálatokhoz: traktor, markológép, homokrakodó, teherautó;

•

üzemanyag;

•

élelmiszer.

“….. ugye itt gépekre van szükség, homokra, homokzsákra, emberi erőre, tehát ezek a
legegyszerűbb, legfontosabb dolgok, ugye erre van az önkormányzatnak is pénze adott
esetben, de a támogatásokat is igénybe kell venni, amit nyílván a katasztrófavédelemmel
kell egyeztetni, hogy ez most jogos vagy nem jogos ez az igénybevétel.” (önkormányzati
képviselő)
„A védekezéshez tulajdonképpen elméletileg van egy vízmajor alap, amit ilyenkor fel
szoktak szabadítani, hogyha konkrét veszélyhelyzet van, tehát olyan szintű, hogy ott
védekezési költség kell. Az is igaz, hogy ilyen időszakban, amikor az önkormányzat
állami védekezésre szorul, a beszállítók, hogy mondjam, megrendelésre, ellenszolgás
nélkül rendelkezésre szokták bocsájtani az általuk forgalmazott terméket, tehát zsákot,
bármit, tehát nem szoktak rögtön számlázni... és vállalkozók a gépeiket... nem szoktak
ilyenkor közvetlen követeléssel ugye pénzügyi teljesítést igényelni, akkor mindenki tudja,
hogy egy a cél és aztán az állam vagy az önkormányzat valamilyen szinten rendezi az ő
kiadásaikat. Tehát a kezdeti időszakban igazából nincs szükség túl nagy forrásra, nyílván
az önkormányzatnak van valami forrása, élelmiszerellátási dolgokra szoktunk ilyenkor
költeni, ugye amivel ellátjuk a védekező lakosságot, vagy önkéntes segítséget, üzemanyag
vásárlás, mert a benzinkút az nem ingyen van, az egy másik történet.” (önkormányzati
képviselő)
6.1.4 Magatartásbeli szabályok, a lakosság felkészültségi szintje
A lakosság magatartásáról és az árvízhelyzethez való viszonyulásáról a megkérdezett
önkormányzati vezetők igen pozitívan nyilatkoztak, melyből egy erős megyei szintű
közösségi szellemre, erős együvé- és hovatartozás tudatra, lakóhelyükhöz való
ragaszkodásukra és szolidaritásra lehet következtetni a térség lakossága esetében.
„ ….. a Tisza ugye ismét kilépett a medréből, megyei szintű egyeztetés folyt és a kevésbé
érintett települések polgármesterei azonnal jelezték, hogy tudnak jönni, milyen erővel,

milyen formában, milyen gépekkel, tehát kiemelném azt, hogy a szabocs-szatmár-beregi
emberek ebben is összefognak és figyelnek a másikra.” (önkormányzati képviselő)
„Természetesen nagyon sok önkéntesünk is volt idegen településről, tehát bentebbi
településekről, akik ‘99 tapasztalatán felbuzdulva ugye 2001-ben is jöttek szívesen
segíteni, tehát jellemző az, hogy távolabbi, közelebbi önkormányzatok megszervezik
azért, hogy 20-30 fős csapatokat küldenek segíteni, ez is nagyon nagy segítség,
természetesen a lakosság is elfárad ebben a védekezési mechanizmusban.”
(önkormányzati képviselő)
Az önkormányzati vezetők által, a térség lakosságának az árvíz helyzetre való
felkészültségi szintjével kapcsolatosan elmondottakból arra a következtetésre jutunk,
hogy ez a jelen pillanatig is hiányosságnak, gyenge pontnak számít, mely elsősorban
annak tudható be, hogy konkrét gyakorlatokat, álriadókat és tájékoztató képzéseket a
lakosság számára a mai napig sem szerveznek („nincs idő rá”, „nincs értelme”, „túl sok
vesződéssel jár”). A különböző történetekből kiderül, hogy a lakosság aktív
bevonásának, jobb tájékoztatásának és felkészítésének igen nagy szerepe van az
árvízhelyzetek megelőzésében, elhárításában valamint kezelésében egyaránt:
-

árvíz esetén a célterület lakossága eddig is nagy számban részt vett a töltésen, gátnál
végzett munkálatokban, ahol igen fontos a homokzsákok szakszerű elhelyezése – a
legtöbb esetben a 2001-es árvízkor tevékenykedő önkéntes lakosok ezen tudás
hiányában nem tudták ezt szakszerűen kivitelezni, mivel nem részesültek előzetes
felkészítésben;

-

a katasztrófahelyzet jellegéből adódóan elkerülhetetlen a pánikhelyzet, valamint az
egyes konfliktushelyzetek kialakulása, főleg azon lakosok/ egyének esetében, akik
inkább hajlamosak önnön elképzeléseik szerint védeni saját életüket és javaikat,
mintsem a szakemberek és a katasztrófa elhárítási vezetők tanácsai, utasításai szerint
– mindezen helyzetek nagymértékben elkerülhetőek az alaposabb lakossági
felkészítők, komolyabb tájékoztatók bevezetésével – mindez a szervezettebb és
hatékonyabb védekezés érdekeit is szolgálja.

“... tehát eddig sem volt olyan szintű, hogy most leülünk és akkor egy közmeghallgatáson
erre külön kitérünk, hanem itt kihasználjuk az internetet - a honlapunkat -, illetve a
városi televíziót ahol folyamatosan közöljük azt, hogy ha bármilyen szintű gond van,
illetve, hogy hogyan óvják meg értékeiket, mi várható (…) de úgy közvetlenül ilyen
fórumok úgy nincsenek….” (önkormányzati képviselő)
“A katasztrófavédelem szokta úgymond intézni, hogy akkor legyenek képben az emberek,
hogy mit kell, mit vigyenek magukkal, csak a legfontosabbakat, az értékeiket hova tegyék
el, tehát erre mindig van egyfajta felhívás (…) csak amíg nincs baj, addig nincs baj, nem
mindig veszik komolyan és aztán jön a kapkodás és a pánik. Az ember már csak ilyen.”
(önkormányzati képviselő)
“Volt vagy négy - öt idős bácsi akit az Istennek se lehetett meggyőzni arról, hogy hagyja
el az ingatlanát. Sőt az egyiknek már akkor kidőlt a fél ház hátulja és fenn volt a padon,
akkor se volt hajlandó eljönni, kétéltűvel mentünk érte. Már akkor bevoltak a katonák is

osztva hozzánk, kétéltűvel mentünk értük, két- három család idősebb tagjáért akit úgy
hoztunk ki végül is.” (önkormányzati képviselő)
„..... volt aki közömbösen azt gondolta, hogy ez nem lehet katasztrófa, volt aki
túlreagálta, tehát gyakorlatilag a két véglet között mozgott a lakosság. Ugye régen volt
árvíz, nehéz volt elképzelni, hogy ez megtörténhet. Nem tudták az emberek sem, hogy
hogyan kell ezt lereagálni, mi a megfelelő lépés, akár a saját maga számára sem.”
(önkormányzati képviselő)

A roma kisebbség problematikáját többen kiemelték: ezen csoportok gyakran kívülálló
magatartást tanúsítanak, nem hajlandóak együttműködni a hatóságokkal – “csodára
várnak”. Az ő bevonásukra jobban oda kellene figyelni azért is, mivel ezek a csoportok
sok esetben a lakásviszonyaik vagy a lakóterületük jellegéből kifolyólag hátrányosabb
helyzetben vannak.
“….. volt egy olyan utcánk, ez a Virág utca volt, jellemzően cigány emberek lakták, akik
félnek ... és tény és való ezen felül, hogy a félszükön túl van egy nagyon lapos terület,
ahol másfél méteres víz is volt, az ablakokon is víz folyt be és akkor ők megriadva az
elsők között voltak, akik erre az említett buszra felszálltak és elhagyták a települést, akár
az állataikat is.” (önkormányzati képviselő)
6.2 Árvíz során lezajlott intézkedések, történések, a katasztrófát követő közvetlen
helyreállítási munkálatok – vezetői perspektívák
Árvíz bekövetkeztekor valamint annak lezajlását követően az események hasonló
ütemterv szerint zajlottak le a vizsgált településeken, mely arra enged következtetni, hogy
a felelős vezetők, mozgósított védelmi egységek (megyei katasztrófavédelmi csapat,
tűzoltóság, polgármesterek, beosztott polgárvédelmi csapatok stb.) ténylegesen egy előre
átgondolt, egyeztetett és megszervezett forgatókönyv szerint jártak el. Itt elsősorban a
2001-es árvízre utalnak - mint az elmúlt 50 év legsúlyosabb katasztrófahelyzetére a
térségben - ennek lezajlását mesélik el a megkérdezettek.
Eszerint a kutatás célterületén árvízkor a következő lépések szerint járnak el, a
készenléti állapot megszervezésétől kezdve a katasztrófa lezajlásáig, az utómunkálatokig:
•

a megyei vízügyi és katasztrófavédelmi igazgatóság a veszély észlelésekor riasztja az
érintett települések polgármestereit;

•

a készenléti állapot megszervezése helyi szinteken: a helyi polgárvédelmi/
katasztrófavédelmi csapat, valamint a helyi veszély elhárítási tervekben szereplő
lakosok riasztása (szükséges eszközökkel - traktor, marógép stb.- rendelkező
önkéntes védelmi munkát vállaló lakosok); a különböző feladatokat ellátó csapatok
(rajok) beosztása, kiküldése a veszélyzónákba; továbbá a lakosság értesítése,
felszólítása, hogy készüljenek a település esetleges elhagyására;

•

a gátak, töltések homokzsákokkal való megerősítése, emelése;

•

áram-, gáz-, vízszolgáltatás megszüntetése, a szennyvíztelepekre való odafigyelés
mind központosított feladatok, melyeket a katasztrófavédelmi igazgatóság lát el az
árvíz bekövetkezte előtt;

•

a víz terjedésének megállítása tényleges árvíz bekövetkeztekor (gátszakadás) - a külső
beosztott munkaerő (katonaság, megyei katasztrófavédelem munkatársai), valamint a
helyi és sok esetben szomszédos települések lakosainak (elsősorban férfiak, akik
önkéntes alapon részt vesznek a védelmi munkában) közös erőfeszítése a víz
terjedésének megállításában. A megkérdezett polgármesterek mindegyike kiemelte a
lakosság nagy részének pozitív hozzáállását és erőfeszítését mellyel segítette a
munkálatokat – itt a legtöbb esetben felmerült a homok, a zsákok és eszközök
hiányából adódó probléma, valamint ezeknek az árvíz sújtotta településekre való
szállításának nehézsége;

•

a gáterősítési munkálatokkal párhuzamosan megkezdődik a lakosság kitelepítése:
elsősorban a gyerekeket, öregeket, betegeket, nőket szállítják buszokkal a befogadó
testvértelepülésre;

•

az állatok kimenekítése egy biztonságos területre, ahol nem érheti el őket az árvíz;

•

a fent említett munkálatokkal párhuzamosan a települések egy-egy biztonságos
pontján (pl. Önkormányzat épülete) zajlanak a segélyek fogadásával, kiosztásával, a
védekező munkálatokban résztvevők ellátásával kapcsolatos tevékenységek.

„Az első a védekezés megszervezése, a lakosok védelmének a megszervezése, a
tájékoztatás, a védekezés során a védekezőket ellátni, és ha arra kerül a sor a
kitelepítésnek a megszervezése. Tulajdonképpen az első feladat a törzsnek a felállítása,
tehát a védelmi bizottság és a törzsnek a felállítása, nyílván ezek a döntéshozók és
hírvivők, hogy így mondjam, és ezzel egyidejűleg természetesen a lakosságnak a
tájékoztatása. Minél előbbi tájékoztatása, mert ugye a rémhírek, azok terjengenek és a
rémhír, az pánikot kelthet.” (önkormányzati képviselő)
„... tíz év távlatában azt mondom, hogy le a kalappal ahogy ezt felülről le végig tudtuk
csinálni. Tehát mindenki a toppon volt.” (önkormányzati képviselő)
“Én úgy gondolom, hogy úgy a katasztrófavédelem, mint a katonaság, a rendőrség, a
civil lakosság, a vízügyesek tette mindenki a dolgát. Odatette magát szinte mindenki.
Tehát összességben azt lehet mondani, hogy praktikusan sikerült megoldani és sem
személysérülés sem halálos baleset nem történt.” (önkormányzati képviselő)
“Szerintem 150 -200 ember maradhatott vagy jött vissza, az egyik fele, ugye mi itt az
önkormányzati területen tevékenykedtünk, ide jöttek az élelmiszer-ellátmányok, az ivóvíz,
innen kapta a lakosság - az itt maradt lakosság-, a másik csoport pedig a falu szélén a
töltés tetején voltak ott berendezkedve.” (önkormányzati képviselő)
“Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a 2001-es tarpai gátszakadás az gyakorlatilag egy olyan
szintű problémát vetett föl, amelyet kezelni kelletett és a kormány utána is és akkor is ezt
helyre is tette, az újjáépítésére gondolva, ugyanakkor itt az akkori védelem miatt
felelősök nagy összefogásról és összhangról tettek tanúbizonyságot, hiszen a
pánikhangulatot elkerülve próbálták az értékeket, az életeket menteni és az utak
átvágásával olyan területre irányítani a vizet, ahol minél kevesebb kárt okozna.

És én azt láttam, akkori tapasztalataimra tíz évre visszamenőleg, hogy az intézményeket a
katonaság, katasztrófavédelem megszállta úgymond, itt voltak a bázisok és innen
folyamatos 0- 24 órás váltásokban mentek a katonák, tették a dolgukat, mentették az
értékeket. Az összefogást itt is megemlíteném, mert az intézményi dolgozók, úgy az
önkormányzati dolgozók mint az iskolák, óvodák pedagógusai összefogtak, időt
fáradságot nem kímélve, teával, kávéval, szendviccsel látták el folyamatosan a
dolgozókat, akik a közvetlen katasztrófavédelemben dolgoztak, ugyanakkor meg kell
említenünk azt a segítséget amit az országtól kaptunk, tehát más megyéktől, más
településektől.” (önkormányzati képviselő)
“ …. a vízügyesek azok ott már profik voltak, tehát az egy nagyon jó csapat volt, látszott
rajtuk, hogy azokat bevetik mindenütt az országban, tehát azok homokrakodókkal teljesen
felrakták a gátra, hát fantasztikus volt, ahogy dolgoztak, tényleg nagyon spéci
szakemberek voltak, nem tudom honnan jöttek, de az utolsó pillanatban jöttek. Jó, hogy
jöttek, mert akkor nem így végződött volna, tehát akkor biztos nem a beregi oldalba
szakad ki a gát, hanem akkor itt.” (önkormányzati képviselő)
Közvetlenül az árvíz lezajlása után a legfontosabb tevékenységek, melyeket a vizsgált
önkormányzatok ellátnak a mindennapi élet normális mederbe való visszaállításának
érdekében:
-

tisztítási, fertőtlenítési munkálatok a lakosság bevonásával;

-

kárfelmérés;

-

szakhatósági engedélyek beszerzése az ivóvíz szolgáltatására;

-

segélycsomagok kiosztása;

-

lakosság tájékoztatása arról, hogy a katasztrófa utáni periódusban mit szabad, és mit
nem szabad megtenni (pl. hova lehet temetkezni).

„..... nem mentek el, vagy visszajöttek és vállalták a társadalmi munkát, sokan voltak.
Nagyon jó, mondhatni jó volt a lakosság hozzáállása. Ugye mi ezekkel megkaptuk a
fertőtlenítést, a ruhákat hozzá, összeszedtük ezeket az elhullott állatokat, egy csomóra
készítettük mire jött a szállító, küldtek szállítójárművet bepakoltuk, elvitték, fertőzés
veszély végett.” (önkormányzati képviselő)
“Ilyenkor ugye a területek lezárásra kerülnek, megkezdődik a fertőtlenítés, merthogy
addig nem lehet bemenni, s aztán az AMTSZ hagyja jóvá, hogy mostmár a terület
rendben van, vissza lehet települni, s aztán értesítjük az érintetteket, hogy a saját
területeiket, ingó és ingatlanjaikat tegyék rendbe, nézzék meg, hogy milyen károkat
szenvedtek és aztán jön a hivatalos kárfelmérés, s ezután tudjuk meg azt, hogy
gyakorlatilag, mit okozott a víz, hogy mit okozott az elemi csapás.” (önkormányzati
képviselő)
“….. én úgy gondolom hogy jól szerepelt a katasztrófavédelem. A kormány nagyon jól
szerepelt a mi számunkra. (……) Főleg a karitatív szervezetek. A helyreállítás alatt, után
óriási segítséget kapott a lakosság.” (önkormányzati képviselő)

„Hát nyílván ugye, mint említettem, akkor is van veszély, mert itt hagyja a hordalékát a
Tisza és abból is alakul ki veszélyhelyzet, ugye fertőtleníteni kell adott helyzetben, nem
lehet temetkezni egy adott ideig, a talajvíz azért még magas, hát a belvízlevezető árkokat
azokat karbantartani, tehát számos dolog van, ami a víz levonulása után is munkát ad.”
(önkormányzati képviselő)
„..... a legfontosabb élelmiszerek sem voltak adott esetben rendelkezésére a lakosságnak,
tehát ezt is valamilyen módon meg kellett szervezni, mert ahol mondjuk a kenyeret
sütötték, ott az árvíz miatt nem sütötték a kenyeret, vagy máshova kellett vinni, tehát újra
kellett ezeket a dolgokat is koordinálni.” (önkormányzati képviselő)
6.3 Elkövetkező fejlesztési tervek, újító intézkedések, elképzelések – vezetői
perspektívák
Arra a kérdésre, hogy az elkövetkezőkben mit lehetne újítani, javítani, fejleszteni a
katasztrófák, és ezen belül főleg az árvíz megelőzésének, elhárításának és védelmének
zökkenőmentesebb kezelésének érdekében, a megkérdezett önkormányzati képviselők
mindegyike kihangsúlyozta, hogy sokat tanult a 2001-es eseményekből, valamint az
akkor szerzett tapasztalataik alapján az alábbi katasztrófavédelmi – elsődlegesen árvíz
megelőzési - intézkedéseket tartják fontosaknak a jövőre nézve:
•

Az új, megerősített és megemelt gátak munkálatainak a befejezése - 2002 óta tartó
folyamat.

•

A vízelvezető-, szabályozó rendszer folyamatos bővítése, fejlesztése és karbantartása.

•

Új víztározók építése, melyek alkalmasak nagy mennyiségű levezetett víz
befogadására.

A bekövetkezett katasztrófa hatására az érintett vezetők felismerték a folyamatos
készenléti állapot és a megelőző óvintézkedések fontosságát.
„..... eddig volt 3 m, most 5 m, ebben 3 m aszfaltozva, tehát csodálatos, tehát bedöngölve
és most már nem bír átfolyni a víz, olyan víznyomással nem jöhet a Tisza áradáskor,
hogy ezt a gátat meg tudja mozgatni, kizárt dolognak tartom”. (önkormányzati
képviselő)
„..... illetve tudjuk, hogy a következő években épül egy beregi víztározó, pontosan az ilyen
csúcsáradásokkor a vízszint csökkenését szabályozza .... ezt a bereginek mondott
árvíztározó szintén abban bízunk, hogy 2015-re megépül, és ekkor ez megint egy jelentős
árvízvédelmi biztonságot jelenthet a térségnek.” (önkormányzati képviselő)
„És amennyiben azt látnunk kell, hogy történt ugyan gáterősítés, történtek ugyan komoly
befektetések de én úgy látom, és ahogy szakemberekkel egyeztetek ez nem biztos, hogy
elegendő lenne egy hasonló jellegű víz úgymond megfogására, mert az ukrán terület most
lényegesen megerősödött, tehát az ukrán területen lényegesen komolyabb gátépítések
folytak, ez azt jelenti, hogy ha ott megfogták a vizet és ott nem fog kitörni, akkor az átjön
ide és itt Magyarországon okozhat majd nagyon komoly károkat”. (önkormányzati
képviselő)

„Azt látom, hogy ami most elindul, ezek az árapasztó tározók és egyéb olyan megoldások
amelyek a víz elvezetését, a nagy vizek kordában tartását szolgálják, ezek talán hogyha
hamarabb megépülnek, létrejönnek akkor bizonyára kisebb lett volna a kár. De olyan
mennyiségű víz jött abban az időben ami példátlan, tehát ez tény és utólag persze lehet
ezen filozofálni, hogy mit kellett volna még, én azt mondom, hogy sajnos ez megtörtént,
ez lezárult ebből tanulni kell.” (önkormányzati képviselő)
„..... ez a Szamos-Tiszaközinek nevezett víztároló, Panyola ... térségében van ez tervezve,
ott gazdák ezt megakadályozták öt – hat évvel ezelőtt, de most megint ez az információm
van, hogy polgármesteri kezdeményezésekre mégis csak újratárgyalják és most talán már
a gazdák is hajlandóak hozzájárulni, hogy megépüljön ott is. Tehát Jándnak inkább az
jelentene biztonságot.” (önkormányzati képviselő)
•

Az önkormányzatok naprakész katasztrófavédelmi, vízállási információkkal való
ellátása felsőbb szintekről, valamint a különböző vezetők, szakemberek, intézmények
együttműködésének további fejlesztése a katasztrófahelyzetek megelőzésének és
kezelésének érdekében.

•

A lakosság, és itt kiemelten a fiatalok, gyerekek komolyabb bevonása árvízvédelmi
gyakorlatokba, széles körű és alapos tájékoztatásuk, felkészítésük vészhelyzetekre,
úgy iskolai keretek között is, mint továbbképzési programok által.

„Na, most ugye ennek a tapasztalatait összegeztük, meg beszélgettünk (a 2001-es árvízre
utal), volt már továbbképzés, polgárvédelem, van iskolai csapatunk, polgárvédelmi
felkészülésre szoktuk, vagy polgárvédelmi versenyekre hordjuk be őket, a gyerekeket.”
(önkormányzati képviselő)
„Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a lakosság tájékoztatása, akár éves szinten is, az
nem árt, ha újra meg újra felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ez ugyan nem várt,
de bekövetkezhető esemény bármikor és jó ha az emberek fejében, tudatában ott van ez a
dolog, persze ennek a fóruma az, hogy falu gyűlés...Persze az emberek eléggé
érdemtelenek azt kell mondanom, mert ha összehívunk egy falugyűlést maximum 25-30
ember jön el, úgy gondolom egy ilyen jellegű dolog más. De úgy gondolom, hogy
gyerekeknek az iskolában, akár már óvodás gyerekeknek is azon a szinten, iskolás
gyerekeknek megint magasabb szinten, nem baj ha ezeket a tanárok, pedagógusok,
szakemberek elmondják és ezt akár évente egyszer- kétszer elismételni, ez biztos, hogy az
én meglátásom szerint fontos.” (önkormányzati képviselő)
„Hogyha nem sulykoljuk beléjük, mint ahogy a polgármester úr is mondta, már fiatal
koruktól kezdve, akkor lehet, hogy nem annyira érzik magukénak ezt a felelőséget.”
(önkormányzati képviselő)
„Pont a beszélgetés során merült fel bennem, hogy valóban talán lehet, hogy éves
szinten, évente egy alkalommal nem ártana a lakosságot nagyobb szinten is összehívni
vagy tájékoztatni, akár szórólapokkal, akár másképp. Minden lakásban legyen egy kis A5
lap, ami tartalmazza azt, hogy ha gond van ... mert baj mindég lehet és nem feltétlenül
kell itt árvízre gondolni, nézzük a vörös iszapot, nézzük a földrengést, vagy bármi
történhet” (önkormányzati képviselő)

„Örülök, hogy beszélgettünk, mert ez egy olyan téma amivel tényleg csak akkor
foglalkozunk amikor már baj van és számomra is tanulságos volt, hogy a lakosság
szerepét egy kicsit erősíteni kell ebben, tehát ez mindenképpen.” (önkormányzati
képviselő)
•

Felszerelések, eszközök előzetes beszerzése, melyek elengedhetetlenek egy-egy
hasonló helyzet kezelésében.

„... elemben amit mondjuk mostani eszemmel már úgy gondolnám, hogy mit lehetne
még... az, hogy körbe voltunk vízzel, viszont nem volt szállító járművünk, mert ugye ehhez
csónak kell. Ezt el tudnám képzelni, hogy minden önkormányzatnak lenne három - négy
darab műanyagcsónakja - hát nem ilyen kis evezős kenu, hogy két ember már rögtön
kiborul, hanem olyan amely 3-4 embert tud szállítani. Az minden önkormányzatnál nem
egy olyan nagy összeg, pár százezer forint, mert nekünk ez volt a legnagyobb gondunk”
(önkormányzati képviselő)
„Szivattyúk is jók lennének az önkormányzatoknak, mert a szivattyúk ... ilyenekkel nem
nagyon vannak ellátva az önkormányzatok, még a katasztrófavédelmi kirendeltségek
sem.” (önkormányzati képviselő)
•

A hátrahagyott javak, állatok kimentésének hatékonyabb megszervezése,
kigondolása.

„.....ezeknek a megszervezése talán, azoknak az állatoknak a mentése amiket
hátrahagytak...... ezekre lehetne egy kicsit többet fordítani, hogy jobban meg lehessen
helyi szinten oldani ezeket a dolgokat.” (önkormányzati képviselő)
“Bonyolult, összetett dolog ez, mindent menteni, mert ugye az emberek csak
ragaszkodnak a kis vagyonukhoz.” (önkormányzati képviselő)

7.FEJEZET - A LAKOSSÁG KÖRÉBEN VÉGZETT FELMÉRÉS
7.1 Ismert és alkalmazott árvíz megelőzési/ védekezési mechanizmusok a lakosság
körében
A kutatás során arra a következtetésre jutottunk, hogy a térség lakossága esetében szinte
teljes mértékben hiányzik az árvíz megelőzésre és árvíz előtti védekezési
mechanizmusokra vonatkozó előzetes szakszerű, gyakorlati felkészítés, mely egyrészt a
közigazgatás halasztására, másrészt a lakosok érdektelenségére utal, valamint arra, hogy
nem tudatosítják a felkészítő gyakorlatok és az előzetes informálódás fontosságát.
„Hát gyakorlat nem volt, előző évek gyakorlata, meg hozzáállás (......). Nagyon nagy
dolog, erre felkészülni nem lehet.” (lakos)
„Ha most lenne felkészítés árvízre, legyen felkészítés mondjuk korosztályonként, mert
ugye nem lehet ezt egyszerre mindenkinek csinálni. Azt se feltételezem, hogy egyáltalán
komolyan venné a lakosság vagy, hogy eljönnének a felkészítésre.” (lakos)
„Szerintem ez mindig ugyanúgy fog történni. Mindenki tudja, hogy mit hogy kell csinálni,
és erre nem lehet felkészülni szerintem..... Hanem mikor megtörténik a baj, akkor
mindenki teszi a dolgát. (.....)
Míg ki nem jön a víz, addig mindenki bízik abba, hogy úgyse fog kijönni. Aztán mikor
kijön, akkor mindenki... teszi a legszükségesebbeket”.
Az alábbi interjúrészletekből kiderül, hogy a rendszerváltást megelőző időkben (az
„annak idején” a ’90-es évek előtti periódusra utal) a felelős szervek nagyobb hangsúlyt
fektettek a lakosságnak a katasztrófahelyzetekre való előzetes felkészítésére, úgy az
elemi és középiskolai oktatás, mint a települések szintjén rendezett szimulációs
gyakorlatok révén. Alanyaink akik erről beszámolnak (akkoriban fiatalok vagy gyerekek
voltak), személyes tapasztalataik alapján hangsúlyozzák ezen felkészítő gyakorlatok
hasznosságát, valamint hiányát a jelen helyzetben, a katasztrófahelyzetek megelőzésére
és kezelésére nézve.
„.....annak idején ami most a katasztrófavédelem akkor polgárvédelemnek volt, és az
nagyon jól megszervezte az ilyen katasztrófahelyzeteket. Én emlékszek arra is, hogy
nagyon sokat gyakorlatoztattak, olyan időbe is amikor nem volt katasztrófahelyzet. És
végigcsináltuk azt, hogy mit kell tenni olyankor ha valami katasztrófa történik. És hát
szerintem akkor mikor megtörtént a katasztrófa, mindenki tudta, hogy mit kell tennie.
(.........) Azóta igazából senki nem foglalkozik ezzel a dologgal. Tehát az, hogy tudjanak
az emberek elsősegélyt nyújtani, vagy hogy zajlik egy kitelepítés, mire kell vigyázni, vagy
egyáltalán.... Azóta ezzel már nem foglalkozik úgy senki.” (lakos)
„És lehet, hogy jót tenne esetleg az, hogyha a gyerekek már az iskolába ezzel kicsit
többet foglalkoznának, hogy ne féljenek tőle. Az elsősegély nyújtástól se féljenek. Meg
azért erről beszélnénk, többet beszélnénk. Nem jönne olyan váratlanul. Ez szerintem
fontos lenne. Fontos lenne. Általános iskolába, középiskolába.” (lakos)

„Hát igen, a felkészítésre, meg a segítésre mindenféleképen. A felkészítésre, hogy tudjuk
mit kell tennünk, utána meg ha mégis megtörténik a baj, akkor meg kell valaki aki
segítsen, hogy hogyan lépjünk túl rajta ..... Volt olyan, aki belebetegedett. Volt olyan, aki
belehalt, hogy elvesztette mindenét.” (lakos)
„Szerintem a gyerekeket erre föl kellene tudatosan készíteni. Én nagyon jó szívvel
venném, hogyha már iskolában erről tantárgy keretében esne szó, mit kell ilyenkor tenni.
Mert a technika az nem véd meg minket, hogyan kell viselkedni. Nyugodtan lehetne egy
ilyen tantárgy, mert szerintem senki sem venné az életbe sem zaklatásnak, legalább is itt
a mi területünkön, hogyha lennének. Én emlékszem vissza régen voltak polgár védelmis
gyakorlatok, próbák, amikor szimulált helyzeteket kellett átélni és megoldani. De most
azt se tudjuk, hogy kihez kell fordulni, hova kell menni, mit kell csinálni. Én emlékszem,
hogy minden munkahelyen voltak polgárvédelmi egységek, voltak napok amikor ezt
csinálták, voltak polgárvédelmi oktatások és utána meg tudták, hogy kell menteni
életeket, hova kell menni. Kinek mi a feladata.” (lakos)
A térség lakosainak az árvízveszéllyel, annak megelőzésével és ellene való
védekezéssel kapcsolatos ismeretei elsősorban személyes tapasztalatokból, az
előzetesen átélt hasonló helyzetekből származnak, hiszen lakóterületük kiemelten
árvízveszélyes területnek számít, ahol az elmúlt évek, évtizedek folyamán több
alkalommal kialakultak árvízkészenléti helyzetek. Továbbá fontos információ forrásként
említik az idősebb generációtól származó útbaigazításokat, olyanoktól, akik már
korábban is átéltek és megküzdöttek súlyosabb árvízhelyzetekkel.
„Szerintem mi mindannyian tudnánk, mert mindannyian részt vettünk 2001-be, ’98-ba,
szerintem mindannyian tudnánk, hogy mit kéne csinálni. Mert akkor még azt se tudtuk,
hogy rakjuk le a homokzsákot, mert azt se tudtuk, hogy kell hozzányúlni. Ahogy az öregek
mutatták, mert ők már csinálták, aztán megmutatták, hogy rakjuk le. Aztán most
szerintem már mi értünk oda, hogy mi tudjuk a fiataloknak megmutatni, hogy mit
csináljanak.” (lakos)
„Szerintem aki egyszer már végigcsinálta, átélte, szerintem az csak tudja. Akinek
normális kis esze van, az először is a kis értékeit, személyes iratait vagy egy váltás ruhát
összekészít. Hát gondolom, hogy egy ilyen esemény után már csak tudják.” (lakos)
„Sok segítséget adott az, hogy az idősek azok emlékeztek vissza a 48-as árvízre, hogy hol
jöttek be vizek, hova kell mennünk, ők tőlük kértünk tanácsokat. Mondták, hogy na most
ide menjetek, akkor is itt jött be és oda kellett összpontosítani, általában most itt ott folyt
a víz, ahol akkor. Akkor is szinte a 48-as árvíznél ebből az irányból jött, mert szinte
majdnem ugyanott szakadt át a gát.” (lakos)
„Nem tudtuk, csak hallottuk, hogy mindig az idősek mesélték, hogy mi volt amikor itt volt
az árvίz. Hát fel se tudtuk fogni, hogy milyen lehetett egy árvíz, árvízbe ott állni a
lakásba, az ágy minden vízben, el sem tudtuk képzelni.” (lakos)
„Szerintem a megélt élmény alapján már mindenki komolyabban venné a helyzetet. Egy
picit mindenkibe ott él a tudat, hogy egyszer már volt .. és már mindent úgy csinál...
hogyha jön az árvίz, ugye? ..... Tehát ez a megelőzés, ez a rákészülés, ez a tudat alatti
félelem, mint megélt élmény után már itt van velünk.” (lakos)

Veszély esetén a családok elsődleges gondolata a gyerekek és az idősebb rokonok,
valamint az állatok biztonságos helyre való eljuttatása, viszont nem jellemző a családon
belüli az előzetes tervezgetés, felkészültség az ilyen helyzetekre, a fiatalabb generáció
kioktatása, hanem a már bekövetkezett konkrét vészhelyzetben úgymond teszik azt ami a
legkézenfekvőbb a biztonság érdekében.
„Szerintem azt már komolyan vennék, szerintem az már tudná a sorját, hogy mit kell
csinálni. Kivéve az a fiatal generáció, aki nem.” (lakos)
“….én csak azt a pár estét éltem meg amikor itt kitelepítés volt és én nem mentem el, a
család itt maradt. Az apám azt mondta mi nem megyünk sehova. Ez így volt. Felnőttek
voltunk. Nem volt kicsi, nem volt apró a családban és mi nem mentünk. Én csak annyit
éltem meg belőle.” (lakos)
„.....nekem a férjem ő menekített traktorral éjjel nappal, a gyerekek a testvéremnél
voltak, apósom, anyósom kivittem őket a testvéremnél, szegények ott voltak tízen nem
tudom hányan a kétszobás lakásba, az állatokat is oda vittük.” (lakos)
„De azt mondom, hogy a gyerekek ezt nem veszik komolyan, bele se gondolnak abba,
hogy lehet ilyen. Aki most 18 éves, gyerek volt. Én is 20 éves voltam akkor, de annyira
homályos, hogy a 8 éves gyerek abszolút nem emlékszik arra, hogy mi történt és nem
fogja fel azt, amit az anya, a nagyszülő átélt. És hogyha esetleg családon belül, otthon
nem beszél, máshol nem hall róla.” (lakos)
A lakosság előzetes felkészültségének/ felkészítésének hiányára mutat az is, hogy a
lakosok előtt nem ismeretes településük veszély elhárítási tervének tartalma, a
szakemberek által leírt árvíz megelőzési és elhárítási mechanizmusok, azon intézkedések,
melyeket az önkormányzat ütemtervszerűen alkalmaz vészhelyzetekben. Ez alól azon
lakosok képeznek kivételt, akik közvetlenül részt vettek vagy vesznek a helyi
polgárvédelmi-,
katasztrófavédelmi
alakulatokban,
csapatokban.
Ugyanakkor
pozitívumnak számít, hogy a lakosok körében vannak olyanok is, akik felismerték a
lakosság előzetes bevonásának, beavatásának hiányából származó hátrányokat.
„Hát itt mondjuk elég jól működött a polgárvédelmi helyi szervezet, már nem csak azért,
de én is benne voltam, tehát onnan tudom, hogy jól működött. Erre volt terv, erre a
kitelepítésre, befogadásra, valamikor mi befogadók is voltunk. (....) Én már 3 éve nem
vagyok benne, de gondolom, hogy attól, hogy én elmentem nyugdíjba, nem változott ez a
rendszer, és akkor ezekben a tervekben le van írva. Ezeknek vannak előre gyártott
segédletei, hogy akkor mit jelent az, hogy kimenekítés, mit jelent az, hogy kitelepítés,
melyik a kettő közti különbség, melyiket mennyi idő alatt kell kihirdetni vagy tudatni a
lakossággal.” (lakos)
„Magát a tervet nem ismerjük. Meg van adva, mert rögtön amikor az árvíz jött volna,
előtte meg volt beszélve, hogy te neki szólsz, te neki szólsz és így egy láncszerűen szinte
mindenki volt értesítve.” (lakos)
„Tehát a képviselőtestület, aki dolgozik vele, biztosan ismeri. Mondjuk
katasztrófahelyzetben ők gondolom az első olyan számú testület, aki azonnal összeül,

döntéseket hoz és irányít, de biztos, hogy célszerű lenne, hogyha sokkal többen ismernék
ezt a katasztrófatervet. Jó lenne, mert akkor jobban meg lehetne szervezni.” (lakos)
„Tényleg átszervezték a polgárvédelmet és lett belőle katasztrófavédelem. Tudják ők,
hogy mit kell csinálni, csak az emberek nincsenek úgy felkészítve, mint akkor.” (lakos)
„Tehát tényleg valamit csak jó lenne tenni, hogy ők is tudják (a lakosság, hogy kihez
lehet fordulni, mit lehet tenni árvízhelyzetben). (......) Akár oktatás keretében, akár úgy,
hogy összehívva a lakosságot megbeszélésre, és akkor ott elmondanák nagyvonalakba.
Ha mindenki nem is jegyzi meg, de egyik ha megjegyzi, akkor már tud szólni, hogy azt
hallottam ott, hogy ő, akkor neki szóljunk, nem?” (lakos)
„Emlékszem jöttünk, mentünk, hogy most akkor mi a teendő, s aztán jött hozzám egy
kérés a polgármester úrtól - a helyi kultúrház vezetése az enyém volt akkor- hogy a depó
vezetését én elvállalnám-e. Hát természetesen azt sem tudtam, hogy mi az, hogy depó (...)
ez a kultúrházban lesz kialakítva, ide érkeznek a segélyek és ugye innen kell majd osztani.
(lakos)
Azon kérdésre, hogy hogyan lehet védekezni, illetve felkészülni árvízhelyzetre, vagy az a
válasz, hogy nem lehetséges, vagy pedig jellemző módón (főleg a férfiak esetében)
vízszabályozással, vízelvezetéssel, gátépítéssel stb. kapcsolatos munkálatokról beszélnek,
melyek elsősorban nem a lakosságon múlnak, hanem az önkormányzatok és az illetékes
megyei hatóságok hatásköre alá tartoznak. Tehát a megkérdezettek nem említenek olyan
praktikus eljárásokat és intézkedéseket, melyek egyéni, háztartásokon belüli feladatok
lennének, mint például: folytonos informálódás az illetékes szerveknél, gyerekek
felkészítése, menekülési útvonalak megismerése / kigondolása, túlélőcsomag előkészítése
3 napra, saját háztájéki csatornák tisztán való tartása, értékes tárgyak biztonságos helyen
való tárolása stb.
„Hát a megelőzésre mindig kaptunk szivattyúkat, tehát olyan felkészülés szempontjából,
már rákészültünk.” (lakos)
“Most már azért szerintem az új gát sokkal stabilabb, sokkal erősebb. Nyilván azon már
túlvagyunk (...) de ezen kίvül másat, hogy mit lehetett volna itt csinálni? Semmit.” (lakos)
„Ott eszetlen építkezési engedély folytán alakult ki az a kis település rész, ami úgymond
dombon van, mert végül is az valamikor az volt, mert, hogy ott volt a falu eredete is, a
templom is odaépült. Na de a templomot úgy körbelakták, tehát bele a laposba is, hogy
már ezek a házak, amit Marika mond, már alapból veszélyben vannak.( ...) És ami még
rossz nekik, hogy a biztosító meg nem fizet. Pont azért, mert árterületbe épült,
engedéllyel épült árterületre.” (lakos)
„Na most akkor jött ez a nagy rendszerváltás és akkor a külgazdagok vitték a vasat,
mindent, ugye ez a töltés tönkrement, akié volt, nem tudom, a vízügy, nem törődött vele,
és ez a töltés jól megrongálódott. Sőt, van egy hely, ahol be szokott jönni a legelőn, toló
lappal el lett tolva, tessék elképzelni (...) a töltést eltolták. Eltolták 300 méterrel.” (lakos)
„Belvízről beszélünk, a legelső az árokrendszernek a kitakarítása. Ez nagyon nagy
segítség, mert itt akkor kb. egy 3-4 napot nem kellett volna rádolgozni. Zsilipzárással
meg lehet volna oldani a bejövő vizeket sok helyen, meg kimenetét. Ennek a megléte még

nincs meg, főleg a főkanális megyen az erdő alatt is, nincs befogadóképessége. Jön egy
kis víz, az már ki is ugrott és az már terjed (..........) tehát szervezetlenség folyt utána,
miután a rendszerváltás történt, mert ugye senki nem foglalkozott itt a vízelvezetéssel. Az
egy nagy segítség lenne, az átereszeket megcsinálni, ez még nincs meg, ez egy
kellemetlenséget okoz, rengeteg munkával jár”. (lakos)
„Hát az árvízelhárítására már nincs sok dolog, a töltés megvan. Ott ugyanúgy tudunk
védekezni a homokzsákokkal. Ezeket nem tudjuk másképp megoldani.” (lakos)
„Itt 1964-ben épült egy olyan, hát nem gátrendszer, egy a Tisza vonalával párhuzamosan
egy gát, ez a három falut védi. Háromszoros teljesítményű, tehát gátfelépítésű (.....) Árvíz
ellen ez egy nagyon komoly erődítmény, nekünk konkrétan innen árvízveszélyünk nincsen.
Úgymond a Tisza felől, a mi határunkon, keleti oldal, Tisza felé, Tiszaszalka irányába.
Előfordulhat viszont a visszafolyás ha Vásárosnaményt elönti, be tud segíteni a Szamos,
akkor a töltés hátuljáról tud minket megtámadni vagy pedig Győrön, ahol kiment a töltés,
voltak ezzel problémák (.......) És a gyulai önkormányzat kb. vagy 10 éve még tovább
építette azt a gátat ami itt befejeződött, kb. 1 km hosszúságban ment tovább szintén nem
merőlegesen, ugye az a legveszélyesebb, ment tovább párhuzamosan a Tisza folyásával,
egészen Aranyosapáti alá. Úgyhogy mi most árvíz felől meg vagyunk védve.”( lakos)
„Még az árvízre azért szerintem fel tudnak készülni, mert azért most a vízügynek van
olyan rendszere, hogy tudja előre jelezni és viszonylag jól jelzi előre, hogy milyen magas
vízállást várhatunk. És esetleg veszély is. Most már. De se a ’70-es árvíznél nem tudták
ezt megmondani, a 2001-es árvíznél gyanították, hogy lesz valami valahol baj.” (lakos)
„A töltésfejlesztést az ugye most megerősίtették Tiszabecstől egészen Lónyáig, magasabb
is szélesebb is (1 méterrel magasabb és 2 méterrel szélesebb), a teteje járható, ez is nagy
segίtség, hogy katasztrófa vagy árvίz idején meg lehet közelίteni (igen, mert nem tudtak
minket szállίtani), és aztán szerintem a folyómeder kotrására is sokkal jobban
odafigyelnek.” (lakos)
„Az emberek megnyugodtak, úgy gondolják, hogy megerősítették a gátat, ezzel meg
vagyunk oldva, igazából nem foglalkozik ezzel senki. Azóta.” (lakos)
7.2 Mit lehet és kell tenni árvíz idején – a lakosság ismeretei az árvíz idején való
helyes magatartásról
•

Első lépések árvíz idején

Ilyen jellegű katasztrófahelyzetekben talán a legfontosabb a folytonos informálódás a
helyzet alakulásáról (helyi sajtóból főként), valamint a hatóságok és a katasztrófavédelmi
alakulatok utasításainak a betartása. Kutatásunk célterületén az információ áramlása nem
merül fel problémaként, hiszen vidéki településekről van szó, ahol gyorsan, szájról –
szájra terjednek a hírek, különösen ilyen kritikus helyzetben, ugyanakkor folyó menti
településekről van szó, ahol a lakosok közvetlen módon is észlelik a helyzet súlyosságát.
A megkérdezettek egyike sem hangsúlyozta ki az informálódást, a fejlemények
figyelését, mint fontos, elsődleges feladatot árvíz idején, hiszen magától érthető
számukra, hogy az információk, a fejlemények a helyi önkormányzati hivatalból a
lakosokhoz is mindenképpen eljutnak.

A helyzet súlyosbodása esetén a következő fontos lépés a családtagok (főleg, gyerekek,
idősek, nők), valamint az értéktárgyak és, ebben az esetben az állatok biztonságos
helyre való menekítése, valamint elhelyezése a házban.
„Persze az első reakció megijedni, mindenki a családjára gondolva, a féltenivalóját, azt
végig gondolja, hogy akkor hová, hogyha baj van?” (lakos)
„Igazából erre nem lehet felkészülni, mert 20 kamiont most nem hozhat ide és akkor
abba a te értéked, ebbe a tied, mert olyankor az ember a saját életét, a családját meg a
legfontosabb dolgait félti. És úgy volt vele szerintem mindenki, hogy nem érdekel, hogy
mi lesz, csak együtt vagyunk, rendben van, mindenki él, nem lett semmi, aztán, hogy mi
lesz tovább azt rábίztuk a sorsra.” (lakos)
„..... azt hiszem a hangos kocsi a faluban már ment, tehát már a központi irányίtás ezt
megtette, de mi magunk akkor még pakolni.... édesanyámtól a tyúkokat áthoztuk hozzánk,
jut eszembe. Anyukámék lakása mélyebben fekszik a településen mint a mienk és ezt
mielőtt már mentünk Jándra szerintem akkor áttelepίtettük a garázsunkba. Igen, tehát
valamilyen szinten készültünk, de erre hogyan lehet felkészülni, mikor az ember eddig
mindig csak a messzeségből látta, meg hallotta, hogy jön a víz, meg az iratokból
tudta?”(lakos)
„A legfontosabb iratokat, ilyeneket összeszedni, mert hogyha menekülni kell, vagy arra
kerül a sor (...) Meg egy pár holmi ami nagyon szükséges. A legmagasabb pontra
felpakoltunk mindent, ami épp tényleg a legmagasabb.” (lakos)
„Mentünk két traktorral, egyik ment elől, hogy az árokba bele ne menjünk, és akkor
szóltak ott a lakásokba, hogy nekünk ez van, bementünk, és akkor felraktuk a traktor bal
kocsijára az értékeket és az állatokat (.....) a hűtőládákat megpakolva, mivel ott áram
már le volt kapcsolva, pakoltuk a pótkocsikra a hűtőládát, oszt hordtuk be az udvarokra
a hűtőládát, dugtuk be, hogy ne romoljon meg az élelmiszerük.” (lakos)
„Bennünket annyiban érintett, hogy mi mivel mezőgazdasággal foglalkozunk, mi pl. a
traktorokat, tehát ami menthető volt, azt kivittük a településünkön egy úgynevezett akácos
út részre,a vasút túloldalán van, magas területen van, akkor mi pl. oda vittük ki, hogy
legalább a traktorok biztonságban legyenek”. (lakos)
„...... arról volt szó, hogy ne az istállóban, hanem szabadon kell engedni, mert ő az
ösztöne szerint megtalálja magának azt a magaslatot. Ezt mondták is mindenkinek, hogy
az állatokat engedjék szabadon, nem bezárva.” (lakos)
A fent elmondottakra vonatkozóan az érintett települések lakói felhívást kaptak az
önkormányzatok részéről (írott vagy nem írott formában), viszont ezek betartása
településtől, valamint egyéntől függően is más – másként alakult. Az alábbi beszámolók
is alátámasztják, hogy a lakosság nincs előzetesen ( nyugalmi időszakban is) informálva
és felkészítve hivatalos, szervezett keretek között arra, hogy mit kell tennie
katasztrófahelyzetben/ árvízhelyzetben, erre közvetlenül csak az árvízveszély
kialakulásakor kerül sor.

„És honnan tudják azt, hogy ezt így kell csinálni?
- Szól a szomszéd vagy aki ezt már átélte, meg a hivatal értesíti a lakosságot ilyen esetbe.
- Tehát itt a hangos beszélővel az autó folyamatosan járt és mondta, hogy mit kell
csinálni, mit készítsenek.
- Tehát elsősorban az életmentés a fontos, utána a megszerzett kis javak mentése, amit
lehet, mert mindent nem lehet biztonságba helyezni.” (lakos)
„Igen, a papír kiment a hivatalból, persze, hogyne, minden háznak kiment. Tehát fel
voltak előre készítve, hogy ilyen lesz, ez várható erre készülni kell.” (lakos)
„..... jöttek, hogy mindenki költözzön ki. Jött a polgármesteri hivatal autója hangszóróval
és akkor mindenkit felhίvtak. De ez már közvetlenül az árvίz előtt volt.”( lakos)
„.... most mindenki abban reménykedett, hogy nem lesz, hátha most is elmegy, nem pakolt
össze, utolsó percig abban reménykedtünk, hogy nem lesz itt árvíz, csak ijezget bennünket
a Tisza. Az állatokat se engedték el, sok állat odaveszett bent a karámban, az ólakban.”
(lakos)
„Az ember bénultan állt, nem tudta, hogy menjen haza, mit csináljon, mit mentsen ki,
kinek szóljon? Azt hittük, hogy csak egy rémhίr. Rendesen négy óráig dolgoztunk és
akkor hazamentünk és mindenki hallgatózott, hogy hol tart a vίz. De közbe már
megindultak Beregből a buszok szállίtották az embereket, aztán akinek kocsija volt az
utánfutóval vagy egyéb módon szállίtotta a saját értékeit és hát onnan települtek
folyamatosan kifele, de hát akkor is még őket sajnáltuk, én legalábbis, hogy szerencsétlen
riadt emberek, ott kellett hagyni mindenüket, kis táskával indulnak a semmibe és mire
fognak majd hazamenni, de arra, hogy én a saját értékeimet mentsem, hogy pakoljak,
hogy gondoljak arra, hogy ideér... arra nem.” (lakos)
„Tehát annyira nem fogtuk fel, hogy ez a vίz tényleg jön, hogy szinte nem is pakoltunk el
semmit, mert arra gondoltunk, hogy beülünk a kocsiba elmegyünk aztán majd
visszamegyünk. Én úgy összepakoltam, hogy csak magamnak pakoltam és a gyermeknek,
a férjemnek semmit nem pakoltam. Isteni szerencse, hogy ő pakolt magának, mert
egyszerűen nem is foglalkoztunk vele. (lakos)
Azon megkérdezett lakosok, elsősorban férfiak, akik részt vettek a helyi készenléti
állapot megszervezésében, mint a helyi polgárvédelem/ katasztrófavédelem vagy
önkéntes csapatok tagjai részletes beszámolóval szolgáltak arról, hogy hogyan zajlik
ütemterv szerint (a veszély elhárítási terv alapján) a készenléti állapot megszervezése,
majd utána a védekező munkálatok, tevékenységek. Tehát ebben az esetben is érvényes
az a megállapítás, miszerint azon lakosok rendelkeznek részletes és átfogó információval,
tudással a katasztrófahelyzetek kezeléséről, kimeneteléről és a szükséges intézkedésekről
akik közvetlenül részt vesznek a polgárvédelmi és katasztrófa elhárítási munkálatokban.
„Hát volt egy riasztócsoport elvileg, azok szóltak egymásnak, azok szóltak tovább, a
polgármester volt a legjobban tájékoztatva a vízügy részéről, s ő akkor hívta az
embereket. Volt egy csoport már megszervezve előre, s azok akik a területeket ismerték,
tudták, hogy mi hol van, s ott nézték. A katasztrófavédelem korrigálta ezt az egészet, fel

volt írva kinek hány traktorja van, ki tudja ezt lebonyolítani az árvízvédekezésre, és aztán
ez magától kialakult. A lakosság részéről önkéntes összefogással ment az árkok pakolása,
a homok rakodása, a kiszállítás. Előre tudtunk arról, hogy nagy víz lesz, mert már ezt
jelezték a médiák és tudtuk, hogy nagy vizet fogunk várni, csak nem tudtuk, hogy melyik
irányból.” (lakos)
„Tehát mire ideért az a nagy áradat, mi már be voltunk készülve. Le voltak bordázva a
gyengébb helyek, meg volt emelve egy 70 cm-re. Nyúl gátat csináltunk körbe a falunak.
(lakos)
„A jegyző utasίtására a dolgozók, akiket be tudtunk vonni - férfiak, 18 éven felüli férfiakmár be voltak rendelve csapatokba, 20-30 fős csapatokba. Meg hát nem csak a férfiakat,
hanem az olyan életképes nőket is behívtunk, akik a zsákot tartották, a férfiak rakták a
homokot, tehát készültünk.” (lakos)
„....az árvízvédelmi szolgálatnak az a dolga, hogy addig, amíg jön kifele az árvíz, tehát
elérte a falu határát, az árvízvédelmi töltést, addig ez a figyelő szolgálat a töltés másik
oldalán ne a vizet figyelje, hanem a töltése másik oldalát figyelje, hogy nem érte repedés
vagy szivárgás, vagy valami, és neki ez a dolga, hogy jelezze azok felé, akinek ezt kell
jelezni, ne vaklármát csinálni, ez eléggé flottul ment itt. Vagy háromszor volt rá szükség,
tehát már három árvíznél.” (lakos)
„Hát ha jön a víz, akkor nagy baj van. Mert akkor azokat is el kell szállásolni, akik itt
maradnak. Azoknak gondoskodni kell élelemről, lekapcsolják az áramot, lekapcsolják a
gázt, a vizet. (.....) Tehát olyankor meg kell szervezni, hogy mi marad, milyen pontja
marad meg a településnek, legmagasabb pontja.” (lakos)
•

Intézmények szerepe árvíz idején

A fókuszcsoportos interjúk során kiderült, hogy a lakosok tisztában vannak a különböző
helyi, megyei és országos szintű intézmények árvízhelyzetben/ katasztrófa elhárításban
betöltött szerepéről, azzal, hogy a helyi vezetőség és a különböző intézmények által
kifejtett erőfeszítések és a szakszerűen megszervezett munka hiányában a közösség nem
tudna átvészelni egy ilyen kritikus helyzetet. Elsősorban a helyi vezetőséget
(polgármester, hivatali dolgozók), a helyi polgárvédelmi csapatot, megyei vízügyi
szakembereket, a megyei katasztrófa elhárítási szakembereket, a tűzoltóságot, de még a
katonaságot is említik. Ezen említett intézmények iránt tanúsított bizalmi állapot arra
enged következtetni, hogy egy jól működő árvíz- és katasztrófa elhárítási rendszer
működik a térségben.
“Menni egyszer sem kellett, de ilyen tiszteletben volt tartva a Tisza menti ember által
akkor az árvíz, az árvíz veszély. Ide való volt a védelemvezető, a vízügyi szakember…
annak volt akkor annyi tekintélye a faluban, mint a papnak.” (lakos)
“Na most ezt a községben látják a vezetőségtől (…) akkor csak megnyugszik. De mikor a
vezetés kapkod, meg hülyeségeket csinál, pánikot kelt, akkor van baj a lakossággal.”
(lakos)

“A katasztrófavédelem 200%-ban megtette szerintem amit tehetett. Minden nap, utána
előtte. Tehát a katasztrófavédelem, a tűzoltóság azok tényleg elsőrendűen mindent
csináltak, mindenben segítettek.”( lakos)
„A polgármesternek, meg a segítségnek amit kaptunk - külső segítséget- köszönhető,
hogy szervezetten mentek a dolgok. A homokzsákok pakolása is, azt hiszem ahhoz
Szegedről jöttek, tehát az ország minden részéről jöttek szakemberek.” (lakos)
„...a ház hátánál viszont az árokból befolyt a víz, ilyen szinten kaptam a hivatali
közmunkásoktól segítséget, hogy homokzsákkal a ház hátát védtük, hogy ne menjen be a
kertekbe.”( lakos)
„Azért megvannak még a hivatalokba szerintem azok a régi katasztrófa, vagy
polgárvédelmi védekezési tervek, és azért ilyen katasztrófa esetén mindig a polgármester
kezdi el az irányítást, és akkor ő szól azoknak, akik már rég csináltak ilyet, össze tudják
fogni az embereket és azokat odateszi vezetőknek, hogy te viszel 10 embert magaddal
lapátolni, te a zsákot rakjad, a géperőt mozgassátok.” (lakos)
•

Szervezettség, együttműködés,
felismerése árvíz idején

közösség,

külső

segítség

szerepének

Az alábbi interjúrészletek alapján kitűnik, hogy így tíz év távlatában is (a 2001-es árvízre
utal szinte mindenki) az emberekben igen erősen megmaradt az akkori
katasztrófahelyzetben észlelt és átélt összefogás és együttműködés élménye és
fontossága, mely elsősorban a következő formákban nyilvánult meg:
-

a jelen levő szakemberektől (katasztrófa elhárítási, vízügyi szakemberek, katonák,
tűzoltók) kapott segítségben (munkaerő) és szaktanácsadásban végig az árvíz
lezajlása során;

-

a katonaság, a megyei szintű katasztrófa elhárítás és vízügyi igazgatóságok
szakembereinek, a tűzoltóság, a helyi vezetőség (önkormányzati képviselők,
hivatalnokok), a helyi polgárvédelmi csapatok, valamint nem utolsó sorban a lakosság
(önkéntesek) összefogásában, a megelőzési, védekezési és helyreállítási munkálatok
során kifejtett közös erőfeszítésében;

-

a védekezésben közvetlenül részt vevő férfiak ellátásában, támogatásában (elsősorban
a női lakosok, helyi hivatalnokok részéről);

-

a szomszédos településekről érkező munkaerő jelenlétében, vagy a szomszédos
településekről érkező kimenekített lakosság befogadásában;

-

az ország egész területéről érkező adományokban: civil szervezetek, cégek és
magánszemélyek részéről érkező adományokban és munkaerőben.

Továbbá igen fontos tény annak felismerése is, hogy a fent említett összefogás és
együttműködés nélkül az érintett települések önnön erőből igen nehezen tudták volna
átvészelni, kezelni a helyzetet.
„Pont jól jöttünk ki belőle, mert végül is megvolt az irányítás, a felső szintről is, a
katasztrófavédelemről is, meg az embereknek a jó szándékától is.” (lakos)

„Meg volt szervezve. Összeültünk, elmondtuk mit kell majd csinálni, mire van szükség, a
traktorosok hordták a homokzsákot, a zsákolók a zsákokat pakolták, akik irányították a
katonákat, azok irányították, meg segítettek, meg volt adva, hogy hova kell letenni a
homokzsákot.” (lakos)
„Szervezett volt, a mentés is szervezett volt, utána a visszatelepítés is, a fertőtlenítés is.
Minden szervezett volt, mindenki jött csinálta a dolgát. Nem volt itt elakadás.” (lakos)
„Homokzsákok pakolása. (...) Szakszerűen ment. A bűnügyesek megmutatták meddig kell
pakolni, hogy kell rakni, egymásra. (....) Meg van adva, hogy hány lapáttal kell
belerakni.” (lakos)
„Alvás nélkül, kb. három napot. Utána aludtam két órát. Hazamentem, már jöttek értünk.
4-kor hazamentem, 6-kor már ébreztettek. Két órát aludtam. Olyan volt, hogy 14 napot
folyamatosan védekeztünk és abban esetleg 2-3 órát ha naponta aludtunk. Közben
érkeztek katonák, azokat is el kellett irányítani. Volt, hogy hajnal 3-kor hazaérkeztünk,
hogy jó, most kicsit álljunk meg, kicsit pihenjünk is, de fél hatkor már verték a redőnyt,
hogy indítsál, mert megyünk pakolni. Aki traktorokkal volt az indult és vitte a
homokzsákokat. Meg az őrséget is csinálni kellett, mert ahol veszélyesebb dolgok voltak,
ott őrséget kellett állni.” (lakos)
„Állandó emberek voltak ott. A nyúlgátak mentén, pedig állandó ember volt, járkált és
ahol szivárgás volt, vagy átfolyás, rögtön szólt, ide hozzatok 4 traktor homokzsákot, kb.
annyi kellett, vagy lenájlonozni a kifolyó kanálisokat, minden árkot ledugítottunk,
letömítettünk, hogy azokon is ne jöjjön a falu felé vissza a víz. Hát a temetőben is elindult
a víz, azt is próbáltuk visszafordítani, mert az elég kellemetlen.” (lakos)
„.... egy közös célért dolgoztunk, közös lett az akarat, a hozzáállás is. Minden. Magunkat
is védtük, másokat is. Nem mentünk egy csomóba. Meg volt adva, te ezt a szakaszt nézed,
ha gond van akkor szólsz.” (lakos)
„2001-ben nagyon-nagyon sokan voltak itt, akik más településekről voltak itt elhelyezve,
arról a beregi részről és arra emlékszem, hogy pl. a hivatal segített, még mi voltunk itt és
akkor saját a segélycsomagunkat, amit kaptunk osztottuk szét azoknak a családoknak,
akiknél voltak elszállásolva.” (lakos)
„....itt a városban minden lakásban szinte kivétel nélkül több család húzódott meg és
azzal tudtak a belső városrészben élők segίteni, hogy ismerőst, munkatársat, rokont,
barátot befogadtak.” (lakos)
„..... itt mindenki megkapta a meleg élelmet az iskolában, tehát itt ilyen probléma nem
volt. A katonaság kihozta a kenyeret. (...) Konzervet hoztak, szalámit, főztek a konyhán.”
(lakos)
„És azon a részen mi befogadtunk olyanokat, akik innen Kisarból költöztek át. Vagyis
arra az időre, míg felépült az új házuk. (...) Ezt visszaadták 2001-ben a kisariak, mert
akkor meg Gulácson szakadt meg, Gulácsot öntötte el a víz, és azokat hoztuk ide át, és
laktak addig, míg új házuk lett.” (lakos)

„Tehát most aki nem jött ki a gátra, az lement az óvoda konyhájára, csinálta az
ennivalót, hordta a gátra az embereknek az ennivalót. (...) mindenki, az apraja-nagyja,
tehát itt mondhatjuk, hogy mindenki, az egész falu csinálta.” (lakos)
„Szörnyű volt az az első hét, én akkor önkéntesként dolgoztam bent a hivatalba és ahogy
osztottuk a teát, éjfél után hallani lehetett ahogy szakadtak meg a házak, ahogy repedtek
és akkor reccs és akkor ahogy omlott össze.” (lakos)
„Jöttek a szállítmányok meg mindenféle, ez volt az elsődleges, amikor el volt zárva a víz
akkor tasakos vizet kaptunk, utána jöttek a lajtos autók akkor onnan volt víz, rengeteg
ásványvizet adtak, tényleg az Isten velünk volt.” (lakos)
“….. azon felül, hogy mi itt elvoltunk és elszenvedtük, ugye azt tudtuk, hogy milyen
összefogás volt, azt most is láttuk, már a mostani árvízterületen ahol volt, Borsodban. Mi
is most is gyűjtöttünk, mert aki egyszer átélt egy árvizet az tudja, hogy mit él át az aki
egyszer benne van. És az a sok civil, aki azokat nekünk összeszedte, és aki ideszállította
és az, hogy az a sorrendiség, hogy előbb jött a víz, mert az nem volt, utána
fertőtlenítőszer, tehát minden olyan nagyon jól meg volt szervezve.” (lakos)
„2001-be is úgy volt, meg ’98-ba is, hogy megérkeztek, mi se tudjuk, hogy honnan a
buszokkal, hozták a buszok, hordták ide az embereket, azt se tudtuk, hogy kik voltak, csak
kérdezték, hogy „Hová álljunk, hun segítsünk.
- Jöttek maguktól, így van. Vállalatoktól, cégektől, Dombrádról.
- Főiskolások.” (lakos)
A fentiekkel ellentétben néhány lakos eltérő módon tapasztalta meg az árvízhelyzet
idején az együttműködést és a közösségiséget:
„Nem nagyon volt összefogás ilyen szempontból, mindenki a sajátját rendezgette, nem
érdekelte, hogy főzni kéne ezeknek a férfiaknak egy kanna teát, kávét vagy kenyeret...ott
vannak a hivatali dolgozók, oszt csinálják, kész, ennyi. Csak egy néhányan voltak akik
segítettek.” (lakos)
„.....voltak, akiknek egy kicsit magasabban volt a lakásuk és nem ment be a vίz csak
körbevette a vίz, azok garázdálkodtak a többi lakásban.” (lakos)
„....akinek meg nem volt ilyen lelki traumája az szabadabban élt, az tudta sokkal jobban,
hogy mikor van segélyosztás, hogy mikor milyen szállίtmány érkezik, hova kell menni és
gátlástalanul beálltak a sorba, elfogadták az adományokat, kiadták magukat, lekérték.
Akinek meg gondja volt és tényleg az értékeit mentette, meg lelkileg összetörött, annak
meg kedve nem volt, hogy menjen, hogy beálljon a sorba, hogy veszekedjen, tolakodjon.”
(lakos)
•

Kitelepítés / kimenekítés folyamata árvíz idején

A kutatás során megkérdezett lakosok közül mindenki átélt már kitelepítés előtti
készenléti állapotot, részt vett árvíz miatti kitelepítésen, ezért pontos és egyhangú
beszámolót kaptunk a kitelepítés – kimenekítés folyamatáról, mely megegyezik az

önkormányzati képviselők által elmondottakkal, és mely az összes vizsgált településen a
következőképpen történik: a) a lakosok többé-kevésbé tisztában vannak a közelgő
veszéllyel, ezért aki teheti még a hivatalos felhívást megelőzően igyekszik biztonságos
helyre eljuttatni családját – rokonokhoz, ismerősökhöz (gyerekeket, időseket, nőket
elsősorban); b) amint a veszély ténylegesen bekövetkezik, az önkormányzati hivatal
azonnal riasztja a lakosságot (a település körbejárása hangosbemondóval); c) a lakosság
felkészülése a kitelepítésre (a fentebbi interjúrészletek alapján egyéntől, háztartástól függ,
hogy ki mennyire veszi komolyan a hivatalos felhívást és az előkészületeket); d) a
lakosság összegyűl a hivatal által kijelölt helyen, a megadott időpontban, a megszabott
terjedelmű csomagokkal; e) a lakosok nyilvántartása és elszállítása buszokon a befogadó
településre (arról is mindenkinek tudomása van, hogy melyik a befogadó település), ahol
felkészülten várják őket; f) a kilakoltatás után már senki sem hagyhatja el a települést a
fertőzésveszély miatt.
Továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy a megkérdezett lakosok tisztában vannak azzal
(és természetesnek tartják), hogy melyek azok a lakossági csoportok akik előnyt élveznek
a kitelepítés folyamán, tehát ebből sem adódnak konfliktusok: betegek, idősek, gyerekek,
nők.
Most az, hogy kimenekítés vagy kitelepítés, ebben azt kell tudni, hogy a kitelepítésre van
idő, tehát legalább 24 óra, 48 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezen gondolkozzunk,
hogy az embereken túl milyen élő jószágokat, emberi javakat tudunk menteni, ha nem
tudjuk elszállítani a földön lévő lemezjátszót, vagy TV-t, akkor feltesszük a szekrény
tetejére, vagy összedől a ház vagy nem. Vagy pl. a lakást nem nyitva hagyni, a
fagyasztókat kikapcsolni, a baj mellé ne csináljunk másikat. (lakos)
„Mikor kell elhagyni a házat? Éjfél körül szólt a jegyző úr, hogy Tarpánál áttörte a gátat
és akkor a falu lakosait gyorsan... parancsszó volt. Mentünk mi az autóval, házról-házra
jártak, a jegyző úr elrendelte, hogy a falut ki kell telepíteni. Ez éjszaka volt, pontosan
éjfél körül. Mindenki egy táskával a buszon gyülekezett.” (lakos)
„Van ilyen polgárvédelmi terv, hogy hova települhet, melyik faluba. Ugye akinek volt
olyan rokona vagy ismerőse, ahol nem veszélyeztetett az árvíz, azok odamentek”. (lakos)
Amikor hangosbemondóval járkálnak, akkor kell készülni a kitelepedésre. A központi
irányítás. Előtte lehet menni, utána nem.. (lakos)
„Idősek is maradtak, azok azért, mert nem akarta itt hagyni a jószágot, az fel volt írva,
hogy ő itt maradt, arról lista volt vezetve, tudták, ki az aki itt maradt a faluban. Szóltak,
hogy itt kell hagyni a falut és saját felelősségére maradt az, aki maradni akart”. (lakos)
Állítólag egy busz tele volt, a másikban meg csak tingi-lingi, főleg a Virág utcaiak
mentek Gyulaházára, meg néhányan a faluból. Mert azért mindenki a rokonánál, meg
ismerősénél már napközbe elment, aznap. (lakos)
„Az embereknek a kitelepítése, kimenekítése Kisvárdába tömegközlekedési járművel
történt, most tudni kell igazolni az ottani nyilvántartónak, ezért kellenek a személyes
iratok is.” (lakos)

„Hát az asszony, a gyerekek elmentek a rokonsághoz, szülőkhöz, sógorhoz, testvérekhez.
Mondjuk ők másképp fogták fel, ők inkább bepánikoltak. Idősek mentek el inkább. Féltek,
hogy a kis házukat elviszi a víz.” (lakos)
„A gyerekeket, öregeket, utána a férfiakat. (kitelepítés sorrendje – a szerző) Hát az
embereket nyílván........ Most persze, van egy ilyen forgatókönyv, nem tudom, milyen
tervnek nevezik, a tervnek a része.” (lakos)
„Hát előbb a betegeket, időseket, gyerekeket (kitelepítés sorrendje – a szerző). És utána
a férfiak szoktak maradni. (.....) Mert igen, általában a férfiak nem is mennek el, mert
egyrészt ők ott vannak a védekezésnél és másrészt ők azok, akik hátramaradnak, hogy ha
kirabolják ami még megmaradt, tehát ők rendszerint maradni szoktak.” (lakos)
„..... mindenki oda ment ahova tudott, akinek pedig nem volt hova mennie, akkor szóltak
a közlemények, hogy hova mehet, hol fogadják őket. Szervezetten megoldották, mert a
Volán biztosίtott buszokat és aki nem tudott hogy menni, senki sem maradt amiatt otthon.
(...) Ez szerintem automatikusan ..... a családon belül is az volt, hogy te mész a gyerekkel,
meg az öregek azok menjenek és akkor a férfiak maradnak és védik addig amίg lehet.
Szerintem ehhez nem kellett hogy bárki is mondja.” (lakos)
•

Milyen javakat/ dolgokat vihetünk magunkkal ha jön az árvíz?

Akárcsak a kitelepítés folyamatának esetében, a megkérdezett lakosok arra a kérdésre,
hogy mit kell vinniük vagy mit vihetnek magukkal kitelepítés esetében, egyhangúan a
következőket sorolták fel: iratok, pénz, ékszer, ruhanemű, gyógyszer, értékesebb és
kisebb személyes tárgyak. A lakosok által említett tárgyak szerepelnek olyan,
szakemberek által összeállított listákon is, melyek a túlélőcsomagok tartalmára
vonatkoznak, viszont olyan fontosabb dolgokat csak kevesen, vagy egyáltalán nem
említenek mint élelmiszer, víz, elemlámpa, elemes rádiókészülék.
„Tisztálkodási cikkeket, személyes holmikat, iratokat, meg volt szabva egy 30 kg-os
csomag.”( lakos)
„Tehát macskát nem lehetett vinni, csak a személyes holmi, meg éppenséggel egy két
értékesebb dolog, olyan, hogy pénz, ékszer, ilyesmi. Az iratokat, pár ruhát, gyógyszert.
Tehát nem TV-t. Aki tudta amikor elment, akkor próbálták, hogy a TV-t a szekrény
tetejére, a polcokat fölemelve olyan magasságba amilyenre gondoltuk, a szőnyegeket a
szekrény tetejére, elvitték a gépjárműveket, pl. én is. Nem mondom, hogy értékes volt, de
nekem az is érték.” (lakos)
„Csak a legszükségesebbeket egy kis táskát, iratainkat, váltó ruhát, kész. Jobb esetben
ékszereket, értékeket, de hát tudjuk, hogy sajnos nem .. amit gyorsan össze tudtak
kapkodni.” (lakos)
„Az ember tudta, hogy az alapvető iratokat, gyógyszereket, felszereléseket, holmikat,
élelmiszert, de azt is minimálisat. Ha valakinek volt hova mennie, az tekintettel volt arra,
hogy oda sokan mennek és nem vihetek mindent, örülök, hogy befogadnak.” (lakos)
Annak ellenére, hogy a lakosok többsége vagy előzetes tapasztalat alapján vagy a hivatali
kiértesítő szerint tisztában van azzal, hogy mit kellene magához vennie, illetve melyek a

fontosabb előkészületi tevékenységek (pl. javak biztonságba helyezése, állatok
kiengedése) kitelepítés esetén, előfordulnak olyan háztartások is, akik hanyagolják, utolsó
pillanatig halasztgatják ezen főbb intézkedéseket és emiatt nagyobb károkat kell
elszenvedniük:
„Lehet komolyabban vennénk én úgy gondolom, lehet jobban átgondolnám, hogy mi az
amit megvédjek, mert nekünk személy szerint csak egy ülőgarnituránk maradt. Az volt a
szerencse, hogy rárakták székre, ennyi maradt, a többi mindenünk elázott, ágyneműtől
megkezdve minden. Lehet, hogy akkor másképp pakolna az ember, komolyabban venné.”
(lakos)
„..... most tudnák hogyha el kell menni, ki kell települni, ami van otthon, érték, ékszer,
papír, bizonyítvány, személyigazolvány ... apróság azt el kell vinni, mert itt senkinek nem
volt meg, itt úszkált minden a víz tetején. Itt a végén mikor helyrerázódott, itt
mindenkinek újra kellett kérni. Szembesültem vele, mint képző, felnőtt képzőként, hogy itt
senkinek nem volt iskolai végzettségéről papír, aztán a legborzasztóbb az volt, hogy még
az iskolában is nehéz volt kikeríteni, mert az is egy árvíz sújtotta terület volt és ott se
lettek meg a cuccok. Tehát itt nagyon bonyodalmas volt, most biztos tudnám, hogy ezt
viszem, a pénzem viszem, az ékszert viszem és az ólajtót kinyitom, hogy a jószág menjen,
mert az megleli magának a szárazföldet, vagy legalább ne ott dögöljön meg bent. Mert itt
a legnagyobb kár abban is volt, az rengeteg jószág...... kutya, macska, tyúkok ott a
háztetőn, ami ki tudott menni, kecske, tehén….. ó Istenem, a cigánysoron az a rengeteg
jószág ott bedögölve az ólba, az a millió kutya láncon a víz alatt, eszméletlen.” (lakos)
„Tehát fel voltak előre készítve, hogy ilyen lesz, ez várható erre készülni kell, buszok itt
parkoltak valahol a futballpályán, itt valahol. Egy nappal előtte már itt álltak a kitelepítő
buszok és azonnal tudták szállítani az embereket. Csak abban a helyzetben, amikor
éjfélkor kongott a harang és itt a dudaszó, és minden a faluban végighangzik, hogy indul
a kitelepítés, na akkor nem vették komolyan a felkészítő papίrokat, a kiértesítőket. És
akkor meg húz egy rongyot, fogd meg a gyerekedet, eredj a buszra ülj fel és indulj
Gyulaházára.” (lakos)
•

Helyes magatartás árvíz idején

Szakemberek szerint a két legfontosabb magatartásbeli szabály katasztrófahelyzetben, így
árvízhelyzetben is, a szakértői, vezetői utasítások betartása, követése és a nyugalom
megtartása. Amint az előzőekben láttuk, az első kritérium többnyire (csekély kivétellel)
megvalósult, a nyugalom megtartását pedig jól alátámasztja azon tény, hogy a vizsgált
közösségek esetében nem jellemző a lakosság fejvesztve való menekülése a településről –
ide kapcsolódik az összefogás, együttműködés, közös munka kérdése is, melyet a
fentiekben már leirtunk
„Volt egy kis félsz, de inkább az asszonyok részéről. (.....) Hogy mi lesz velünk. A nők
elmentek, aztán nem kellett velük foglalkozni. Aki itt volt, az tudatában volt annak, hogy
ha jön a víz, valamerre megpattanunk (......) míg át nem jött a víz mindenki ment és
csinálta, 48 órát, 72 órát fent volt egyfolytában.” (lakos)

„Az emberek, pláne férfiemberek, a védekezésnél nem ijedten tettük amit tettünk, hanem
egy-egy csoport kialakult, egy társaság, aki egy helyen pakol vagy a szállítójárművel
közlekedik, mindenben megtaláljuk valahol a humort, hogy egy kicsit átlendüljünk, hogy
a munka megmaradjon, az erő megmaradjon.” (lakos)
7.3 Mit lehet és kell tenni árvíz után - a lakosság ismeretei az árvíz után való helyes
magatartásról
Azon kérdéskörök esetében, hogy melyek az árvíz utáni legfontosabb lépések, mit lehet
és kell, mit nem ajánlatos tenni árvíz után, a megkérdezett lakosok egyhangúan kiemelték
a helyi önkormányzatok (elsősorban a polgármester), majd a kirendelt, különböző
katasztrófa elhárításban tevékenykedő, szakemberek irányító és támogató szerepét,
jelenlétét. Az alábbi interjúrészletek is arra utalnak, hogy az árvíz utáni helyreállító
munkálatok központilag jól megszervezettek, a lakosok megfelelő anyagi támogatásban,
ellátásban részesülnek az élet újrakezdéséhez és alapos információkkal látják el őket úgy
az elsődleges ház körüli tennivalókkal, mint a személyes biztonság és egészség
megőrzésével kapcsolatosan. Ezen megállapítást azon tény is alátámasztja, hogy a
lakosok ugyanazokat az árvíz utáni lépéseket, tevékenységeket említik mint az
önkormányzati képviselők: visszatelepedés központi irányítás alatt; fertőtlenítési és
tisztítási munkálatok; védőoltások; kárfelmérés; az ivóvíz, élelem, főzés problémájának
megoldása; segélyek kérelmezése.
„Az is a tervben van benne, hogy ha vesszük az előbbi példát, hogy kitelepültünk,
visszatelepülni is csak parancsra, engedélyre lehet. Tehát nem úgy van, hogy én már úgy
gondolom és visszatelepülök a sógorommal.” (lakos)
“A polgármester rendeli vissza a telepítést és ebben az árvízes témában, meg amúgy is, a
polgármester itt a faluban az Atya Úr Isten. Ő fogja megmondani, hogy mikortól lehet
települni. Nem az fog itt nyílván feltétlen megtörténni, főleg akkor, hogy ha ez ilyen
lokális jellegű, 3 falut érint, akkor nem az fog történni, hogy haza jön Marika és akkor ő
fogja az udvart mosni, hanem erre már van haderő a polgárvédelmen keresztül. Ott
hordó számra volt betárolva a klór, voltak gázálarcok, maszkok, amivel tudjon dolgozni,
védőkesztyű.” (lakos)
„Egy romba dőlt faluban legelőször is mindenki a saját portáján kialakított egy kis
helyet, ahol le tud feküdni, ahová, ha volt még valami menthető értéke, be tudta menteni.
Főzni közösen főztek, közös konyhán, üstbe és akkor mindenkinek jutott egy tányérral.
Aztán majd lassan jött a segítség, a segélyek, kezdték az újjáépítést (.....), de egy
helyiségbe míg beköltözhettek, ahol már főzni is tudott magának és a családjának, ez
hosszú hónapokat vett igénybe, és most is hónapokat vesz igénybe.” (lakos)
„Az árvíz utáni helyreállítás munkával volt egy 80 fős közhasznú társaság, egy 20 fős
csapatnak voltam én a brigádvezetője és a homokzsákokat bontottuk ki, a
nyúlgátrendszert bontottuk szét, meg ezeket a dugózásokat szedtük ki.” (lakos)
„Árvíz után le lett porozva, permetezve, le lett fertőtlenítve (.....) tehát nem volt gond,
minket beinjekcióztak.” (lakos)

„Hát aki érintkezett ezzel a vízzel, a víz már átjött Tákoson, kimosott mindenféle
pöcegödröt meg mindent, a temetőn is átvág, az a víz már szennyez mindent, ezért mi
kaptunk, nem is tudom milyen injekciót.” (lakos)
„Jött annyi adomány, annyi takaró, ilyesmi, céltalanul, mert nem ázott oda semmije
senkinek, szóval ennek is a koordinálása... kerüljenek oda ezek az adományok, olyan
helyre, ahol árvaházakba, nevelőotthonokba, ahol fel is használják, mert itt nem ázott el
semmi. Először fel kell mérni, hogy mire van szükség.” (lakos)
„Mikor már levonult az ár és ugye szállingóztak vissza az emberek, az a ... nem is tudom,
tehát a fertőtlenítés. A katasztrófa védelmisek ugye csak jöttek fertőtleníteni, aztán ugye a
házakba keletkezett károk, a felmérések ugye, valamelyik ház összedőlt, főleg a
vályogházak.” (lakos)
„Aki be tudott menni a lakásába az már mindenki udvart, járdát locsolt. Mindenkinek
locsolni kellett, meg klóroztak. Meg mindig a cipőt le kellett fertőtleníteni minden
bejáratnál ott volt a formalinos vagy milyen átáztatott lábtörlő, mindenütt ott volt.
Elláttak bennünket azért. Abszolút, teljesen jól működött.” (lakos)
“Annyit tudtak, hogy fel kell jönni a hivatalba, majd ott elrendeznek mindent. Hát most
mást, mit. Tehát ez a lényeg. Van itt 2 ember vagy 3 ember és aztán az a dolguk, hogy
rendezzék a sorsunkat. Kész. Bejelentették, hogy az én házam összedőlt vagy annyira
rossz állapotú, de amúgy is menni kellett felmérni a dolgokat, tehát ha nem is jöttek az
emberek, de a hivatal részéről menni kelletett felmérni, hogy kinek milyen kára
keletkezett.” (lakos)
„Mi a saját lakásunkba úgy mentünk vissza, az vályogból készült volt, hogy nekem
felajánlották a miskolci mentők, hogy nézzük meg mit lehet kihozni. És mondtam, hogy
semmit, én már lemondtam róla. És akkor de mégis... és akkor célirányosan kinyitották
az ajtót és mondták, hogy gondoljam ki mi az az egy dolog amit próbáljanak kihozni. És
akkor azért bementek és sikerült kihozni és mondták, hogy na akkor még egy darab, mert
addig talán még kibίrja. És ίgy végül is nem tudom, hogy hogy, az összefogásba, a bajba,
csónakkal hordták ki a bútorainkat, a szövetet, a ruhát, a poharat, a porcelánt,
mindenfélét a nagy a zsákokba. Hoztak valahonnan nagy vászon zsákokat és akkor abba
mindenki rakta aki csak élt és mozgott az értékeket, és akkor csónakkal vittük ki, ott 500
méterre várt egy teherautó arra fölbatyuztunk, s akkor elhoztuk az önkormányzatnak egy
nagy raktárába, három hétbe telt amίg mindent kiválogattunk, átmostunk, megpróbáltunk
egyenesbe állίtani bútorokat.” (lakos)

8.FEJEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI
INTÉZMÉNYEK
SZAKEMBEREI KÖRÉBEN VÉGZETT FELMÉRÉS
8.1 Árvíz megelőzési, -felkészülési intézkedések, mechanizmusok és mozgósítható
erőforrások – hatósági perspektívák
8.1.1 Mozgósítható erőforrások (humán, dologi, tudásbeli) árvíz megelőzésére és
hatásainak csökkentésére
A különböző érintett intézmények (Megyei Védelmi Bizottság, Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyίregyházi Polgári Védelmi Kirendeltség)
szakembereivel és vezetőivel készített interjúkból kiderül, hogy a Szabolcs-SzatmárBereg megyei árvízvédelem (akárcsak az ország többi részén) egy jól felépített, több
szakintézményt magába foglaló és koordináló, központilag irányított (felelős
minisztérium által) rendszerként működik, valamint ezen szervek együttműködésére
alapszik. Az elhangzott információk megegyeznek az önkormányzati képviselők által
elmondottakkal, ugyanakkor kiegészítik azokat, egy átfogóbb képet nyújtva a teljes
árvízvédelmi mechanizmusról, az ebben érintett intézményekről és működésükről.
Alanyaink a következő felelős szerveket / intézményeket nevezik meg - ezek elsősorban
megyei szinttől felfele terjednek, a helyi alakulatokat másodlagosan említik - mint
besegítő alakulatokat:
-

kormányzati szervek – felelős minisztériumok (Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, Belügyminisztérium)

-

Megyei Védelmi Bizottság tagjai, szakemberei

-

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

-

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

-

tűzoltóság

-

rendőrség, rendvédelmi szervek

-

honvédség

-

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

-

helyi védelmi szervek, alakulatok.

„Elsősorban a katasztrófák kialakulása következtében, több szervezet összehangoltan
végzi a védekezési tevékenységét, elsősorban árvίzi helyzet esetében az illetékes vízügyi
igazgatóság folytat védekezést, de természetesen a rendvédelmi szervek, mint a
katasztrófavédelem, tűzoltóságok, Nemzeti Adó és Vámhivatal, büntetés végrehajtás,
rendőrség erői is jelen vannak.
Erre készült is egy bevetési irányίtási terv országos szinten, illetve megyei szinten is,
amely ezeknek az erőknek a megyébe való bevetését, illetve a más megyében történő
felhasználását szervezi, tervezi, tehát gyakorlatilag, elsősorban ezek az erők akik

elsősorban beavatkoznak, de természetesen azok a polgárvédelmi szervezetek, amelyek
meg vannak szervezve törvény alapján ezeken a településeken, azok ugyanúgy
beavatkoznak és munkát végeznek a védekezésben.” (szakintézmény képviselője)
Alapvető maga a katasztrófavédelmi rendszer, az ugye egy komplett rendszer, de ebben a
városban önállóan végzi a dolgokat. Hogyha egy ilyen katasztrófaesemény bekövetkezik,
akkor ez egy szervezett, felépített rendszer, amit ugye a Belügyminisztérium irányításával
az ebben részt vevő közreműködő szervezetek... ugye itt a katasztrófavédelem, de akár a
rendőrség, tűzoltóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az összes fegyveres és rendvédelmi
szerv, a honvédséget is beleértve, hogyha olyan katasztrófahelyzet alakul ki, itt mindenki
alkalmazható és bevetésre kerül egy ilyen helyzetben, illetve a városnak magának,
vannak azok a szervezeti elemei (.......) de hogyha egy nagyobb méretü dolog történik,
akkor természetesen egy központilag irányított rendszeren keresztül vesz részt a város is
ebben a védekezésben, tehát ezek a fegyveres és rendvédelmi szervezetek, de azok a
polgárvédelmi szervezetek, amelyek ki vannak jelölve, ki vannak alakítva és egy ilyen
helyzet esetén aktivizálni lehet, be lehet őket vetni ennek a helyzetnek a kezelésébe.
(szakintézmény képviselője)
Kormányzati szinten kértünk segítséget, hogy hirdessék ki a rendkívüli védekezési
helyzetet, a készenlétet, illetve a veszélyhelyzetet, illetve kértük a honvédség segítségét is,
a honvédségi erők bevetését. Beindult a gépezet, mindenki dolgozott mindenhol, másnap
reggel itt volt már a miniszterelnök, két minisztertársa, belügyminiszter, vízügyminiszter,
az országos katasztrófavédelmi főigazgatóval együtt. Leültünk egyeztetni a feladatokat,
és ekkor jött a jelzés, hogy Kispaládnál nagy a gond, mert a település elárasztásra került.
(szakintézmény képviselője)
A jól működő és hatékony katasztrófavédelem, így árvízvédelem szempontjából is
alapvető, hogy az irányító szervek vezetői jól felkészültek legyenek, jó szakképesítéssel
rendelkezzenek. Ez egy olyan kritérium melyre úgy az önkormányzati képviselők, mint a
lakosok is rámutattak (szervezettség és szakképzett irányítás fontossága). Ez a feltétel a
térségben teljesίtve van:
„De lényeg az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a hatóság legyen felkészülve. A
katasztrófához kapcsolódó szakmai szervezet elsőszámú vezetője legyen jól felkészült,
neki legyen olyan csapata, munkacsapat, aki minden helyzetben konkrét adatokat tud
szolgáltatni, és konkrét javaslatokat tud tenni, mert a katasztrófavédelmi szakmai
szervezetek, így a Védelmi Bizottság, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Polgári
Védelmi Szövetség, Honvédség azokat a feladatokat hajtja végre, amit ilyenkor a szakmai
szervezet javasol és legjobbnak ítél meg. (....) szervezetek legyenek mindig olyan
felkészültek, hogy tudják megtenni azokat a javaslatokat, amelyeket végre kell hajtani,
egyrészt a megelőzés, másrészt a következmények csökkentése érdekében.”
(szakintézmény képviselője)
Továbbá a mozgósítható források szempontjából nem elhanyagolható a határon átnyúló
kapcsolatok fenntartása, fejlesztése a hasonló feladatkörű szervekkel, hiszen az
árvízvédelem nem csak nemzeti szintű, határon belüli probléma, hanem közös,

határmenti kérdés, a megelőzést pedig eredményesebbé teszi az együttműködés. Ezt
kutatásunk célterületén tevékenykedő felelősök felismerték, igyekezvén ápolni a
határmenti kapcsolatokat:
„Nagyon fontos a partnerség a határon átnyúló, a határ másik oldalán levő megfelelő
vízügyi és katasztrófavédelmi szervezetekkel. Ezek a kapcsolatok a határ mindkét
oldalán, úgy Romániával mint Ukrajnával nagyon jók és szorosak. A határok
átjárhatósága is fontos egy-egy védekezési helyzetbe, hogy gyorsan lehessen mozgatni
akár a határ túlsó oldaláról a mi erőinket, onnan az ő erőiket.” (szakintézmény
képviselője)
8.1.2 Katasztrófa megelőzési terv
Akárcsak a Megyei Védelmi Bizottság, úgy a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is
törvények, illetve saját veszély elhárítási tervek szerint tevékenykedik, amiket
időszakosan fejleszt, aktualizál. Munkájuk részét képezi a helyi, önkormányzati szinten
alkalmazott veszély elhárítási tervek elkészítésének és időszakos aktualizálásának
felülvizsgálata és szakmai koordinálása. Az elmondottak alapján viszont van jó néhány
olyan települések is, ahol a vezetők nem veszik eléggé komolyan ezen tervek elkészítését,
nem látván át fontosságukat.
„Különböző jogszabályok, honvédelmi törvény, katasztrófavédelmi törvény, illetve a
saját terveink alapján, illetve a lehetőségeink alapján is (.........) És hát az intézkedési
terveinket mi akkor rögtön pontosítottuk, ezen kívül évenként pontosítva vannak.”
(szakintézmény képviselője)
„Igazgatóságunk összesített veszély elhárítási tervvel rendelkezik, amelyben
gyakorlatilag a megyét érinthető összes ipari, illetve civilizációs és természeti
katasztrófák föl vannak sorolva, illetve az azokra tett intézkedési sorok is. Ezeket a
terveket féléves rendszerességgel pontosítjuk a megyei közgyűlési elnök egyetértésével. A
főigazgató úr engedélyezi ezeket a terveket és gyakorlatilag a járványveszélytől kezdve, a
légi jármű balesetre, a nukleáris sugárzás (...) terror cselekmények, minden olyan
veszélyforrás, ami érheti a megyét, ezekre a terv tartalmazza azokat az intézkedéseket,
amelyek a lakosságot védik, illetve a károkat enyhíteni tudjuk.” (szakintézmény
képviselője)
„Magát az intézkedési rendszert a katasztrófavédelem dolgozza ki, minden település
rendelkezik veszély elhárítási tervekkel, le vannak írva ezek az intézkedési sorok, hogy
egy ilyen helyzet során mi az amit meg kell csinálni, nagyvonalakban ez egy mankót
jelent a település vezetőinek, hiszen helyi szinten ő a védekezésnek az irányítója, neki kell
összefogni ezt a dolgot, de ezek a veszély elhárítási tervek egy olyan segítséget adnak,
hogyha azokat az intézkedési sorokat követi, akkor ez alapján végig tudja ezt vinni az
alapkezelésnél. Ezt a katasztrófavédelem dolgozza ki és a katasztrófavédelem mondja
minden településnek ezeket a feladatokat ami alapján ők tudnak dolgozni. (....) Félévente
történik ezeknek a pontosítása, tehát ezek a tervek, félévente pontosításra kerülnek.”
(szakintézmény képviselője)
„Ilyen tervekkel nem rendelkeztek a települések. Előírtuk nekik, talán egy tucatnyi
településen nem készült el.” (szakintézmény képviselője)

8.1.3 Veszély elhárítási gyakorlatok
Amint már az előző két célcsoporttal készített interjúk alapján is kiderült, a megyei
katasztrófavédelemmel, így árvízvédelemmel is foglalkozó szakhatóságok - Megyei
Védelmi Bizottság, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság stb.- jelentős prevenciós
tevékenységet folytatnak a térségben, melynek egyik fontos része a veszély elhárítási
gyakorlatok megszervezése. Az ilyen gyakorlatokat főként olyan szerveknek, helyi
védelmi és polgár biztosi alakulatoknak, önkormányzati képviselőknek szerveznek, akik
konkrétan, név szerint szerepelnek a katasztrófa megelőzési tervekben, mint
mozgosítható és felelős egységek és személyek.
Itt is hangsúlyoznunk kell, hogy a lakosság előzetes (nyugalmi helyzetben való)
informálása, felkészítése arra, hogy mit és hogyan kell cselekednie, kihez kell fordulnia
veszélyhelyzetben csak olyan esetekben valósul meg, amikor ezt az adott önkormányzat
felvállalja, megszervezi. Kutatásunk során igen kevés példát találtunk erre vonatkozóan.
„Nagyon nagyon fontosnak tartom a tervezést, illetve a normál időszakban való
gyakorlatozást. A tervezési időszakban felmerülhetnek azok a gondok, problémák, amit
adott esetben meg kell oldani, de ami ekkor nem jön ki, egy szimulációs gyakorlatnál,
amikor feltételezzük azt, hogy ez a helyzet, kijöhet. Éppen ezért árvíz ügyben mi
kétévenként tartunk gyakorlatot, ahol ... feltételezzük a gátszakadást és a védekezéstől a
kitelepítésig, befogadásig minden feladatot elgyakorolunk. Itt van idő, hogy normál
időszakban vitatkozzunk, van idő, hogy felvetődik egy probléma és esetleg napokat
adjunk arra, hogy na akkor nézd meg. Nézd meg a jogszabály hátterét, nézd meg a
műszaki megoldás lehetőségét és a gyakorlaton tegyél javaslatot arra, hogy ezt a
feladatot így lehet megoldani, és akkor éles helyzetben már nem keressük a
megoldásokat, hanem a kidolgozott megoldásokat vesszük elő és alkalmazzuk”
(szakintézmény képviselője)
„Alapvetően a felkészítés a katasztrófahelyzetek kivédése, illetve a következmények
minimális szintre csökkentése érdekében elsősorban a védekező tevékenységben
tevékenykedő szervezeteket kell felkészíteni. A lakosság nem tud felkészülni, hiszen a
védekezést törvények szabályozzák. A lakosság nem állhat oda, hogy na most magasan
jön a Tisza, ezért mi 300-an megyünk a töltésre és rakjuk a homokzsákot, mert nem
tudják, hogy jó helyre rakják-e, vagy mennyire veszélyes-e ez a szakasz. (....) Vízügyi
szakember jelenlétében lehet odamenni, éppen ezért én a felkészítést azoknak a szakmai
szervezeteknek tartom fontosnak, akik ebben a tevékenységben részt vesznek. Ezek is
vannak bőven. Így például minden területen, pontosan a megyében, árvízvédelmi komplex
csoportok vannak szervezve polgári védelmi kötelezettség alapján. Ami azt jelenti, hogy
16 településen 50-50 fős csapat járművel, szerszámmal, mindennel felfegyverkezve
rendszeresen kiképzésen vesz részt és ezek megyei szinten mozgathatók. (....) Most ezeket
a komplex csoportokat úgy terveztük mi, hogy ne árvíz veszélyes területekről, hogy a
védekező településről ne vegyünk el embert. (....) helyben viszont minden településen
polgári védelmi szervezetek vannak, kötelezően létre kell hozni ezeket a szervezeteket,
amelyeket mi felügyeljük a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által, hol
kiképzéseket, gyakorlatokat rendelünk el. Most például ebben az évben 19 településen
rendelt el a Megyei Védelmi Bizottság gyakorlatot, ehhez megfelelő forrást is

biztosítottunk, hogy árvízvédelmi feladatokat gyakoroljanak a településen lévő polgári
védelmisek.” (szakintézmény képviselője)
„Voltak ilyen gyakorlatok, minden évben rendszeresen, sőt településeket is külön-külön
bevontak, víz -, kárelhárítási terveket elkészíttettük mindenhol.” (szakintézmény
képviselője)
„Igen, természetesen minden évben több gyakorlatot is tartunk, ha csak a nagyobbakat
szeretném említeni, akkor 2010-ben volt egy árvízi védekezéssel kapcsolatosan, pontosan
a műemlékek kimentésére irányuló védelmi bizottsági gyakorlat, ahol a polgárvédelmi
szervezetek is részt vettek a gyakorlaton, illetve ez év márciusában törzsvezetés
gyakorlaton túlmenően volt egy árvíz védekezési gyakorlat, ahol ezt az előbb említett
bevetés irányítási tervet, a rendvédelmi szervek közös együttműködését gyakoroltuk,
illetve két megye polgárvédelmi szervezetét is alkalmaztuk gyakorlat végrehajtás során.”(
szakintézmény képviselője)
„Tájékoztatva lett a lakosság itt a hivatalon keresztül, lakossági fórum, illetve
sajtótájékoztatót tartott már az első ilyen helyzetnél is még az előző polgármester, el lett
mondva, hogy ha ilyen helyzet adódik kit kell értesíteni, kitől kell segítséget kérni és ezek
a telefonszámok nyilvánosak, mindenkinek elérhetők és itt megpróbáltuk közösen a
városvezetéssel úgy rendezni, hogy mindenki tudja megtalálni azt a segítséget ahová
fordulhat és természetesen ezekre a telefonokra elég gyors reagálások történtek, tehát
amint bejelentés érkezet a Városi Üzemeltetési KFT-hez - legfőképpen ők végezték ezt a
feladatot-, megpróbáltunk a legrövidebb időn belül beavatkozni.” (szakintézmény
képviselője)

8.2 Az önkormányzatok és a lakosság felkészültségi
megnyilvánulása az árvíz idején – szakemberi perspektívák

szintje,

szerepe,

8.2.1 Helyi intézmények/ önkormányzatok felkészültségi szintje és szerepe árvíz
idején
A helyi önkormányzatok és ezek képviselőinek (elsősorban polgármesterekről) árvíz
megelőzési, védekezési és helyreállítási munkálatokban betöltött vezető, koordináló
szerepe nem kérdéses, viszont arra, hogy a valóságban - konkrét veszélyhelyzetekbenhogyan látják el feladataikat különböző példákat láthatunk: azokon a településeken ahol a
polgármester részt vesz a megyei védelmi bizottságok és katasztrófa elhárítási
igazgatóságok által szervezett gyakorlatokon, figyelembe veszi és követi az ezektől
kapott információkat és utasításokat (más szavakkal megfelelő a helyi felkészültségi szint
és az intézmények közti együttműködés) hatékonyabban és szervezettebben működik a
védekezés és a helyreállítás árvíz idején; viszont ahol a polgármesterek nem veszik
komolyan a felkészítő gyakorlatokat és nem bíznak eléggé a különböző szakértői
véleményekben, nem követik utasításaikat, a település/ lakosság védelme is nehezebben
valósul meg.

„A polgármesternek kell tudni azt, hogy kik azok az emberek akik munkaképesek és oda
tudnak menni és hatékonyan tudnak dolgozni. A polgármesternek tudni kell azt is, hogy
kik azok az emberek akiket el kell vinni. (.......) éppen ezért én a lakosság felkészítése
mellett elsősorban a hatóságok felkészítését preferálom, éppen ezért a Megyei Védelmi
Bizottság évenként tart felkészítő foglalkozásokat a polgármestereknek, jegyzőknek,
illetve a településeken működő polgárvédelmi alegységek vezetőinek.” (szakintézmény
képviselője)
„ .... óriási erővel védekeztek a helyi erők, országgyűlési képviselők vezetésével, a
település polgármesterei irányításával hordták a homokzsákokat, de a két szakadást nem
tudták már megállítani.” (szakintézmény képviselője)
„Én azt gondolom, hogy megfelelően felkészültek (.......)” (szakintézmény képviselője)
„És sajnos olyan helyzettel is találkoztunk, amikor a Megyei Védelmi Bizottság által
meghatározott feladatot a polgármester nem hajtotta végre azért, mert miután ő
megkapta a Megyei Védelmi Bizottság elnökétől személyesen, hogy hol, mit csináljon a
lakossággal, akkor ő elment a település legidősebb emberéhez és megkérdezte, hogy
őszerinte volt-e itt már probléma ezen a területen. (..........) Ez után három órával hívott,
hogy, hogy mondtuk akkor, mit kell, meg hova, mert már két házba bement a víz.”
(szakintézmény képviselője)
„Én a felkészítések során rendszeresen találkozom vele, hogy a polgármesterek egy
bizonyos százaléka rendszeresen ott van, egy másik része sosem volt nálunk, nem jön el
még a felkészítésre sem.
Aztán a felkészítésen nem veszi komolyan azt amit mi elmondunk neki, megkérdőjelezi
amit elmondunk neki és éppen ezért fordult elő tavaly tavasszal is Borsodban ... egyszerű
volt a polgármesternek azt mondani mikor megkérdezték, hogy miért nem intézkedett
ilyen meg olyan dologra, hogy erről még sosem hallott, holott a borsodi kolléga jelenléti
ívet mutatott, hogy ott volt a felkészítésen előtte egy hónappal, ahol elmondták neki, hogy
mit kell ilyenkor csinálni.” (szakintézmény képviselője)
8.2.2 A lakosság felkészültségi szintje árvízmegelőzés, védelem és elhárítás
tekintetében
A szakemberek is alátámasztják eddigi megállapításainkat, miszerint problémát okoz
lakosság számára szervezett veszély elhárítási gyakorlatok, tájékoztató kampányok
hiánya. Ezek segίtenék a lakosságot, hogy jobban átláthassák és megérthessék az
árvízveszély bekövetkeztekor megtenni szükséges lépések fontosságát, a kitelepítés
folyamatát és szükségességét. Ezen ismeretek hiánya főként az elsődleges védekező
lépések mulasztása kapcsán, valamint a kitelepítéssel kapcsolatos intézkedések során
mutatkozik meg: sokan nem helyezik biztonságba értéktárgyaikat, nem engedik szabadon
állataikat, a felhívás ellenére nem készítik el a csomagot melyet magukkal vihetnek, vagy
éppen nem akarnak kitelepedni, mindezzel megnehezítve a személyes védelmük
érdekében tett intézkedéseket.
„Mindenképpen úgy gondolom, hogy a felkészülésben, felkészültségben nem tudtunk még
akkora hatékonysággal dolgozni, tehát azokat a szervezeteket, amelyek konkrétan

beavatkoznak, azokat fölkészítettük, de egy kimenekítéskor, kitelepítéskor viszonylag elég
nagy a szervezetlenség, nagyon kevés az az ember, főleg ha több települést érint, akik
irányítani tudják ezt a munkát. Na, most ha ezek az emberek jobban fel lennének
készülve, tudnák azt, hogy mit kell, hogy vigyenek, hol kell gyülekezzenek, milyen
dolgokat kell, hogy elvégezzenek a lakás elhagyásakor, akkor én úgy gondolom, hogy
jelentősen javulhatnak.” (szakintézmény képviselője)
„Szóval azt kell tudni a kitelepítésről, hogy a kitelepítés nem azt jelenti, hogy fölrakunk
mindent a teherautóra és viszünk, hanem hirdetménybe és hangosbemondóba megy körbe
egy rendőrautó vagy katasztrófavédelmi-autó, és elmondja, hogy személyenként
maximum 20 kilós csomagot - ez két reklámszatyor - vihetnek magukkal, és hát az
embereknek értékeik vannak a lakásban, és főleg az emberek nem mozdulnak meg addig,
amíg ténylegesen ő nincs veszélyben. Az utolsó pillanatig bizakodnak, hogy hátha ide
nem ér el, meg hátha az én lakásom olyan, hogy abba nem fog.....” (szakintézmény
képviselője)
„ ...... hát például Tarpán délelőtt 11 órától délután 5-ig állt több csuklós busz a főtéren,
és tulajdonképpen egy buszra való lakót lehetett kiköltöztetni első nekifutásra. A lakosság
egy része felmenekült a falu mellett lévő kis hegyre, másik része pedig otthon maradt,
úgyhogy óriási nagy gond volt ez.” (szakintézmény képviselője)
„Hát mikor telepíteni akartuk őket, azt mondták, nekik mindenük van, ennivalójuk, vizük,
minden, ők mennek a hegyre, nem mennek el, de másnap már a tévében megjelent a
tarpai gond, hogy ott vannak és egész nap nem kaptak se kenyeret, se tejet, semmit, és hát
nagyon sok egyéb gond is volt, nem tudtuk őket megközelíteni.” (szakintézmény
képviselője)
„Állatokat ilyenkor el kellene engedni. Volt, aki bízott benne, hogy azért mégsem lesz
olyan árvíz, az állatok az istállóban maradtak: sertés, ló, szarvasmarha. Ott
elpusztultak.” (szakintézmény képviselője)
Az alábbi interjúrészlet rávilágít a lakosság informáltságával, felkészültségi szintjével
kapcsolatos probléma eredetére, arra hogy az árvíz megelőzéssel és védekezéssel
kapcsolatos információk előzetes eljuttatása a lakossághoz helyi szinteken nincs, vagy
csak kevés kivétellel van megszervezve és többnyire csak a veszély bekövetkeztekor. A
média ebben játszott szerepét és fontosságát nem tagadhatjuk, viszont azt is figyelembe
kell venni, hogy a lakosságnak csak bizonyos része használja ezeket a csatornákat.
„..... a katasztrófa helyzetekre a médián keresztül határozza meg a jogszabály is a
lakosság felkészítését, illetve azon is történik, tehát a média az, ahol a legszélesebb körű
lakosságot lehet tájékoztatni. Ugye gondolok itt akár a televízió, rádió, az internetes
portálok, akár a katasztrófavédelemnek a honlapja, ahol minden olyan információ,
illetve magatartási forma, amit célszerű követni egy ilyen helyzetben működésre áll és ezt
meg tudja nézni a lakosság, tehát minden egyes emberhez így lehet igazából eljuttatni
ezeket az információkat.” (szakintézmény képviselője)
8.3 Újító intézkedések, tervek – szakemberi perspektívák

•

Gátak, töltések folyamatos emelése, karbantartása, vésztározók létrehozása, mint
lehetséges és szükséges megelőzési, felkészülési tevékenységek.

„ ..... a természeti katasztrófáknak az a tulajdonsága, hogy megelőzni igazából nem lehet
őket. (.....) Az árvíznél is lehet felkészülni, lehet a gátakat magasítani, lehet különböző
víztározókat építeni (......) különböző állami szervek tudnak a megelőzésben, olyan
formában részt venni, hogy létrehozzák azokat a létesítményeket, amelyek adott esetben,
például egy árvizet ki tudnak védeni. Mert magát az árvizet megakadályozni nem lehet.
(...) Viszont az árvíznek a hatásait lehet csökkenteni azzal, hogy megemeljük a töltéseket,
de meddig lehet a töltéseket emelni? Vagy pedig vésztározókat létesítünk. Napjainkban ez
a legfontosabb feladat.” (szakintézmény képviselője)
•

A kiadott építési engedélyek alaposabb felülvizsgálata megfelelő szakemberek által,
hozzájárulván ezáltal az árvízveszélyes területekre való építkezések számának
csökkentéséhez.

„ ...egyszerűen ne lehessen kiadni építési engedélyt árvíz veszélyeztetett területre, de
sajnos ebben kompetencia problémákat is látok, tehát meggyőződésem szerint nem
települési szinten kellene kiadni az engedélyeket, hanem kistérségi szinten, megfelelő
szakemberek bevonásával és akkor nagyobb biztonságban lennénk ilyen szempontból,
hogy anyagi károk ne keletkezzenek egy újabb megismételt katasztrófa során. Mert
sajnos nem megfelelő helyen van az építési, a hatósági eljárás, tehát nem szakemberek
végzik .....” (szakintézmény képviselője)
•

Az életmentési, kimenekítési és kitelepítési tevékenységek, tervek javítása,
hatékonyabbá tétele, valamint a temetkezési problémák megoldása árvíz sújtotta
területeken.

„Én úgy gondolom, hogy az elv az semmiképpen nem lenne más. A másképpen lehetne
abban, hogy jobban figyelnénk az elesett, magatehetetlen emberekre a mentéskor. Nagy
tanulság volt az elhalálozás árvizes területen, ez már bekerült az intézkedési terveinkbe
is, hogy ezekre is előre tudjunk kidolgozni rendszereket, és tudjuk kijelölni már most,
hogy ezen a településen ha elhal valaki, akkor tudjuk azt már most, hogy onnan hova kell
vinni.” (szakintézmény képviselője)
„Az emberek kimenekítése, illetve kitelepítése körül lehet javítani dolgokat. Elsősorban a
befogadó településeket nyilvántartani, de ezeket mi mind feldolgoztuk, és mind másképp
is csinálnánk.” (szakintézmény képviselője)
•

A segélyszállítmányok fogadásának, elraktározásának és szükségletek szerint való
kiosztásának jobb megszervezése.

„Nagy tanulság volt, mindenképpen másképpen csinálnánk a segélyszállítmányokat, mert
független attól, hogy segélyszervezetek hozzák, koordinálatlanul ebben a helyzetben nem
lehet a térségbe bevinni. Most a segélyszállítmányokat, amennyiben szervezetek hozzák,
akkor a szervezetekkel is együtt kell működni (.......) tároljuk valahol megyei szintű

raktárban, a forrásokat gyűjtsük úgy anyagi vonatkozásban, mint pénzügyi
vonatkozásban, és akkor adjuk oda, mikor már értelmesen fel tudják használni. Úgyhogy
ezt mindenképpen másképp csinálnánk.” (szakintézmény képviselője)
•

A lakosság körében szorgalmazni és növelni az együttműködésre és összefogásra való
hajlandóságot, mely fél sikernek számít katasztrófahelyzetben. Ugyanakkor növelni
kell hatóságok és helyi vezetők iránt tanúsított bizalmat a sikeres mentés érdekében.

„Na most a lakosság felkészítését én abban tartom fontosnak, hogy a lakosság higgye el,
higgyen a hatóságoknak, higgyen a saját polgármesterének. Bízzon bennük, higgye el azt,
hogy ha a polgármester azt mondja, hogy el kell hagyni a lakhelyet, akkor valóban el kell
hagyni a lakhelyet. Higgye el a polgármesternek azt, hogy itt fél órán belül nem lesz víz,
villany, áram stb., mert a hatóság ki fogja kapcsolni, és így álljunk hozzá. Mert azzal
segíti a lakosság a hatóság tevékenységét, ha azokat a rendszabályokat végrehajtja.”
(szakintézmény képviselője)
„Mit kellene leginkább átadni a lakosságnak? Az összefogást és a közösségi cselekvést
ha ilyen veszélyhelyzet van.” (szakintézmény képviselője)
•

A lakosság előzetes informálása és szellemi, fizikai felkészítése arra vonatkozóan,
hogy bármikor bekövetkezhet árvíz, melyek a veszélyeztetettebb pontok, melyek a
szükséges első lépések, hogyan védekezhetnek, mit kell tartalmaznia a túlélő
csomagnak, melyek a kitelepítés/kimenekítés lépései, tehát a hatóságokkal való
hatékonyabb közreműködés érdekében való felkészítésük.

„ ...az, amit szorgalmaz ez az egész pályázat, illetve felkészülési anyag is, hogy a
település legyen felkészülve arra, hogy önállóan tudja a védekezést megkezdeni. Utána
majd a hatóság segíteni fog, de elsősorban egy települést a lakosoknak kell megvédeni.
És olyan szinten legyen felkészülve, hogyha egy-egy hatósági ember odaérkezik, akkor
hova kell tenni a homokzsákot, tudják hol kell védekezni (....) javaslatot tesz a
polgármesternek egy vízügyi szakaszmérnök, hogy el kell menni a településnek, mert itt
nagy gond lesz, akkor a település polgármestere ne azon próbálja győzködni a hatóságot,
hogy ne kelljen kitelepülni, hanem kezdje meg azonnal az intézkedést arra vonatkozóan,
hogy a lakosságot készítse fel a kitelepítésre vagy kimenekítésre, vagy az állatok
elhelyezésére.” (szakintézmény képviselője)
„Tehát mindenképpen fontos, hogy legyenek tisztában a település veszélyeztetettségével,
azzal, hogy melyik része veszélyeztetet a településnek, mert nem minden esetben önti el a
víz a teljes települést, csak bizonyos település részeket, tehát ezek az emberek készüljenek
föl, hogy esetlegesen történhet egy ilyen természeti katasztrófa, illetve mindenképpen
fontosnak tartom, hogy épüljön a tudatukba az a cselekvés sorozat, amit akár egy
kimenekítéskor, mert kitelepítéskor van időnk arra, hogy az embereket tájékoztassuk,
gyors felkészülést tartsunk, de egy kimenekítéskor, ne adja Isten, hogy éjszaka történik,
kimenekítéskor viszont nincs arra idő és lehetőség. Tehát ezeket a fajta intézkedéseket,
amelyek a közművek elzárásától a családtagoknak az összeszedéséig, illetve a túlélő

csomag összeszedéséig, ezt olyan szinten kellene, hogy ismerjék, hogy ezt nagyon
gyorsan végre tudják hajtani.” (szakintézmény képviselője)

9.FEJEZET - EGYÉB TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK
Azon kérdésre, hogy melyek a térségre jellemző természeti katasztrófák, a válasz
mindenik kutatási célcsoport esetében egyöntetűen az árvíz volt. Összegzésképpen
interjúalanyaink a következő nagyobb árvizeket említik, melyeket vagy személyesen is
átéltek, vagy hallomásból tudnak róluk szüleiktől, nagyszüleiktől: az 1948 -as, 1970-es,
1998-as, 1999-es és a 2001-es árvizek
“ ….. kiemelten az árvíz az, amire még emlékszünk az a ‘70-es árvíz. Volt többször még
magasabb vízállás ‘99-ben, 2001-ben” (önkormányzati képviselő)
„Mindenekelőtt ugye a Tisza parton fekszik Kisar település. Itt az árvíz, ami a
legnagyobb veszélyt jelent számunkra. De hát a természet az kiszámíthatatlan,
gyakorlatilag bármi történhet, természeti katasztrófa, de elsősorban ami számítható,
hogy fog történni, reméljük, hogy nem, az az árvíz. Volt már rá példa, az az árvíz.”
(önkormányzati képviselő)
„Főleg árvíz volt, egymás után 3 éven át, mert 98-ban volt, 99-ben és 2001-ben: ár és
belvíz, főleg. A legnagyobb az a 2001-es árvíz volt, ilyen nem is volt, csak az öregektől
tudja az ember, hogy 1948-ban is volt ilyen. Elég nagy veszély volt.” (önkormányzati
képviselő)
A földrengést, mint egyéb, a térségben előfordulható természeti katasztrófát éppen csak
említik, úgy az intézményi képviselők, mint a lakosok. Ez egy olyan jelenség, melyről
inkább hallomásból tudnak, és nem tekintik különösebben veszélyforrásnak. Az
intézményi képviselők esetében a földrengés abból a szempontból releváns kérdés, hogy
nekik a veszély elhárítási tervek keretében minden egyes veszélyforrással kötelességük
foglalkozni.
„Hallottam olyat is, hogy földrengés is volt Vásárosnamény környékén. (lakos)
„Hiszen nincsenek magas hegyeink, földcsuszamlás nem nagyon fordulhat elő,
földrengés nem nagyon merül föl, hála Istennek földrengés veszélyes zónában sem
vagyunk. Tartottunk földrengés elhárítási gyakorlatot is, földrengések elkerülése
véget.”(szakintézmény képviselője)
A térség lakosai és vezetői számára az utóbbi időben észlelt rendkívüli időjárási
viszonyok (viharok, jégeső, stb.) és az ezek által okozott károk jelentenek megoldásra
váró problémát.
„És most ez az időjárás ami most van az kiszámíthatatlan, és ugye most itt van. Hogy
lehet felkészülni arra, hogyha a szél leviszi a fejem felől a tetőt? Mert ez is egy
katasztrófa, ami most van, hogy a jég, a szél (...) egyszerűen az ember nem tud mit tenni.
Áll ott tehetetlenül és látja, hogy esik az ekkora nagy szemű jég, kopog, törik szét a
cserép, megindulnak a házak. Mit tudsz csinálni? Esetleg kirohansz. Hova? A jégesőbe,
szóval nem lehet.” (lakos)
„ ..... az utóbbi időszakban, 2-3 alkalommal is előfordult a megyében, különösen 2009
májusában, viharkatasztrófa is, amely az egész közép Nyírséget sújtotta. Olyan hirtelen
jött és nagy erejű széllel és jégesővel párosulva, amely nagyon sok, nagyon nagy anyagi
kárt okozott az itt élőknek.” (szakintézmény képviselője)

Arra vonatkozóan, hogy tudják-e hogyan kell felkészülni, mit ajánlatos tenni földrengés
vagy akár vihar esetén, a lakosok nemlegesen válaszolnak. Kivételnek számítanak azok,
akik már komolyabb károkat szenvedtek el rendkívüli időjárási viszonyok következtében
és a hatóságok segítségét kellett kérniük. Ebben az esetben is kihangsúlyozódott a megyei
katasztrófavédelem és a tűzoltóság hatékony és gyors közbelépése.
„Az információ és a veszélyérzet hiánya meggyőződésem szerint (...). Amiről talán
legkevesebbet tudnak az emberek a környezetvédelmi kockázatokról és veszély
forrásokról.” (szakintézmény képviselője)
„Tudják-e, tisztában vannak-e azzal, hogyha bekövetkezne egy földrengés itt nálunk (...)
mit kell tenni ebben az esetben? - Fogalmam sincs. - Nem tudjuk. - Kiszaladni a lakásból.
Hát mindenki azt mondja, minél hamarabb kimenni.” (lakos)
„Azért volt a jégverés, az ember csak tudta, meg azért csak van ismerős, tehát azonnal
vonult a tűzoltóság. Akinek a tetőjét szétverte mit tudom én 4 évvel ezelőtt, 3 éve
szétverte, néhány telefon a tűzoltónak, ha akkor nem is, de egy csapat már jött is, húzta
nejlon alá a házat, hogy ami belül menthető... a katasztrófavédelem, itt teljességgel
rendbe van ez a dolog. A katasztrófavédelem, a tűzoltóság itt teljesen rendben állt, akkor
is mikor volt a jég. Azonnal ha nem is jött, rövid határidőn belül jött és tudták azt, hogy
melyik a súlyosabb gond, akkor azt fedjük le, akinek csak a fél oldalát verte el a jég, egy
kicsit várjál mert csak a fél oldalad ázott el, a másik oldal alá nem esik az eső.” (lakos)
„Egymás után két évben szinte ugyanakkor, július 7-én, illetve 14-én volt 2010-ben,
illetve 2009-ben, és szinte ugyanazt az útvonalat járta be a vihar, mint korábban. És ilyen
szempontból tudunk felkészültek lenni, de sem az embereket nem tudjuk felkészíteni, nem
tudnak egy hálót húzni a lakásuk fölé, a terményük fölé, inkább a következmények
felszámolására vannak gyakorlottabb tapasztalatok, illetve kidolgozott elvek.”
(szakintézmény képviselője)
Arról, hogy hogyan kell felkészülni és kezelni egy, nemcsak természeti
katasztrófahelyzetet, hanem bármilyen előfordulható vészhelyzetet, mint pl. tűzvész,
bombariadó, vízszennyezés stb., helyi szinten azok a polgármesterek tudnak részletes
információval szolgálni, akik részt vesznek településük veszély elhárítási tervének
kidolgozásában, valamint a megyei katasztrófavédelem és polgárvédelem által tartott
felkészítő gyakorlatokon. Következtetésképp azt mondhatjuk, hogy a térség legtöbb
települése tervszerűen felkészült a katasztrófahelyzetekre, viszont az, hogy konkrét
helyzetben ez hogyan kivitelezhető, még kérdéses.
„Ugye rendkívüli időjárási viszonyokra vonatkozóan előírások, szabályok, szintén
rendelkezni kell ezzel. Amit az előbb említettem, hogy hétvégén van egy falunapunk, egy
településnapunk, ugye pont most készítem a védelmi tervet, tehát itt is a rendkívüli
időjárások okozta hatások.... Tehát, hogy azokat az embereket hova tudjuk menekíteni,
biztonságosan (….) az elektromos rendszert le kell kapcsolni, hangosbemondón az
embereket értesíteni kell, erre mindre intézkedési terv kell, akár egy falunapon is. Meg
van az is határozva, hogy akár 500 - 1.000 vagy esetleg 10.000-es nagyságrendű egy
ilyen jellegű rendezvény, annak megfelelően van ahol már a tűzoltókocsi jelenléte
szükséges, orvosi jelenlét, mentőkocsi szükséges, de ezt mondom egy bizonyos létszám
felett. (...) Ugyanakkor a helyszínt biztosítani kell, tehát rendőrség, katasztrófavédelem,

vegyi katasztrófavédelem, mentőket kell értesíteni előtte a rendezvény helyszínéről,
időpontjáról, várható időjárási körülményekről vagy arról a veszélyforrásról ami sajnos
közbeszólhat.” (önkormányzati képviselő)
“A földrengésre vonatkozóan tetszett ugye kérdezni, hogy arra vonatkozóan van-e?
Természetesen arra vonatkozóan is vannak (....) ivóvízellátás, ami nem is olyan egyszerű,
mert az ivóvíz akár még mérgezhető is, vezetékes gázszolgáltatás meg ilyesmik. Tehát
mindenre: áramszolgáltatás kimaradására, ezekre mindre, járvány, állategészségi
járványveszélyre való felkészülés. Ezzel minddel foglalkozik nagyon is részletesen, tehát
ez egy ötven valahány oldalas anyag amit nekünk használni kell, illetve kötelesek
vagyunk használni.” (önkormányzati képviselő)
“Nem releváns, de a veszély elhárítási tervünk rendelkezik természetesen a földrengéssel
is, hiszen nem kizárható. Ez az egyik, egyetlen olyan természeti katasztrófa, amelyik
semmiképpen sem jelezhető előre, sem az, hogy mikor következik be, sem a mértéke.
Ugyan a megyénket eddig nem sújtotta visszamenőleg több 100 évre földrengés, legalább
is tudomásunk nincsen róla, de természetesen mind a tervünk, mind azok a hivatásos
szakemberek, akik ennek az elhárításában, felszámolásában részt vesznek, felkészültek
egy adott földrengéses helyzetnek a szimulációjára, illetve természetesen tartottunk is
ilyen gyakorlatot 2010-ben, amikor kifejezetten egy földrengéses helyzetet kellett
megoldani a szakembereknek.” (önkormányzati képviselő)

10. FEJEZET - KÖVETKEZTETÉSEK
Jelen kutatás célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyi önkormányzatok és lakosok
ismereteinek felmérése a térségben előforduló természeti katasztrófákról, ezek lehetséges
megelőzési, védekezési és beavatkozási intézkedéseiről. A kutatás eredményei alapján
célunk hozzájárulni az említett célcsoportok minél széleskörű informálásához a
természeti katasztrófákról, ezen belül is főként az árvízről, továbbá minél alaposabb
felkészülésükhöz a hatékonyan és megfelelő védekezéshez.
A kutatás körvonalazódott, a kitűzött cél szempontjából releváns megállapítások,
következtetések:
•

A térségben egy jól működő katasztrófa elhárítási rendszer működik, mely:
hierarchikusan szervezett (a felsőbb minisztériumi szinttől a helyi polgárvédelmi
alakulatokig kiterjedt), különböző szinteknek jól körvonalazott feladatokkal
rendelkezik, részleteiben kidolgozott tervek/ stratégiák szerint működik, melyet
konkrét gyakorlatokon ellenőriznek és folyamatosan fejlesztenek. A katasztrófa
elhárításban szerepet vállaló intézmények között jól működik a kapcsolattartás. A
hatékonyság növelésének érdekében a rendszer alsóbb szintjei (helyi
önkormányzatok) periodikus ellenőrzés és felülvizsgálat alatt vannak.

•

A helyi önkormányzati képviselők/ vezetők, valamint a helyi polgárvédelmi
alakulatok aktív bevonása a katasztrófa megelőzési-, védelmi feladatok ellátásába
jól megtervezett és kivitelezett, melyet periodikusan megszervezett felkészítő
gyakorlatok támasztanak alá. Természetesen vannak kivételes esetek is (olyan
polgármesterek akikkel nehezebb az együttműködés), de nem ez a jellemző.

•

A rendszer gyenge pontját főként a lakosság előzetes bevonásának és
felkészítésének hiányából származó problémák adják. Itt felmerül a felkészítés,
felkészültség fogalom tisztázásának fontossága. Alanyaink közül a legtöbben azt
válaszolták, hogy a katasztrófahelyzetre, főként árvízre, nem lehet felkészülni, viszont
az elbeszélések alapján kitűnt, hogy a mentési, védekezési, elhárítási majd
helyreállítási munkálatokat a lakosságnak a hatóságokkal való nem megfelelő
együttműködése is nagyban tudja hátráltatni, nehezíteni, ugyanakkor saját maga
számára is súlyosabb károkat eredményezhet.
Eszerint a felkészítés alatt több minden értendő:

-

egyrészt annak a tudatosítása a lakosságban, hogy természeti katasztrófa, bármikor
előfordulhat, ezért megfelelő komolyság, összefogás együttműködés és a
hatóságokkal szembeni bizalom szükséges a probléma leküzdésére;

-

konkrét, gyakorlati tudás és ismeretek átadása saját egészségük óvására, életük és
javaik mentésére – gondolunk itt a megelőzési intézkedésekre, a kitelepítési vagy
kimenekítési lépések szükségességének tudatosítására.
Mindez azért is nagyon fontos, hogy ne csak az előzetes tapasztalatok vagy az
idősektől hallottak alapján cselekedjenek. A lakosság előzetes felkészítésének
fontosságát többen felismerték nemcsak a különböző hatóságok szakemberei közül
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(katasztrófa elhárítás, védelmi bizottság stb.), hanem a helyi önkormányzati
képviselők, de még a lakosok közül is, hiszen a lakosságnak oroszlánszerepe van a
védekezési munkálatokban, ők azok akik elsőként tehetnek a település érdekében
amíg a helyszínre nem érkeznek a kiküldött védelmi egységek. Erre számos pozitív
példát is találtunk, olyan településeket, ahol a lakosság példás összefogásról és
együttműködésről tett bizonyságot, viszont ez nem általános trend, hanem
közösségfüggő.

BE PREPARED!

170

SECȚIUNEA C
ANEXE

BE PREPARED!

171

ANEXA 1
1. ASPECTE GEOGRAFICE – JUDEŢUL SATU MARE
1.1. Aşezarea geografică
Dezvoltarea aşezărilor umane a fost şi este condiţionată de configuraţia topografică a terenului,
de resursele de apă şi de accesibilitatea căilor de comunicaţie.
Judeţul Satu Mare este amplasat în spaţiul geografic din nord-vestul României între coordonatele
geografice de latitudine nordică de 47°62'73" - 47°89'10" şi longitudine estică 23°20'44" şi
22°59'10". Dacă spre vest şi nord judeţul Satu Mare se învecinează cu Ungaria şi Ucraina, spre
sud-vest, sud şi est se învecinează cu judeţele Bihor, Sălaj şi Maramureş.
Legătura terestră între cele trei ţări europene se face prin patru puncte de frontieră, din care trei
spre Ungaria: Petea/Csengersima (rutier), Urziceni/Vallaj (rutier), Berveni (feroviar) şi unul spre
Ucraina: Halmeu/Diakovo (rutier şi feroviar) (figura nr.1). Legăturile aeriene spre destinaţii din
ţară şi/sau Europa se fac prin intermediul aeroportului internaţional de la Satu Mare, aflat la 14
km de municipiu. Infrastructura căilor de comunicaţie a judeţului este reprezentată de 1.607 km
de şosele, din care: 269 km drumuri naţionale, 1.338 km drumuri judeţene şi comunale; şi 220
km de cale ferată. Aeroportul internaţional Satu Mare se află pe E81 la 12 km faţă de municipiu.
Judeţul Satu Mare cu o suprafaţa de 4.417,8 kmp (1,8% din suprafaţa României) aparţine
Regiunii de dezvoltare de Nord-Vest, reşedinţa de judeţ fiind municipiul Satu Mare. Organizarea
administrativă (conform statisticilor oficiale INSSE) are în componenţă două municipii: Satu
Mare şi Carei, patru oraşe mijlocii şi mici: Negreşti Oaş, Tăşnad, Ardud şi Livada şi un număr de
59 comune formate din 220 de sate.

Figura nr. 1 Harta încadrării geografice a judeţului Satu Mare
Sursa imaginii: http://www.satumare.ro/pages/hartasm.htm, (prelucrare Bujor L., 2011)

Dintre aceste aşezări, un număr de 16 localităţi - din care două sunt oraşe Satu Mare şi Livada şi
14 sunt comune: Craidorolţ, Moftin, Căpleni, Berveni, Cămin, Ciumeşti, Andrid, Căuaş, Hodod,
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Bogdand, Crucişor, Bârsău, Micula, Turulung (figura nr.2), sunt vulnerabile sau prezintă risc de
producere a calamităţilor naturale, în special inundaţii şi/sau alunecări de teren.

Figura nr. 2 Localităţi sătmărene vulnerabile la fenomene de risc geografic, 2011
Sursa imaginii:http://www.satumare.ro/pages/hartasm.htm, (prelucrare Bujor L., 2011)

Conform statisticilor stabilite pe baza rezultatelor recensământului de populaţie din 2002, în acest
spaţiu geografic numărul de locuitori era de 367.677 din care, în zonele care prezintă
vulnerabilitate şi sunt expuse fenomenelor de risc geografic trăiesc un număr de 163.983 de
persoane19, însemnând 44.59% din totalul populaţiei judeţului.
Prin manifestare, fenomenele şi riscurile naturale nu pot fi delimitate prin graniţe. Astfel că, pe
teritorul Ungariei, în lungul văii Tisei - suprapus câmpiei joase a Tisei - sunt afectate sau prezintă
risc de vulnerabilitate localităţile: Nyíregyháza, Vásárosnamény, Jánd, Gulács, Tivadar, Kisar,
Szatmárcseke, Tiszakóród, Tiszabecs, Tiszakerecseny, Lónya, Tiszacsécse, Milóta, Tiszaszalka,
Nagyvarsány, Aranyosapati (figura nr.3).

19

Populaţia localităţilor: Satu Mare 115.142 loc. şi Livada 7.004 loc. şi 14 comune: Craidorolţ 2.188 loc., Moftin 4.328 loc.,
Căpleni 4.511 loc., Berveni 3.614 loc., Cămin 1.418 loc., Ciumeşti 1.444 loc., Andrid 2.681 loc., Căuaş 2.539 loc., Hodod 3.199
loc., Bogdand 3.227 loc. , Crucişor 2.541 loc., Bârsău 2.519 loc., Micula 3.783 loc, Turulung 3.845 loc.
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Figura nr. 3 Localităţi maghiare şi sătmărene vulnerabile la fenomene de risc geografic, 2011
Sursa: Google maps, Prelucrare Bujor L., 2011

1.2. Cadrul natural
Componenţa reliefului Judeţului Satu Mare este variată şi se suprapune unităţilor morfologice
majore: munţii şi depresiunea Oaşului în nord şi nord-est; Dealurile Silvano-Someşene cu
subunităţile Dealurile Crasnei şi Culmea Codrului spre sud; câmpie 63% din suprafaţa judeţului
în partea de vest şi sud-vest unde se întâlnesc subunităţile Câmpiei Someşului, componentă a
Câmpiei de Vest.
1.2.1. Geologia
Geologia Câmpiei Someşului se încadrează evoluţiei geologice a Câmpiei de Vest, care face
parte din Depresiunea intramontană Panonică sectorul estic - Câmpia Tisei, ce s-a aschiţat
tectonic în acelaşi timp cu Depresiunea Colinară a Transilvaniei. Fundamentul este compus din
blocuri de şisturi cristaline, acoperite cu sedimentar cretacic, peste care se află umplutura
neogenă specifică depresiunii, după cum se poate observa în harta geologică de la figura nr. 4.
Depozitele de umplutură provin din badenian şi sarmaţian, fiind compuse din marne, argile,
conglometare şi nisipuri. Cea mai mare dezvoltare o au depozitele pliocene, grosimea stratelor
variază de la câteva sute de metri până la 2000-3000m, fiind suprapus peste horsurile şi grabenele
fundamentului. Depozitele cuaternare acoperă toată câmpia, fiind alcătuit din depozite fluviolacustre, pietrişuri, nisipuri, argilă, argilă roşie, loessuri, depozite loessoide, nisip eoloian,
depozite de mlaştină şi turbă.

BE PREPARED!

174

Figura nr. 4. Harta geologică la scara 1:2.500.000, nordul Câmpiei de Vest
Sursa: http://www.igr.ro/index.phpoptiune=30, IGR, (prelucrare Bujor L., 2010)

Pleistocenul mediu şi superior este marcat de formarea în depresiune a cursului şi teraselor
fluviului Dunărea, schiţarea albiilor afluenţilor veniţi din Carpaţi Tisa, Someş, Crasna, Tur, Ier şi
respectiv a depunerii formaţiunilor aluviale ce intră în componenţa conurilor de dejecţie
dezvoltate pe direcţiile de migrare a albiilor (figura nr.5), fiind acoperite cu aluviauni holocene.
În holocenul inferior s-au depus aluviunile din arealele de divagare actuale şi subactuale,
nisipurile eoliene, iar în holocenul superior s-a continuat cu aluviunile luncilor. Cea mai mare
adâncime a cuaternarului atinge între 100 şi 400 m, fiind întâlnit la est de Satu Mare - în Câmpia
joasă a Someşului (câmpia Livada).

Figura nr. 5 Harta hidrografică a judeţului Satu Mare
Sursa: http://www.igr.ro/index.phpoptiune=30, IGR, (prelucrare Bujor L., 2010)
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Întreaga Depresiune Panonică are caracter închis, apărând ca fiind suspendată în spatele
defileului Porţile de Fier, din care cauză şi-a păstrat suprafaţa netedă a sedimentelor lacustre
panoniene. Pe fondul acestei suprafeţe a luat naştere o câmpie mlăştinoasă – Câmpia Tisei, uneori
uşor lacustră (când bilanţul hidrologic este pozitiv). Uneori, acestă câmpie se renivela permanent
pe cale fluviativă, prin divagarea râurilor comandată de arealele mai active de subsidenţă. Apele
curgătoare neputând subsăpa albia, nu s-a realizat nici fragmentarea reliefului, noul nivel de bază
de tip uscat-mlăştinos a rămas în permanenţă uniform.
Geneza Câmpiei Panonice este caracterizată de uniformitatea altitudinală, unde se întâlnesc
formaţiuni fluvio-lacustre, intercalate cu sedimente de tip fluviatil şi uneori eolian. Ele denotă
mlaştini şi lacuri locale, adestea schimbabile ca poziţie, şi nu un lac unitar. Singurele diferenţieri
au apărut la limita cu dealurile, unde câmpia are altitudini mai ridicate şi apar conurile aluviale.
În figura nr.6 Harta geologică a câmpiei Tisa sunt prezentate principalele tipuri de relief:
- relief montan cu unităţi alcătuite din sedimentar şi măguri vulcanice pe aliniamentul
vulcanic Oaş - Ţibleş - Gutâi,
- relief colinar de dealuri, coline, podişuri joase şi depresiuni,
- conuri aluviale (de acumulare) vechi sau recente,
- relief de câmpii înalte: piemontane, aluviale vechi sau tabulare, aflate la baza dealurilor
sau la contactul direct cu rama montană (în nord); de glacis, cu loess sau nisipoase,
acestea sunt în general uscate şi sunt caracteristice teraselor 2 şi 3; câmpii holocene joase
şi lunci, cu caracter subsident, permanent umede în stare naturală, şi care sunt vulnerabile
inundaţiilor la precipitaţii abundente.

Figura nr. 6 Harta geologică a Câmpiei Tisei, după Posea Gr.,1995
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1.2.2. Tectonica
Calitatea vieţii şi securitatea infrastructurii antropice sunt vulnerabile din ce în ce mai mult la
dezastrele cauzate de evenimente care au origini geologice, atmosferice, hidrologice sau
tehnologice.
Teritoriul României este suprapus pe trei plăci tectonice continentale, al căror punct de contact
este zona Vrancea: placa Est-Europeană (partea de Sud-Vest a plăcii majore Est-Europene - din
zona de Nord-Est a României, cu finalitate sub Carpaţii Orientali), microplaca Panonică pe care
este cantonată Transilvania (microplaca Transilvaniei) fiind parte componentă a plăcii VestEuropene şi microplaca Moesică care reprezintă zona frontală scutului African ce subduce
Carpaţilor Meridionali. În sud-est, se află microplaca Mării Negre ce subduce Carpaţilor de
Curbură în zona Vrancea. Fiecare dintre aceste plăci tectonice continentale este direct influenţată
de mişcările sau presiunile la care este supusă macroplaca din care face parte.
În figura nr.7 este prezentată Harta zonelor seismogene din România din care se observă
activitatea seismică pe tot cuprinsul ţării. Zona seismică Vrancea este cea mai activă din ţară şi
din Europa, având efecte dezastruoase pe întreg teritoriul. Adâncimea (hipocentrul) cutremurelor
este între 60 şi 200 km, fiind considerate foarte puternice. Acestea sunt cutremure subcrustale, au
energie mare şi foarte mare şi sunt resimţite pe arii întinse de la epicentru.

Figura nr. 7 Zonele seismogene de pe teritoriul României
(după Radulian M. et.al, 2009 şi prelucrată de Bujor L.,2011)

În România există şi alte zone epicentrale care se manifestă diferenţiat ca magnitudine şi
frecvenţă de apariţie a evenimentelor seismice (cutremurele din Banat, Crişana, Maramureş,
Făgăraş sau Dobrogea). În aceste zone se produc cutremure de suprafaţă, superficiale sau de mică
adâncime (între 5 – 40 km), au efecte locale (limitate ca întindere) şi magnitudini mai mici decât
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ale seismelor vrâncene. Aceste seisme "intracrustale" au loc în lungul unor rupturi de falie,
precum cele din zona Timişoara, în sistemul de falii din Carei - Oradea, în falia Sf. Gheorghe, sau
spre vest de-a lungul culoarului Tisei. Cutremurele de suprafaţă sunt de energie şi intensitate
slabă, magnitudinea lor nu depăşeşte 6.5 - 6.7 grade pe scara Richter.
În funcţie de compoziţia petrografică a straturilor, fiecare zonă se comportă diferit la cutremur.
Din cauza structurii geologice şi a tensiunilor acumulate în plăcile tectonice sunt zone ale
României unde pot apărea, la perioade de 50 sau 100 de ani, cutremure cu intensitati de 6, 7 sau 8
grade pe scara Richter (cutremurele vrâncene).
În Câmpia Someşului fundamentul este fragmentat în grabene şi horsturi, delimitate de două
sisteme de falii dispuse aproape perpendicular. Sistemul faliilor carpatice are direcţie aproximativ
E-V, prelungeşte faliile din munţi către vest, iar celălalt, panonic, se dirijează paralel cu rama
muntoasă, pe direcţie N-S. Principala falie panonică, crustală, care separă depresiunea de
orogenul munţilor Apuseni, trece aproximativ pe la est de Carei, la vest de Oradea şi Timişoara.
La est şi la vest de aceasta există şi alte falii direcţionate nord-sud, nu foarte bine precizate.
Faliile carpatice au fost mai precis identificate sub sedimentele de suprafaţă. Astfel, falia din
nordul masivului Preluca trece pe la Carei, separând un compartiment nordic, urmat de Someş,
mai căzut de altul sudic, ceva mai ridicat. Un reflex al acestor mişcări ce indică jocul blocurilor
pe falii îl constituie cutremurele vestice ale căror hipocentre se plasează pe faliile care afectează
fundamentul şi pe care se dirijează şi unele sectoare de râuri. Mai sensibile sunt aliniamentele
cutremurelor localizate pe direcţiile Oradea - Ier (Eriu) - Ecedea în nord şi Bega - Timiş în sud. În
figura nr. 8 este prezentată zonarea terenurilor pentru cutremure, având intervalul mediu de
recurenţă de 100 de ani.

Figura nr. 8 Zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR (intervalul mediu de
recurenţă)=100 ani, după Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
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1.2.3. Relieful
Geomorfologic, caracteristica este dată de stuctura reliefului pe două trepte de altitudine:
câmpiile înalte, subcolinare, formate din terase şi glacisuri pe rama deluroasă din sud şi sud-est:
Câmpia Ardudului, Tăşnadului, Buduslăului şi Crasnei, cu altitudini între 120 şi 200 m; şi
câmpiile joase, aluviale: Câmpia joasă a Someşului cu subdiviziunile: Livada (Seini-Halmeu),
Satu Mare - Micula, Homorodului, Ecedea şi Crasnei; şi Câmpia Ierului cu Câmpia Cigului şi
Lunca Ierului, după cum se observă în figura nr. 9a,b Regionarea geomorfologică a Câmpiei
Someşului.

Figura nr. 9 a) Harta unităţilor de relief, b) Regionarea morfologică a Câmpiei Someşului
Sursa imaginii:http://www.satumare.ro/pages/hartasm.htm, (după Posea Gr., prelucrare Bujor L., 2011)

Arealele geografice care prezintă risc de producere a calamităţilor naturale (inundaţii) din Judeţul
Satu Mare se încadrează reliefului de câmpie joasă, cu caracter subsident Câmpiei Careiului,
Ierului şi Someşului cu subunităţile: Ecedea, Crasna-Homorod, Micula şi Livada.
În acest spaţiu geografic relieful se încadrează tipului câmpiilor de aluviere recentă sau câmpii
conuri la nivelul de terasă t1, care se întâlneşte pe partea dreaptă a Someşului (câmpia Livada) şi
pe stânga râului Crasna (câmpia Ierului). În general, aceste tipuri de câmpii joase sunt tot mai noi
către vest şi corespund unor aluvionări ritmate în 3-4 faze.
Someşul a avut o contribuţie esenţială la formarea acestei unităţi de câmpie prin aluviunile aduse
din Carpaţi şi din Depresiunea colinară a Transilvaniei, mai ales în fazele când a curs pe valea
Ierului. Subtipurile de câmpie nu pot fi totdeauna diferenţiate clar, distingându-se în general
câmpiile de subsidenţă (la nivelul albiilor principale) ex.câmpia Ecedea (astăzi desecată
antropic), câmpii de lunci joase ex.câmpia Ierului şi mai rar câmpii conuri (la nivelul de bază al
terasei 1) specifice câmpiei Livada de pe partea dreaptă a Someşului şi pe sânga Crasnei - câmpia
Cigului (subdiviziune a câmpiei Ierului.
Relieful câmpiilor joase este puţin diversificat, aici acţionând pe suprafeţe întinse colmatarea.
Datorită pantei reduse între 0,2 şi 0,7% relieful este specific câmpiilor subsidente, de divagare, cu
suprafeţe netede, terase tipice inexistente, cu lunci numai la intrarea râurilor în câmpie de unde se
evazează peste câmp (conuri de dejecţie). Albiile cursurilor de apă au fizionomia canalelor
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adâncite cu 0.5 – 3 metri, cu meandre şi despletiri, multe fiind părăsite peste câmpuri, ele
generând divagări şi inundaţii frecvente. În acest spaţiu geografic, suprafaţa câmpiei este
mlăştinoasă şi slab drenată în stare naturală, păstrând încă urmele de curgere ale Someşului.
Pentru valorificare agricolă, această suprafaţă a trebuit drenată, iar albiile râurilor îndiguite.
Concluzionând, câmpia aluvială joasă se suprapune peste depresiunea tectonică subsidentă unde
ultimile materiale de umplutură au avut forma unor conuri de dejecţie, uneori uşor submerse sub
mlaştini. Aceste conuri se dirijau periodic spre principalele areale de scufundare, situate în
principal în stânga Tisei. În stare naturală, câmpia joasă se află în stadiul de colmatare
subaeriană-subsidentă, sau de câmpie semimlăştinoasă.
1.2.4. Clima
Câmpia joasă a Someşului are un climat temperat - continental - moderat de câmpie, influenţat
de masele oceanice din vest aduse de anticiclonul Azorelor, de cele polare maritime (ciclonii
nord-atlantici) şi de masele de aer polare continentale (anticiclonul est-european), ultimele două
fiind adesea în alternanţă. Particularitatea câmpiei de la nord de Someş este dată de nuanţa
panonică, cu influenţe vestice şi nordice, iar pe fâşia estică se resimt influenţele locale ale
arealului înalt (dealuros şi montan), formându-se inversiuni de temperatură.
Valorile parametrilor climatici sunt înregistrate la staţiile meteorologice din Municipiile Satu
Mare şi Carei. Temperatura medie anuală la Satu Mare este dată de izoterma 20 de 9.7°C, media
lunii iulie (cea mai caldă) este de 20.1°C iar media lunii ianuarie (cea mai rece) este de -2.5°C.
Maxima absolută de +39.4°C a fost înregistrată în 10 august 1952 la Carei, iar minima absolută
de -30.4°C în 24 decembrie 1961 la Satu Mare. În data 19 iulie 2007, când s-au înregistrat
recordurile de temperatură la 37 de staţii meteo din ţară, la Satu Mare valoarea a fost de +38.1°C,
adică cea mai mare temperatură înregistrată de când se fac măsurători standard la staţia
meteorologică din Satu Mare.
Pe anotimpuri, se constată că iernile sunt mai lungi şi mai reci decât în restul câmpiei, primăvara
vine brusc, verile sunt variabile (de la răcoroase şi instabile, la călduroase şi uşor secetoase, iar
toamnele sunt calde şi înseninate.
Perioada de vegetaţie este influenţată de radiaţia solară, care în Câmpia joasă a Someşului este de
115-118 Kcal/cm2 (în Câmpia Română 125 Kcal/cm2) din care circa 100 Kcal se înregistrează în
semestrul cald, iar durata insolaţiei însumează 2.100 ore/an (în Câmpia Română 2.200 ore/an),
fapt reflectat de aspectul fenologic al înfloririi pomilor şi/sau maturizarea culturilor agricole.
Precipitaţiile sunt determinate în principal de influenţa maselor de aer oceanic şi oscilează între
600/700 mm dar s-au înregistrat şi valori de 700/1.000 mm, acestea fiind în funcţie de condiţiile
geografice locale. Media anuală a precipitaţiilor este de 650 mm, la Satu Mare (Livada) este de
616 mm. Cele mai multe precipitaţii cad în lunile de vară (mai – august) 80-84mm/lună, iar cele
mai puţine iarna (ianuarie şi februarie) 27-38mm/lună. Peste 45% din precipitaţii cad primăvara
şi vara. Există şi situaţii de excepţie, în anul 1962 la Satul Mare au căzut 1.045 mm, iar în luna
mai 1970 au s-au întregistrat 127mm, maxima absolută înregistându-se la 15 august l938, de
123mm în 24 de ore.

20

Izotermă - Curbă pe o diagramă care uneşte punctele cu aceeaşi temperatură.
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În Câmpia joasă a Someşului mişcarea maselor de aer (vânturile) este influenţată de altitudine.
Astfel, de la nivelul solului şi până la altitudinea de 500m, mai active sunt vânturile din direcţie
SV şi NV, dar şi din E şi SE. Vânturile din est au o frecvenţă mai mare vara, resimţindu-se mai
ales pe culoarul de vale al Someşului. La altitudini de peste 500m domină vânturile de vest, care
se intensifică în perioada verii. Vânturile locale sunt specifice coridoarelor de vale, produc
devierea curenţilor de aer, inducând inversiuni de temperatură.
Vânturile dominante sunt cele din SV care derivă din vânturile de vest, abătute de către Munţii
Apuseni spre NE. Vânturile din vest sunt mai active primăvara şi vara, aducând ploi. Acesora li
se adaugă şi vânturile din NV, care se resimt o bună perioadă din an. Valea Someşului
canalizează adesea aer mai rece din Depresiunea colinară a Transilvaniei şi Baia Mare către
câmpiile Satu Mare - Micula şi Livada, sub forma vânturilor de E, SE sau NE.
1.2.5. Reţeaua hidrografică
Câmpia Someşului este bogată în ape subterane cu caracteristici diverse, ape de suprafaţă cu debit
permanent sau semipermanent, are puţine lacuri (cele mai multe sunt de natură antropică), iar
câmpia joasă a suferit puternice schimbări hidroameliorative.
Apele freatice sunt cantonate în nisipurile şi pietrişurile din lungul luncilor, ale
conurilor de dejecţie, în pânzele aluviale ale câmpiilor joase sau înalte şi în
terase. Uneori apar şi la baza formaţiunilor loessoide sau la baza nisipurilor
eoliene. În unitatea de câmpie joasă hidroizohipsele21 stratelor freatice merg
aproximativ între 100-150, iar nivelul hidrostatic se găseşte (în general) la 25m, iar în lunci şi câmpia joasă rar coboară la peste 10m sau urcă la 0m. În
câmpiile înalte, adâncimea pânzei freatice este între 5 şi 20m, apărând
uneori şi linii de izvoare la baza frunţilor de terase şi a glacisurilor
(ex.pâraiele Racta şi Egher) sau înmlăştiniri.
Apele de adâncime sunt cantonate în formaţiunile geologice permeabile,
inclusiv în cristalinul fisurat. Complexele acvifere sunt foarte diversificate din
cauza structurii geologice şi a granulometriei, pânzele superioare au adesea
legături directe cu cele freatice. Stratele cuaternare reprezintă complexul cu
cele mai importante ape de adâncime din câmpiile joase, având grosimi ce
variază de la 10m în est la 100m şi chiar mai mult, spre vest.
În arealul de câmpie la nord de Satu Mare majoritatea stratelor acvifere sunt
ascensionale, au debite între 3-120 mc/h şi mineralizare de 0.2 – 0.5 g/l, fiind
bicarbonatate-calcice. Apele minerale netermale se găsesc în sudul câmpiei
Livada pe aliniamentul de contact cu dealurile Silvano-Someşene la: Valea
Vinului (feruginoase şi CO2), Acâş şi Beltiug (oligominerale), Ghenci
(sulfatate).

21

Hidroizohipsă - Sunt liniile care unesc punctele sau cotele cu aceeaşi valoare a nivelului piezometric = nivelul
ipotetic până la care apele subterane captive se pot ridica sub acţiunea presiunii hidrostatice, când are loc egalizarea
acesteia cu presiunea atmosferică; poate fi piezometric pozitiv (la apele arteziene care ţâşnesc deasupra nivelului
suprafeţei topografice) sau piezometric negativ (la apele ascensionale care urcă prin capilaritate); coincide cu
suprafaţa piezometrică.
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Apele de suprafaţă sunt reprezentate de râurile alohtone cu izvoare din
Carpaţi: Turul, Someşul (cu o lungime de 60 km pe teritoriul judeţului Satu
Mare) şi Crasna. Reţeaua hidrografică aparţine în întregime grupei râurilor
nordice din ţara noastră, fiind totodată afluenţii Tisei.
Termalitatea apelor din Câmpia Someşului este în legătură cu două tipuri de
anomalii: roci calde vulcanice localizate aproape de suprafaţă (mai ales în
est) şi o anomalie gravimetrică, respectiv o ridicare a suprafeţei Moho22 peste
care se suprapune Depresiunea Panonică, are formă elipsoidală cu axa Tisa şi
flancul estic spre România. Aici scoarţa este subţire, iar stratul granitic urcă
spre suprafaţă. Acolo unde se intersectează cu pânza freatică, apa
acumulează căldură, luând naştere izvoarele termale sau apele cu caracter
artezian, ale căror temperaturi pot avea între 30 şi 90°C.
Reţeaua hidrografică principală este alohtonă, râurile izvorând cu precădere
din Carpaţi: Turul, Someşul, Crasna, Barcăul etc.
Reţeaua hidrografică secundară (pâraiele autohtone) îşi au obârşia în
câmpiile de glacisuri sau în conurile râurilor mari sau în luncile acestora.
Exemple sunt: Egher, Racta, Noroieni, Bălcaia (toate foste cursuri sau
derivaţii ale Someşului), Valea Neagră şi Salcia în Câmpia Careiului.
Reţeaua hidrografică autohtonă a fost completată de canale de diferite tipuri
şi mărimi, unele realizate prin îndreptarea anumitor cursuri de râu. În Câmpia
Someşului mai importante sunt canalele Tur, Homorod, Crasna, Maria şi spre
sud Ier.
Ca şi Someşul, râul Tur este afluent al Tisei în cursul mijlociu. Turul izvorăşte
de la altitudinea de 800 m din Munţii Gutinului, la confluenţa braţelor Gorova
şi Turişor. Are o lungime de 68 km şi suprafaţa bazinului hidrografic este de
1.114 kmp, iar cursul său trece prin nordul oraşului Livada, la Adrian. În nordvestul câmpiei Livada panta sa este foarte mică, de numai 1%, ca urmare,
albia era instabilă, despletită şi divagantă. Cursul său a fost regularizat prin
lucrări de îndiguire şi s-a amenajat izlazul Ghepu (în amonte de câmpie, în
estul localităţii Adrian).
În figura nr. 10 este redat bazinul hidrografic al râului Tur înainte de
amenajările hidrotehnice, iar în figura nr. 11 complexul hidroameliorativ
Someş-Tur (după anul 1970).

22

Zona superioară a mantalei este denumită "suprafaţa sau zona de discontinuitate Moho" (zonă descoperită în 1910
de geologul croat A. Mohorovičić) fiind zona care desparte mantaua de scoarţă, caracterizată prin discontinuitatea
transmiterii undelor seismice şi prin schimbarea mineralelor şi rocilor componente, care cauzează o schimbare bruscă
a densităţii cu o diferenţă de 0,5 g/cm³, ceea ce determină o reflectare intensă a undelor seismice, detectate uşor la
suprafaţa Pământului.

BE PREPARED!

182

Figura nr. 10 Bazinul hidrografic al râului Tur (date prelucrate de Bujor L.)

Se observă că bazinul Turului este simetric, primind afluenţi cam de aceeaşi
mărime pe ambele maluri. Râul Tur străbate Câmpia de Vest, curge pe linia frontierei
dintre Ucraina şi România şi se varsă apoi în Tisa pe teritoriul Ungariei. Pe o porţiune de 1.1 km
râul marchează frontiera româno-ungară; pe un segment de 5.2 km urmează cursul frontierei
româno-ucrainene.
Ambele lucrări şi drenajul local au scos de sub influenţa inundaţiilor şi a
excesului de umiditate peste 30.000 ha de teren. Debitul mediu este de 8.8
mc/s la Turulung, cel maxim de 520 mc/s a fost atins în 1970, iar cel minim
de 0,02 mc/s în luna ianuarie 1954. Râul Tur are ca afluenţi din Oaş pe Talna
şi Turţ şi o serie de pâraie care au moştenit cursurile părăsite ale Someşului
(Racta cu Egher, Noroieni, Şar).

BE PREPARED!

183

Figura nr. 11 Sistemul hidroameliaorativ Someş - Tur (prelucrare Bujor L.)

Pâraiele autohtone sunt foste cursuri sau deviaţii ale Someşului, îşi au
obârşia în conul de dejecţie sau lunca acestuia, câmpia Livada fiind
străbătură de Racta (L-37 km, S-181 kmp) cu afluentul Egher (L-22 km, S-85
kmp) şi au regim de scurgere permanent. Pârâul Egher are ca afluenţi pe
partea dreaptă o reţea bogată de râuri cu scurgere temporară, din care cel
mai important este Şomoaga Caldă, ce îşi adună apele din pădurea Văşagu
Mare. Reţeaua hidrografică autohtonă a fost completată cu canale de diferite
tipuri şi mărimi, realizate prin îndreptarea anumitor cursuri de râu (ex. Tur,
Homorod etc.).
Caracteristicile hidrometrice sunt date de densitatea reţelei hidrografice
cuprinsă între 0.05 km/kmp. Aceasta variază pe subregiuni, fiind mai deasă în
Câmpia Someşului (0.30 – 0.42 km/kmp), iar dacă se adaugă şi reţeaua
nepermanentă (canalele antropice), densitatea se poate ridica la 0.50 – 1.25
km/kmp. Adâncimea văilor atinge valori de până la 3 – 5 metri în câmpia
joasă, iar panta albiilor poate coborî şi la 0.01 – 0.05% în câmpiile joase sau
subsidente. Aceste pante foarte mici conduc la despletiri ale braţelor râurilor,
meandrări, divagări, revărsări şi stagnări de ape, ceea ce a impus canalizări,
corectări de albii, îndiguiri.
Tipul de regim hidrologic este cel pericarpartic vestic, caracterizat prin
instabilitatea regimului de iarnă, când se formează 35-40% din volumul
scurgerii anuale, cu ape mari de primăvară şi viituri de vară. Scurgerea
medie specifică pentru Câmpia Someşului este de 2-3 l/s/kmp, iar pâraiele
autohtone au debite sub 3mc/s şi pot seca în verile foarte călduroase.
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Debitul maxim al râului Someş a fost de peste 3.300mc/s la Satu Mare în anul
1970, producând pagube importante în oraş. După inundaţiile din anii 1970 sau efectuat lucrări hidroameliorative de canalizare sau îndiguirea apelor
mari, începând de la intrarea lor în câmpia joasă (Someş), s-au creat canale
care acumulează apele de viitură ale râurilor mici care vin din dealuri sau
câmpia subcolinară (Racta, Egher). Totodată au fost desecate sute şi mii de
hectare, s-au creat 2.000 km de diguri, s-au realizat mai multe mii de km de
canale, precum şi mari suprafeţe cu bazine de retenţie a apei, multe fiind
heleştee piscicole, apa putând fi deviată dintr-un bazin hidrografic în altul.
Aceste lucrări au avut efecte negative întrucât au modificat echilibrul
hidrologic, pe toată câmpia apărând sărăturări ale terenului, scăderi sau
creşteri dăunătoare ale pânzei freatice precum şi fenomene parţiale de
poluare a apelor. Între sistemele hidrografice principale care s-au modificat
antropic a fost cel al Someşului (împreună cu Turul şi Crasna, care înainte de
canalizare se vărsau în Someş, iar acum sunt dirijate direct în Tisa). Canale
mai mici, pe dreapta Someşului şi care se varsă direct în Someş sunt (CulciuLivada), iar în Tur (Egherul Mare, Ciuperceni-Şar etc.) din câmpia Micula.
În dreptul localităţii Apa din sud-estul câmpiei, pârâul Racta se desprinde din conul de dejecţie al
Someşului, drenează aşezările Livada Mică, Livada şi Adrian. Înainte de intrarea în localitatea
Adrian primeşte ca afluent pârâul Egher (alt curs vechi al Someşului) după care se varsă în Tur
(în sectorul de câmpie joasă, după drenarea oraşului Turlung).
Lacurile în Câmpia joasă a Someşului sunt puţine şi mici, de tipul iazurilor. În
estul oraşului, la Adrian, se află izlazul Ghepu unde pe o suprafaţă de 310 ha
este amenajată o pescărie, iar lacurile ocupă o suprafaţă de aproximativ 53
ha, fiind cantonate (în cea mai mare parte) în cuvetele de excavare a
balastului.
Staţia hidrometrică de la Călineşti Oaş (amplasată pe râul Tur în amonte de localitatea
Coca şi în aval de confluenţa Valea Rea cu râul Tur) transmite zilnic datele referitoare la
nivelurile râurilor, debitelor, precipitaţiilor, temperaturi, fenomene de iarnă, poluări etc. conform
programului stabilit pentru fiecare curs de apă. În bazinul hidrografic al râului Tur majoritatea
cursurilor de apă sunt îndiguite şi amenajate antropic, astfel că debitele lor sunt controlate.
Planurile de apărare împotriva inundaţiilor a spaţiilor valorificate antropic din albia majoră a
râurilor, de pe teritoriul Judeţului Satu Mare se realizează prin lucrări de îndigurire care sunt în
administrarea Direcţiei Apelor Someş-Tisa şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Satu Mare.
În concluzie, hidrografia actuală a Câmpiei joase a Someşului este total transformată, fiind una
dintre suprafeţele care au suferit cele mai mari modificări antropice. Râurile regularizate de
canale şi diguri, ca şi drenarea apelor suprafreatice şi de mică adâncime, au transformat arealul
mlăştinos într-o productivă câmpie agricolă.
1.2.6. Vegetaţia
Câmpia de Vest se încadrează în regiunea geobotanică vestică, cu trei subregiuni, care, în mare,
corespund subregiunilor geomorfologice, caracterizate prin ecosisteme de tip balcanic cu cer şi
gârniţă (în sud) şi central-europene cu stejar (în nord).
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În funcţie de tipul climatic, de relief, soluri şi regimul hidric, în Câmpia joasă a Someşului s-a
format o vegetaţie specifică este de silvostepă şi pe alocuri are caracteristici de stepă. Asociaţiile
principale erau stejăretele pure (Quercus robur) sau în asociere cu carpenul (Carpinus betulus),
cu frasin (Fraxinus angustifolia), ulm (Ulmus campestris), cu măr pădureţ, păr pădureţ, arţar şi
păducel. În câmpiile de glacis apar şi cerete pure sau amestecate cu gorun şi stejar. Ca elemente
rare în acest areal al pădurilor de stejar de lângă Seini, creşte laleaua pestriţă (Fritillaria
meleagris) (figura nr.10).
În prezent, pădurile sunt reduse la pâlcuri, cele mai mari suprafeţe împădurite (aproximativ
3000ha) fiind în jurul oraşului Livada, Seini şi spre vest, Carei. Pe lângă formaţiunea zonală a
stejarului, apar şi asociaţii azonale, în special în arealele de luncă, cu specii de: salcie (Salix
alba, S.fragilis), arin, sânger, lemn câinesc, cruşin, soc negru, măceş.
Specificul vegetaţiei oraşului Livada este dat de zăvoaie (păduri de luncă alcătuite din plop şi
salcie - lemn moale). Pâlcurile de plop (Populus alba, P.nigra) se instalează pe grindurile mai
înalte din estul oraşului spre pârâul Egher, în lungul cursului Racta la trecerea prin localităţile
Livada Mică şi Livada Nouă, iar salcia pe locurile mai umede, adesea inundabile, în special în
lungul cursurilor pâraielor Racta şi Egher.

Figura nr.12 Laleaua pestriţă de la Seini, 2010 (foto autor: Lucian Petru Goja)

În arealele unde pădurea a dispărut complet, au rămas terenuri care nu pot fi cultivate din cauza
exesului de umiditate, aici stepa îmbracă forme diferite după natura mediului câmpiei joase. Se
întâlnesc pajişti de tip higromezofit (pe areale umede), pajişti psamofile (pe nisipuri) şi pajişti
halofile (pe soluri sărăturate) cu specii de: păiuş roşu (Festuca pseudovina), ţăpoşica (Nardus
stricta) etc. Astfel, pe de o parte, fosta fâşie de pădure de stejar este redusă la pâlcuri, în interiorul
său pătrunzând adesea elementele de stepă, iar pe de altă parte, drenarea terenurilor umede a dus
la restrângerea puternică a asociaţiilor higrofile, ex.Balta Şarului în sud-estul oraşului.
Teritoriul oraşului este încadrat de pajişti şi păduri, astfel: pe partea dreaptă a pâraielor Racta şi
Egher (localitatea Adrian) dominante sunt pădurile de stejar: Livezi, Văgaşu Mare, Mocear, Apa
şi păşunile: Moileş, Ţufoasă, pe partea dreaptă (pârâul Racta) predomină salcâmul în lungul văii.
În Câmpia Dumbrăvii (localitatea Dumbrava) păşunea Straicher este extinsă pe o suprafaţă
considerabilă, iar Pădurea Dumbrava cu specii de stejar ocupă un areal mai redus. Spre nord,
păşunea Cheseli domină întreg arealul.
BE PREPARED!

186

Se constată că: pădurile sunt dominante pe partea dreapă a pâraielor Racta şi Egher, unde câmpia
are altitudini mai mari (139,0 m altitudine la Pădurea Mociar), păşunile dominând pe partea
stângă cu altitudini ce nu depăşesc 130 m (peste aliniamentul de dealuri: Dumbrava de Est,
Dâmbu Bufa, Adrian spre Vest).
1.2.7. Fauna
Fauna Câmpiei de Vest face parte din regiunile biogeografice Panonică şi Moesică. Câmpiei
joase a Someşului îi este specifc de tipul silvostepei panonice, care se compune din faună central
europeană şi cu elemente venite din regiunea Pontică. Între speciile de stepă specifice sunt:
rozătoarele (popândăul Citellus citellus, hârciogul Cricetus cricetus, căţelul pământului Spalax
hugaricus, şoarecele de câmp Microtus arvalis), precum păsări ca: potârnichia Predix predix,
prepeliţa Conturnix conturnix, graurul Saturnus vulgaris, dumbrăveanca Coracias garrulus;
păsări răpitoare uliul şorecar Circus aeruginosus, iar dintre mamifere viezurele, vulpea şi iepurele
de câmp.
În arealul pădurilor îşi au habitatul păsările din familia corvideelor (cioara, stăncuţa, coţofana,
privighetoarea, sitarul şi pupăza), iar fazanul (Phasianus colchicus) se întâlneşte la liziera pădurii
cu câmpia. În pădurile de stejar a fost colonizat (după anul 1904) din familia cervidelor: cerbul
lopătar (Dama Dama) şi căpriorul (Capreolus capreolus) specie care şi-a avut habitatul pe
teritoriul României în perioada paleoliticului.
În arealele mlăştinoase şi în luncile apelor îşi au habitatul specii de păsări autohtone: raţe
sălbatice, gâşte sălbatice, stârcul alb şi cenuşiu, iar dintre speciile migratoare se remarcă nagâţul
Vanellus vanellus. Recet, în arealele mlăştinoase a revenit bizamul (Ondrata zibethica) valoros
pentru blana sa. Fauna piscicolă aparţine la două mari zone: mreana (Barbus barbus) şi crapul
(Cyprinus carpio). În bazinele hidrografice mici de la nord de Someş (Racta, Egher) din zona
deluroasă coboră spre câmpie lipanul (Thynallus thymallus) şi moioaga (Barbus meridionalis),
dar specificul faunei acvatice este babuşca (Rutilus rutilus) de Tur. Spre câmpie este zona
cleanului (Leuciscus cephalus), această specie populând atât apele câmpiei înalte cât şi ale
câmpiei joase a Someşului. În râurile mici ale câmpiei, care apar uneori ca salbă de lacuri este
specifică zona bibanului (Perca fluviatilis) şi babuşca.
1.2.8. Solurile
Aspectul mozaicat al solurilor dovedeşte existenţa unor condiţii genetice foarte variate impuse de
substratul geologic (aluviuni diversificate, argile, marne, nisipuri, coluvii etc.), de geomorfologie
(lunci, terase, câmpii de glacis etc.), de adâncimea şi variaţia pânzei freatice. Acest mozaic este
dispus etajat, de la câmpiile joase la cele înalte.
În Câmpia joasă a Someşului, argiluvisolurile au cea mai mare răspândire, întâlnindu-se frecvent
solurile brune luvice şi luvisolurile albice, care se extind pe toată suprafaţa unităţii joase.
Abundenţa în apă (freatică şi din precipitaţii) generează subtipuri de soluri: gleizate,
pseudogleizate şi pseudogleice, asociate cu soluri hidromorfe. Ca răspândire, pe terasa 1 a
Someşului (câmpia Livada) apare clasa solurilor brune luvice (podzolite, care se pierd) spre vest,
către Câmpia Micula. Luvisolurile albice se extind în Câmpia Livada şi spre est către Oaş;
solurile podzolice argiloiluviale (luvice) pseudogleizare au o mare răspândire în câmpiile joase

BE PREPARED!

187

din nordul Someşului (Livada şi Micula). Azonal, în lungul culoarelor de vale se întâlnesc fâşii
de soluri amfigleice (vertisoluri) şi soluri cambice (brune).
1.2.9. Resursele naturale
În Câmpia joasă a Someşului, resursele de subsol şi sol sunt reduse ca varietate. O importanţă
deosebită o au apele termale cu temperaturi de 50-70°C folosite în scop terapeutic pe plan local la
Satu Mare. Se extrage balast - în 4 balastiere - din aluviunile Someşului la Seini, Apa şi Iojib (în
apropierea oraşului Livada) şi andezit la Seini. Pe baza acestor materii prime în comuna Livada
au apărut centre industriale diversificate (industrie constructoare de maşini, industria materialelor
de construcţii - materiale de zidărie, industrie de exploatare şi prelucrare a lemnului (Apa),
industrie uşoară (tricotaje şi confecţii), industrie alimentară (carne, lapte, zahăr, uleiuri, tutun)
care au dus la dezvoltarea permanentă a localităţii, ce a devenit oraş în anul 2006.
Între resursele de sol se remarcă: pădurile de esenţe moi pe un areal de 2683 ha, suprafeţele
agricole pe baza cărora, în nordul câmpiei Livada se practică viticultura, fapt dovedit de
toponimele aşezărilor: Ardud-Vii, Viile Satu Mare, Medieş-Vii, Halmeu-Vii, Turlung-Vii. Pe
păşunile din extravialan se practică cu tradiţie creşterea animalelor. Complexul agrozootehnic din
sudul Livezii Mici, amplasat în meandrul pârâului Racta, oferă condiţii foarte bune pentru
creşterea: porcinelor, bovinelor şi ovinelor. Creşterea păsărilor dispune de o staţie de cercetări la
Livada şi are un număr mare de ferme avicole la Satu Mare, Odoreu, Seini, Sanislău. Apicultura
este bine dezvoltată, fiind legată de culturile de salcâm de pe terenurile mai nisipoase din sudul
extravilanului.
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2. SPECIFICUL HIDROLOGIC AL BAZINULUI HIDROGRAFIC SOMEŞ – TISA
PENTRU ROMÂNIA
2.1. Bazinul hidrografic Someş – Tisa
Bazinul hidrografic al râului Someş este situat în partea de nord şi nord-vest a ţării, fiind delimitat
de bazinul hidrografic al Tisei (la nord graniţa cu Ucraina, la vest de graniţa cu Republica
Ungară), pe teritoriul României se învecinează cu bazinul hidrografic al Siretului la est, bazinul
Mureşului la sud şi bazinul Crişurilor la sud-vest.
Din figurile nr. 11 şi 12 se observă cum convergenţa reţelei hidrografice prezintă vulnerabilitate
pentru riscuri naturale de inundaţii, fiind favorizată de relieful de câmpie cu caracter subsident al
Câmpiei joase a Someşului. Acest areal se suprapune nord-estului Câmpiei Tisei (care face parte
din Depresiunea Panonică – Bazinul mijlociu al Dunării).
Suprafaţa totală a bazinului hidrografic reprezintă 9,5% din suprafaţa ţării, fiind format pe
teritoriul Romaniei de râurile Tisa (inclusiv Turul), Someş şi Crasna.
Suprafeţele bazinelor hidrografice componente sunt următoarele: 15.740 kmp suprafaţa bazinului
râului Someş, 2.100 kmp suprafaţa bazinului râului Crasna şi 4.540 kmp cea a bazinului râului
Tisa.
Suprafaţa pe care se întinde acest bazin hidrografic cuprinde din punct de vedere administrativ 7
judeţe: Bistriţa-Năsăud cu o suprafaţă de 5305 kmp, Cluj cu suprafaţa de 6650 kmp, Sălaj cu
suprafaţa de 3850 kmp, Maramureş cu suprafaţa de 6215 kmp, Satu-Mare cu o suprafaţa de
4405 kmp, Bihor cu o suprafaţa de 54 de kmp şi Alba cu o suprafaţa de 4 kmp. Populaţia care
trăieşte pe cuprinsul bazinului hidrografic este de aproximativ 3 mililoane de locuitori (2,5 - 2,9).
Caracteristicile bazinului hidrografic Someş -Tisa sunt date de următoarele date morfometrice:
suprafaţa totală în România: 22.380 kmp; lungimea hidrografică 7.828 km, lungime râu Tisa 61
km; lungime râu Someş 376 km; lungime râu Crasna 134 km, lungime râu Tur 68 km.
Resurse apă de suprafaţă au un volum estimativ 6.580 milioane mc şi cele subterane 470 milioane
mc. În acest spaţiu geografic există un număr de 10 lacuri de acumulare cu folosinţă complexă cu
volum total de 203 milioane mc şi volum util de 112 milioane mc.
Lucrările pentru combaterea inundaţiilor sunt defalcate astfel: apărări de maluri 224 km,
regularizări de albii 660 km şi îndiguiri 817 km.
Principalele cursuri de apă ale bazinului hidrografic Someş – Tisa sunt:
- Râul Someş: 376 km/15.740 kmp (pe teritoriul României) izvorăşte din Munţii Rodnei
şi până la confluenţa cu Someşul Mic poartă numele de Someşul Mare, fiind al cincilea râu ca
mărime şi debit din ţară. Este format din unirea Someşului Mic cu Someşul Mare lângă
Municipiul Dej. Se varsă în Tisa pe teritoriul Ungariei.
- Râul Tisa : 61 km/3.426 kmp (pe teritoriul României) îşi are izvoarele în afara ţării
noastre, în Carpaţii Păduroşi din Ucraina. Tisa este un râu care curge prin România, Ucraina,
Slovacia, Ungaria şi Serbia, apoi se varsă în Dunăre lângă Belgrad. Este cel mai mare afluent al
Dunării şi îşi adună apele de pe o suprafaţă de 157.186 km².
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- Râul Crasna: 134 km/2.100 kmp (pe teritoriul României) izvorăşte din Munţii Apuseni,
străbate Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest din România, vărsându-se în Tisa pe teritoriul
Ungariei.
- Râul Tur: 68 km/1.114 kmp (pe teritoriul României) îşi are izvoarele în Munţii
Gutinului, curge pe linia frontierei dintre Ucraina şi România şi se varsă apoi în Tisa pe teritoriul
Ungariei. Pe o porţiune de 1.1 km râul marchează frontiera româno – ungară; pe un segment de
5.2 km urmează cursul frontierei româno – ucrainene. Localitatea mai importantă prin care curge
este comuna Turulung din judeţul Satu Mare.
- Râul Lăpuş: 119 km/1.875 kmp, se formează în Munţii Ţibleşului la confluenţa
pâraielor Izvorul Alb şi Izvorul Negru. Formează un sector de chei în aval de satul Răzoare.
- Râul Someşul Mic: 178 km/3.773 kmp, izvorăşte din Munţii Apuseni, poartă numele de
Someşul Cald până la confluenţa cu Someşul Rece de la Gilău. Traversează Municipiul ClujNapoca şi se uneşte cu Someşul Mare la Dej pentru a forma râul Someş.
- Râul Bistriţa: 67 km/650 kmp izvorăşte din Munţii Călimani, formează Cheile Bistriţei
şi se varsă în râul Şieu.
- Râul Vişeu: 82 km/1.581 kmp este un afluent de stânga al râului Tisa. Izvorăşte din
Munţii Rodnei, sub pasul Prislop, la 1.409 m altitudine. Are 77 km lungime şi se varsă în Tisa în
dreptul localităţii Valea Vişeului.
- Râul Iza: 80 km/1.293 kmp este un afluent pe partea stângă al Tisei. Izvorăşte de sub
vârful Bătrâna din Munţii Rodnei la altitudinea de 1380 m, străbate depresiunea Maramureşului
şi se varsă în Tisa la vest de Sighetu Marmaţiei.
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Figura nr.13 Spaţiul geografic al bazinului hidrografic Someş
http://www.rowater.ro/dasomes/Somes-Tisa.pdf
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Figura nr.14 Harta reliefului bazinului hidrografic al Someşului
http://www.rowater.ro/dasomes/Somes-Tisa.pdf

2.2. Caracteristicile pe care le prezintă bazinele hidrografice componente
2.2.1. Bazinul hidrografic Someş
Someşul izvorăşte din Munţii Rodnei şi până la confluenţa cu Someşul Mic poartă numele de
Someşu Mare. Suprafaţa bazinului hidrografic este de 15.140 kmp şi reprezintă 6.6% din
teritoriul ţării şi 71% din suprafaţa spaţiului hidrografic Someş –Tisa. Densitatea medie a reţelei
hidrografice este de 0.35%, fiind mai mare în zonele de munte şi mai mică în arealele de câmpie.
Principalele caracteristici ale râului Someş de la izvoare până graniţa cu Ungaria sunt date de:
lungimea de 376 km (inclusiv a Someşului Mare), iar asimetria pe partea stângă devine puternică
între localităţile Dej (jud.Cluj) şi Ardusat (jud.Maramureş) pentru a se schimba pe sensul opus
după primirea Lăpuşului pe partea dreaptă.
Bazinul hidrografic Someş – Tisa cuprinde un număr de 580 de cursuri de apă codificate
(înregistrate), cu o lungime a reţelei hidrografice de 7.828 km. Afluenţii principali sunt râurile
Şieu – cu lungime de 71 km, Almaşu – 68 km şi Lăpuş – 119 km. Densitatea reţelei hidrografice
codificate este de 0.35 km/kmp, apropiată de media pe ţară de 0.33 km/kmp.
2.2.2. Bazinul hidrografic Tisa
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Pe teritoriul românesc râul Tisa adună apele unui numar de 123 cursuri de apă codificate, cu o
lungime totală de 1.592 km (2% din lungimea totală a reţelelor codificate din ţară). Cei 4.540
kmp ai bazinului hidrografic reprezintă 1.9% din suprafaţa ţării şi 20% din suprafaţa bazinului
hidrografic Someş -Tisa. Principalele cursuri de apă sunt râurile:
- Vişeu, cu o lungime de 82 km şi o suprafaţă de 1.851 kmp, are un bazin cu o pronunţată
asimetrie, toţi afluenţii principali primindu-i de pe partea dreaptă (Cisla, Vaserul, Ruscova).
- Iza, cu o lungime de 80 km şi o suprafaţă de 1.293 kmp, reprezintă o asimetrie inversă
Vişeului, toţi afluenţii importanţi venind din stânga (Boicu, Botiza, Mara).
- Turul, cu o lungime de 68 km şi o suprafaţă de 1.114 kmp are un bazin simetric,
primind afluenţi cam de aceeaşi mărime de pe ambele maluri.
2.2.3. Bazinul hidrografic Crasna
Râul Crasna are o lungime de 134 km de la izvor până la frontiera cu Ungaria şi o asimetrie în
favoarea părţii drepte a bazinului până la staţia Domăneşti, de unde situaţia se inversează.
Suprafaţa este de 2.100 kmp, adica 0.9% din suprafaţa ţării şi 9% din cea a spaţiului hidrografic
Someş-Tisa. Densitatea medie a reţelei este de 0.34 km/kmp, scăzând treptat din amonte spre
aval.
Bazinul hidrografic Crasna cuprinde 54 cursuri de apă codificate cu o lungime totală de 708 km
(0.9% din lungimea totală pe ţară). Afluenţii principali sunt râurile: Zalăul, Maja şi Maria, toţi cu
debite de apă nesemnificative şi cu lungimi ce nu depăşesc 38 km.
Pentru apărarea împotriva inundaţiilor în bazinul hidrografic Someş – Tisa s-au executat un
număr de 2.972 lucrări hidrotehnice cu rol de protecţie a albiilor şi malurilor.
Elementele caracteristice ale lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare sunt barajele de pământ,
anrocamente şi beton armat, îndiguiri, canale, aducţiuni, staţii de tratare apă, staţii de epurare,
staţii de pompare, canale pentru staţiile de pompare, consolidări de maluri, gabioane, protecţie de
maluri şi alte construcţii hidrotehnice.
La nivelul anului 2009, lungimea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor a fost de de 744.2
km, din care în bazinul hidrografic Someş – 489.5 km, iar în bazinul hidrografic Tisa – 254.7 km.
În judeţul Satu Mare, situaţia este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel nr.1 Lucrări hidrotehnice executate în judeţul Satu Mare, 2009
Nr.

Judeţul/

Nr.

Lungime (km)

crt.

Râul

Lucrări

1.

Satu Mare/Someş

2.

Lucrări de apărare

Lucrari de regularizare

120

34.389

168.844

Satu Mare/Tisa

240

28.895

62.642

Total

360

63.284

231.486

Sursa: http://www.rowater.ro/dasomes/Planbaz/Plan%20Bazinal%202010-2013.htm
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De asemenea în bazinul hidrografic Someş – Tisa aferent Judeţului Satu Mare, un rol de apărare
împotriva inundaţiilor îl au cele 9 lacuri de acumulare permanente de la Colibiţa, Fântânele,
Tarniţa, Someşul Cald, Gilău, Vărşolţ, Strâmtori, Călineşti Oaş şi Sălăţig; 3 lacuri nepermanente
din administrare proprie Cuceu, Borleşti şi Crucişor, 2 poldere din administrare proprie de la
Moftin şi Supurul de Sus şi 75 acumulări de categoria C şi D23.
2.3. Reguli de exploatare coordonată a sistemelor hidrotehnice.
Parametrii generali şi definitori ai regulilor de exploatare a sistemelor hidrotehnice sunt:
prognozele hidrometeorologice cu depăşirea pragurilor critice la posturile pluviometrice şi
atingerea cotelor de atenţie la posturile hidrometrice; depăşirea pragurilor critice a precipitaţiilor
(peste 25 l/mp pe oră sau cel puţin 45 l/mp în 3 ore) cod galben; atingerea cotelor de apărare la
posturile hidrometrice din reţeaua naţională; tendinţe de creştere a nivelurilor în lacurile de
acumulare.
Domeniile de gospodărire a apelor în care se aplică exploatarea coordonată sunt: sistemul
informaţional de gospodărire a apelor, gestionarea situaţiilor de urgenţă generată de inundaţii,
starea şi exploatarea sistemelor şi a lucrărilor hidrotehnice, controlul viiturilor şi regularizarea de
debite din bazin; alimentarea cu apă a populaţiei, alimentarea cu apă industrială, monitoringul
calităţii apelor, producerea de energie electrică, piscicultura, desecări, derivaţii etc.
Unităţile implicate în exploatarea coordonată sunt:
- de decizie - Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş CJSU, ANAR DAST, Hidroelectrica S.A. - Dispeceratul Energetic Naţional
- executive: ANAR - DA ST, Gestionarea situaţiilor de urgenţă SGA, Comitetul Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă IJSU, Hidroelectrica S.A., Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor
Funciare ANIF , S.C. Piscicola S.A.
Activităţile ce se desfăşoară în cadrul exploatării coordonate sunt: monitorizarea cursurilor de
apă, prognozarea evenimentelor hidrometeorologice, avertizarea prin Centrul operaţional al IJSU
a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, asigurarea Grupului de Suport Tehnic pentru
gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale, asistenţa tehnică la Comisiile
Locale pentru situaţii de urgenţă.
Modul de conlucrare cu unităţile implicate în acţiunile de apărare se fac conform planurilor de
apărare bazinale, judeţene şi locale şi a planurilor de alarmare – avertizare aprobate, a
regulamentelor de exploatare aprobate şi conform convenţiilor hidrotehnice privind apele de
frontieră.
Deciziile de exploatare coordonată sunt luate la nivel bazinal, astfel încât să se evite
suprapunerea undelor de viitură la principalele confluenţe controlate prin construcţii
hidrotehnice, în vederea evitării inundării obiectivelor din aval şi să se realizeze eficienţa maximă
în acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor.

23

Categorii de încadrare în funcţie de evaluarea stǎrii de siguranţǎ în exploatare a barajelor, digurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare
încadrate în categoriile de importanţǎ C şi D, conform prevederilor NTLH – 015/2002
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2.4. Reguli de exploatare coordonată pe cursurile de apă în judeţul Satu Mare
2.4.1. Bazinul hidrografic al Someşului aferent Judeţului Satu Mare
Cursul râului Someşul inferior se ia în considerare de la confluenţa râurilor Someşul Mare şi
Someşul Mic (localitatea Dej) până la frontiera cu Republica Ungaria.
►Acumulări
În Judeţul Satu Mare, pe afluenţii Someşului există două acumulări nepermanente (figura nr. 13)
aflate în administrarea DAST: Valea Rodina (afluent stâng) – acumularea nepermanentă din
localitatea Borleşti şi Valea Vinului (afluent stâng) – acumularea nepermanentă de la Crucişor.
1. ACUMULAREA NEPERMANENTĂ BORLEŞTI este amplasată pe pâraul Rodina, afluent pe
partea stângă a râului Someş, în amonte de localitatea Borleşti şi are rol de atenuare a viiturilor şi
regularizarea debitelor în aval.
Debitele evacuate prin golirea de fund sunt preluate de secţiunea reprofilată a văii Rodina care
are asigurarea de 5%. Peste această asigurare, scurgerea aval de baraj poate produce inundarea
terenurilor agricole, caselor şi anexelor gospodăreşti în localitatea Borleşti.

Figura nr.15 Acumulări nepermanente din judeţul Satu Mare (2009)
Sursa: Google Maps, prelucrare Bujor L., 2011

2. ACUMULAREA NEPERMANENTĂ CRUCIŞOR este amplasată pe pârâul Valea Vinului,
afluent de stânga al râului Someş, amonte de localitatea Crucişor. Debitele se deversează prin
descărcătorul de suprafaţă, fiind preluate de secţiunea reprofilată a Văii Vinului aval de baraj,
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care are asigurarea de 5%. Peste această asigurare, scurgerea aval de baraj poate produce
inundarea terenurilor agricole din albia majoră a pârâului.
Fiecare acumulare este echipată în parte cu 3 mire hidrometrice, amplasate pe taluzul din
amonte, pentru măsurarea nivelurilor în lacuri, a nivelurilor în albie aval de baraj (aval golire de
fund), a debitelor evacuate prin descărcătorul de ape mari. Măsurile luate înainte, în timpul şi
după trecerea viiturii sunt cuprinse în planul de apărare al Sistemului hidrotehnic Someş – Satu
Mare.
►Îndiguiri
Apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor social – economice şi a terenurilor din albia majoră
de pe teritoriul judeţelor Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare se realizează prin lucrări de
îndiguire din administrarea Direcţiei Apelor Someş – Tisa. Lungimea totală a lucrărilor de
îndigurire în bazinul hidrografic al Someşului inferior este de 210.40 km.
În Judeţul Satu Mare, lucrările de îndiguire de pe râul Someş şi afluenţii săi apără localităţile din
comuna Homoroade până în satul Apateu (comuna Culciu) şi până la frontieră. Majoritatea
digurilor sunt dimensionate cu asigurarea de 5%. Îndiguirea râului Someş în Judeţul Satu Mare
este dimensionată cu asigurarea de 1%. Urmărirea nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă se
realizează la staţiile hidrometrice, iar în zona indiguită se face la staţia hidrometrică de la Satu
Mare.
►Poldere
În Judeţul Satu Mare, în administrarea Direcţiei Apelor Someş – Tisa se află două poldere: cel de
la Moftin şi cel de la Supurul de Jos.
1. POLDERUL MOFTIN are un volum maxim acumulat de 5.686 milioane mc; suprafaţa
maximă la nivelul maxim este de 294 ha.
Pragurile critice privind starea de funcţionare a polderului sunt:
- Pragul de atenţie: când apa ajunge în compartimentul I la baza digurilor de contur
aproape pe toata lungimea lor; cota 120.00 mdMN;
- Pragul de pericol: când nivelul apei în polder atinge nivelul corespunzator cotei 120.53
mdMN; se inundă şi compartimentul II;
- Pragul de alarmă: când nivelul apei în polder atinge nivelul corespunzator cotei de
121.00 mdMN, cu 40 de cm sub cota minimă a digurilor de contur ale polderului (121.40
mdMN).
2. POLDERUL SUPURUL DE JOS este amplasat pe râul Crasna în localitatea Supurul de Jos, în
aval de confluenţa cu râul Maja. Datele caracteristice sunt date de volumul total de 5.8 mc, nivel
maxim 151.00 – 152.26 md MN, suprafaţa maximă 138.3 ha. Scopul este de atenuare a debitului
maxim pe unda de viitură de 5% de la 247 mc/s la 182 mc/s şi de atenuare a debitului maxim pe
viitura de 1% (verificare) de la 369 mc/s la 274 mc/s.
Exploatarea acumulărilor de categoria C şi D se face în conformitate cu Legea nr.13/11.01.2006,
personalul de exploatare al acumulărilor fiind obligat să ţină sub observaţie în permanenţă aceste
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acumulări, iar în cazul apelor mari exploatarea se va face cu acordul DAST şi prin personalul
calificat al SGA Sălaj, Maramureş şi Satu Mare aflat la faţa locului. Se va respecta cu stricteţe
schema sinoptică a fluxului informaţional la nivel de CJSU.
2.4.2. Bazinul hidrografic al râului Crasna aferent Judeţului Satu Mare
În bazinul râului Crasna, debitele de apă sunt în regim amenajat. Principalele cursuri de apă din
bazin sunt: Crasna, Maja, Zalău şi Maria. Apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor socialeconomice şi terenurilor din albia majoră de pe teritoriul judeţelor Sălaj şi Satu Mare se
realizează prin lucrări de îndiguire din administrarea Direcţiei Apelor Someş – Tisa, Sistemele de
Gospodărire a Apelor Sălaj şi Satu Mare. Lungimea totală a lucrărilor de îndiguire din bazinul
hidrografic Crasna este de 216.5 km.
În Judeţul Satu Mare, lucrările de îndiguire de pe râul Crasna şi afluenţi apără următoarele
localităţi: comuna Supur cu satele aparţinătoare Supuru de Sus, Dobra, Supurul de Jos,
Giorocuta, şi comunele Acâş, Beltiug, Craidorolţ, Căpleni, Berveni şi Moftin cu satul Domăneşti.
Îndiguirile râului Crasna în Judeţul Satu Mare sunt dimensionate la asigurarea de 5%. Pentru
zona îndiguită măsurătorile se fac prin staţiile hidrometrice Supur şi Craidorolţ.
Urmărirea nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă se realizează la următoarele staţii
hidrometrice ale căror date caracteristice se găsesc în tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 2. Măsurători la Staţiile hidrometrice din judeţul Satu Mare
COD

STAŢIA
HIDROMETRICĂ

RÂUL

STAŢIA
JUDEŢ

JUDEŢ

CA

CI

CP

390

SUPURU DE JOS

CRASNA

SATU MARE

SATU MARE

300

400

500

391

CRAIDOROLŢ

CRASNA

SATU MARE

SATU MARE

350

450

550

392

DOMĂNEŞTI

CRASNA

SATU MARE

SATU MARE

400

500

550

393

BERVENI

CRASNS

SATU MARE

SATU MARE

490

590

700

396

CORUND

MAJA

SATU MARE

SATU MARE

350

400

500

397

RĂTEŞTI

MAJA

SATU MARE

SATU MARE

250

300

340

Sursa: http://www.rowater.ro/dasomes/Planbaz/Plan%20Bazinal%202010-2013.htm

SGA Sălaj şi Satu Mare monitorizează prin personalul propriu evoluţia situaţiei hidrologice la
posturile hidrometrice din administrare şi informează dispeceratul bazinal asupra evoluţiei
acestora, măsurilor luate şi eventualele pagube înregistrate.
În faza I – SGA Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare monitorizează (prin personalul propriu)
evoluţia situaţiei hidrologice la posturile hidrometrice din administrare şi informează dispeceratul
bazinal asupra evoluţiei acestora, măsurilor luate şi eventualele pagube înregistrate.
În momentul intrării în faza a II-a de apărare se intensifică activitatea de pază, supraveghere şi
observare a lucrărilor de apărare şi a cursurilor de apă, în special în punctele critice, se patrulează
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pe coronamentul digurilor. Citirile la mire se fac din oră în oră şi se transmit conform fluxului
informaţional.
La faza a III-a de apărare se supraveghează continuu de către agenţii hidrotehnici digurile şi
instalaţiile de evecuare a apelor mari, se patrulează pe coronamentul digurilor, se verifică dacă în
zonă există pericol de deversare a digurilor, se verifică vizual infiltraţiile prin corpul digurilor.
Citirile la miră se fac din oră în oră.
În situaţia în care nivelurile continuă să crească şi există pericol de deversare sau se constată că sa produs înmuierea digurilor, se intervine de urgenţă. Se vor executa lucrări de apărare provizorii
împotriva pericolului de depăşire a coronamentului digurilor prin supraînalţări cu saci umpluţi cu
materiale locale, sau se execută diguri iepureşti: din pământ, cu pari frontali sau cu perete de
scânduri.
Dacă debitele prognozate depăşesc asigurarea de calcul a lucrărilor de îndiguire, iar debitele de
pe râul Someş şi afluenţi continuă să crească, Secretariatul Tehnic al Grupului Suport Tehnic al
Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă propune IJSU prin CJSU măsuri de intervenţie
operativă pentru evacuarea populaţiei din zona posibil a fi afectată.
Dacă debitele continuă să crească şi există pericolul de deversare şi chiar rupere a digurilor,
C.O.S.U. al Sistemelor de Gospodărire a Apelor propune prin Comitetele Judeţene pentru Situaţii
de Urgenţă Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă măsuri de inundare dirijată a
terenurilor dinainte stabilite în planurile de apărare sau introducerea unor măsuri speciale în
funcţionarea sistemelor de evacuare a apelor mari, conform Ordinului comun nr. 420/638/2006.
Zonele propuse pentru inundarea dirijată în caz de situaţii deosebite în Judeţul Satu Mare sunt pe
râul Crasna – sector Căpleni, sector Ghilvaci şi Carei, sector Supuru de Jos şi pe Valea Maria –
sector Ghirişa - Răteşti. Aceste zone au fost stabilite pe baza observaţiilor vizuale şi a identificării
în teren, neexistând până în prezent studii topografice. Soluţia de inundare dirijată se va aplica
doar în caz de forţă majoră şi respectându-se etapele stabilite prin legislaţia în vigoare.
Eventualele pagube materiale care s-ar putea produce în aceste sectoare sunt considerate a fi
minime. În situaţiile extreme sau prognoze defavorabile, dispeceratul SGA Satu Mare va dispune
ANIF Satu Mare, regimul de funcţionare al Staţiilor de pompare, după consultarea dispeceratului
bazinal al D.A. Someş – Tisa.
2.4.3. Bazinul hidrografic al râului Tur şi afluenii săi, aferent judeţului Satu Mare
Râul Tur este afluent pe partea stângă al Tisei, cu care confluează pe teritoriul Ungariei. Însoţeşte
linia de frontieră România – Ucraina pe o distanţă de 5.2 km şi pe o porţiune de 1.1 km
marchează frontiera româno – ungară. Pe teritoriul României primeşte 9 afluenţi (Turişor,
Strâmba, Talna, Racta, Egher, Egherul Mare – pe stânga, iar pe dreapta Gorova, Lechincioara şi
Turţ). Amonte de acumularea de la Călineşti, debitele de apă se scurg în regim natural, iar aval de
acumulare, în regim amenajat.
1. ACUMULAREA CĂLINEŞTI este amplasată pe râul Tur, amonte de localitatea Coca, şi aval
de confluenţa pârâului Valea Rea cu râul Tur, şi prezintă următoarele date caracteristice: volum
total - 26.85 milioane mc la cota 147.43 mdM, volum de atenuare al undei de viitură – 20.26
milioane mc între cotele 143.0 – 147.43 mdM şi volum util - 4,97 milioane mc între cotele
141.00 – 143.10 mdM.
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Parametrii definitorii ai regimului de ape mari sunt daţi de nivelul apei în acumulare 144.30
mdM, iar evacuarea debitelor în aval se face prin uzinare şi uvrajele barajului.
Parametrii caracteristici ai celor trei faze de apărare sunt:
- Faza I-a de apărare – când cota nivelului în lac este > 144.30 mdM;
- Faza a II-a de apărare – când cota nivelului în lac este > 145.00 mdM;
- Faza a III-a de apărare – când cota nivelului în lac este > 145.80 mdM.
Lungimea totală a lucrărilor de îndiguire în bazinul hidrografic Tur este de 227.90 km. Lucrările
de îndiguire de pe râul Tur şi afluenţi apară următoarele localităţi din judeţul Satu Mare: Dara,
Mujdeni, Bixad, Păşunea Mare, Târşolţ, Turulung, Gherţa Mare. Toate lucrările de îndiguire de
pe râul Tur şi afluenţi sunt dimensionate la asigurarea de 5%.
Urmărirea nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă se realizează la staţiile hidrometrice din
tabelul de mai jos, iar pentru zona îndiguită se face prin staţiile hidrometrice Negreşti-Oaş,
Călineşti, Turulung, Huta Certeze şi mira locală Cămârzana.
Tabelul nr. 3. Măsurători la Staţiile hidrometrice din judeţul Satu Mare
Indicativ

Staţia hidro

Râul

Staţia/Judeţ

CA

CI

CP

183

Negreşti Oaş

Tur

Satu Mare

170

210

250

185

Călineşti Oaş

Tur

Satu Mare

350

420

510

188

Turulung

Tur

Satu Mare

360

420

540

193

Huta Certeze

Valea Rea

Satu Mare

170

200

240

194

Măguricea

Valea Rea

Satu Mare

250

350

450

195

Boineşti Sud

Valea Albă

Satu Mare

250

300

350

196

Boineşti

Lechincioara

Satu Mare

320

400

450

197

Vama

Talna

Satu Mare

200

250

300

199

Păşune Mare

Talna

Satu Mare

270

360

450

201

Gherţa Mare

Turţ

Satu Mare

250

310

370

Sursa: http://www.rowater.ro/dasomes/Planbaz/Plan%20Bazinal%202010-2013.htm

Zonele stabilite pentru inundarea dirijată a terenurilor în caz de situaţii deosebite pe râul Tur: dig
mal drept şi mal stâng - Micula – Halmeu, dig mal drept Turulung Vii – Turulung – Gherţa.
Sistemele de avertizare – alarmare pentru avertizarea populaţiei situate aval de barajul Călineşti
sunt formate din sirene electrodinamice amplasate astfel: Baraj, Călineşti, localităţile Coca,
Adrian, Livada, Turulung, Drăguşeni, Lazuri, Micula, Halmeu, Bercu, Mesteacăn. Aceste sirene
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sunt acţionate independent şi manual, cu excepţia celor de la Barajul Călineşti şi localitatea Coca,
care sunt acţionate de la Sistemul hidrotehnic Călineşti-Oaş.
În situaţiile extreme sau prognoze defavorabile, dispeceratul SGA Satu Mare va dispune ANIF
Sucursala Satu Mare, regimul de funcţionare al Staţiilor de pompare, după consultarea
dispeceratului bazinal al D.A.Someş – Tisa.
2.5. Planuri de restricţii în vederea folosirii apei în perioade deficitare
Parametrii definitorii ai planurilor de restricţie au la bază perioadele din an când cursurile de apă
înregistrează niveluri şi debite scăzute sau când prognozele hidrometeorologice sunt defavorabile.
Domeniile de gospodărire a apelor în care se aplică restricţiile sunt: alimentarea cu apă potabilă a
populaţiei, alimentarea cu apă industrială, producerea energiei electrice, piscicultură.
Instituţiile care sunt implicate în exploatarea coordonată a apei în perioadele deficitare sunt
împărţite în unităţi de decizie: A.N. Apele Române – D.A. Someş – Tisa, Dispeceratul Bazinal şi
Serviciul G.M.P.R.A.24, după consultarea comitetului de bazin al Dispeceratului Bazinal, S.C.
Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale Cluj şi unităţi de execuţie: Direcţia Apelor Someş –
Tisa, Dispecerat Bazinal, Sisteme de Gospodărire a Apelor, şi personalul operativ de exploatare.
Exploatarea în perioade de ape mici – secetă se face în conformitate cu prevederile art. 14 din
Legea Apelor nr. 107/1996 cu ajutorul planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade
deficitare. Ele au ca obiectiv stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile în
care, din cauze obiective, debitele de apă autorizate nu pot fi asigurate tuturor folosinţelor.
Planurile de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare sunt elaborate în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediul nr. 276/1997 şi prezintă
sistemul de analiză, urmărire pentru sesizarea din timp a situaţiilor de restricţii în alimentarea cu
apă a folosinţelor sub aspect cantitativ şi calitativ în bazinul hidrografic Someş-Tisa.
Determinarea situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apă se face pe baza
informaţiilor privind resursele de apă ca parametrii cantitativi şi calitativi. Pentru determinarea
situaţiilor caracteristice privind satisfacerea cerinţelor de apă ale folosinţelor consumatoare din
bazinul hidrografic Someş s-a luat în studiu râul Someş cu afluenţii principali (Şieu, Someşul
Mic, Lăpuş, Crasna).
Pe râul Tur (bazinul hidrografic Tisa), planul de restricţii în folosirea apelor s-a întocmit pentru
cursul principal şi pentru afluenţii mai importanţi (Valea Rea şi râul Talna) care asigură necesarul
de apă pentru oraşul Negreşti-Oaş.
În caz de secetă se impun restricţii la folosinţe, în special la producerea de energie electrică.
Asigurarea cu apă a folosinţelor de piscicultură (cu compensare lunară) alimentate din râul Tur se
realizează şi cu ajutorul acumulării Călineşti. Aceasta se află în regimul de ape mici sau deficitare
în urmatoarele condiţii: nivelul apei în lac scade sub cota 143.05 mdM, debitul afluent este sub
debitul minim de funcţionare, debitul înregistrat la staţia hidrometrică Turulung este mai mic
decât necesarul folosinţelor din aval, respectiv 0.2 mc/s.
În vederea adoptării celor mai potrivite decizii de restricţionare care să conducă la pagube cât mai
mici folosinţelor de apă, a căror stare de funcţionare este afectată la întocmirea planului de
restricţii, pentru fiecare sector de curs s-au luat în considerare următoarele criterii generale:
24
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- Reducerea în trepte a debitelor captate pentru irigaţii, în prima etapă pentru culturile de
câmp şi apoi pentru legume;
- Reducerea temporară, cu maximum până la 50% a debitului minim pentru curgerea
salubră;
- Diminuarea debitelor alocate unităţilor piscicole amenajate;
- Reducerea în trepte a debitelor pentru folosinţele industriale (după epuizarea
posibilităţilor de raţionalizare a folosirii apei, inclusiv efectuarea de revizii, reparaţii etc.),
conform programelor preliminare de restricţii elaborate de beneficiari;
- Restricţionarea parţială sau totală a alimentării cu apă a unităţilor industriale cu pondere
mai mare în procesul de poluare a apelor;
- Restricţionarea intermitentă a alimentarii cu apă a centrelor populate, a unităţilor de
deservire a populaţiei precum şi a unităţilor zootehnice, pe baza fişelor de aplicare a restricţiilor
la folosinţe pe etape şi după anunţarea IJSU şi a Consiliului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
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3. CUTREMURE
Cutremurele din partea de nord şi nord-vest a ţării, incluzând Crişana, Maramureşul (cu
prelungiri în Ucraina), Nord-Vestul Transilvaniei (Podişul Someşelor) şi Bucovina - nordul
Moldovei (vezi figura nr.7 Zonele seismogene de pe teritoriul României) sunt destul de
importante şi, deşi mai rare decât cutremurele din Banat, ele nu trebuie neglijate, din cauza
efectelor asupra societăţii umane.
Depresiunea Transilvaniei este o zonă de scufundare în interiorul arcului carpatic, pusă în
evidenţă de primul şir de munţi de origine vulcanică de pe rama internă a Carpaţilor Orientali
româneşti (Oaş, Ţibleş, Gutâi în nord şi Călimani, Gurghiu, Harghita în sud); Carpaţii Păduroşi regiunea Virholat - Gutin din sudul Ucrainei; măgurile vulcanice din nord-estul Ungariei care
sunt în fapt ramificaţii ale Carpaţilor: Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk şi Zemplén; şi sudul şi
centrul Carpaţilor Occidentali (zona Banat-Crişana).
Deşi activitatea vulcanică a încetat din paleogen-neogen, sistemul de falii şi fracturi ale scoarţiei
au rămas relativ active, generând cutremure la intervale de timp a căror periodicitate este greu de
stabilit.
Necesitarea cunoaşterii reale a vulnerabilităţii unei zone geografice la cutremure are la bază
caracteristica geologico-seismologică a adâncimilor mici la care se produc acestea (5-15 km şi
chiar 30 km) putând fi resimţite în zona epicentrală destul de puternic.
Pentru a înţelege producerea fenomenului seismic este necesară cunoaşterea câtorva elemente
definitorii şi anume: epicentrul este punctul de la nivelul solului ori al apei situat deasupra
punctului în care s-a declanşat cutremurul 25, iar hipocentrul sau focarul seismic este locul de sub
pământ în care se produce cutremurul efectiv.
3.1. Scurt istoric al dezastrelor naturale provocate de cutremure
Într-o ordine cronologică se pot enumera cele mai importante cutremure din zona sătmăreană: 6
iulie 1092, 8 ianuarie 1223 când este menţionat documentar un cutremur ce a afectat toată
depresiunea Transilvaniei, după care a urmat o perioadă de calm teluric de 380 de ani despre care
nu s-au mai găsit referiri la vreo activitate seismică în această parte depresionară.
Un cutremur de foarte mare intensitate s-a produs la data de 5 mai 1603, în cronicile istorice
afirmându-se că acesta ar fi avut epicentrul în nordul Transilvaniei, efectul undei seismice
resimţindu-se până la Kosice în Slovacia.
A urmat o perioadă de relativă stabilitate care a durat 112 ani, după care, pe tot parcursul
secolului al XVIII-lea (5.12.1715, 7.12.1746, 10.12.1781, 1.02.1784, 15.03.1786, 8.12.1793,
3.03.1795, 1804) s-a înregistrat activitate seismică moderată şi/sau de slabă intensitate care nu au
avut urmări grave asupra activităţii sociale şi umane.
De remarcat a fost cutremurul din 30 iunie 1829, având epicentrul pe valea Ierului (Eriului), au
fost afectate localităţile Carei, Dindeşti, Irina şi Petreşti. În ziua următoare - 1 iulie 1829, s-au
produs două cutremure la interval de 15 ore (primul între orele 4/5 şi al doilea în jurul orei 20 tot
pe valea Eriului), care, asociate cu primul (din 30 iunie) au provocat pagube importante pe un
areal mult mai întins, afectând localităţile: Andrid, Carei, Căpleni, Craidorolţ, Dindeşti, Hotoan,
25

Nu este corect, aşadar, să spunem că un cutremur din Vrancea a avut epicentrul la 100 km sub pământ.
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Irina, Petreşti, Pir, Pişcolt, Portiţa, Sanislău, Satu Mare, Sudurău şi Tireac. Replicile cutremurelor
au fost foarte puternice şi s-au succedat cu intensitate mare în zilele de 2, 4, 7, 26 şi 27 iulie,
pentru ca pe 4 august să se producă un cutremur ce a distrus Andridul, Careiul, Irina şi Portiţa,
localităţi deja afectate de mişcările seismice precedente.
Din 6 august 1829, până în 7 ianuarie 1833 au mai avut loc 40 de mişcări seismice locale de mică
intensitate, dar sesizabile fără aparaturi speciale, care au afectat mai mult satele Dindeşti, Petreşti
şi oraşul Carei. Mişcări seismice semnificative ca intensitate s-au produs pe 7 ianuarie şi 22
martie 1833, provocând distrugeri masive la Andrid, Dindeşti şi Petreşti. Până la sfârşitul anului
1833 s-au mai produs 7 cutremure de intensitate mică, activitatea seismică rămânând constantă şi
în perioada următoare.
În luna ianuarie 1834 s-au înregistrat 2 cutremure, iar pe data de 15 octombrie 1834, un seism
foarte puternic (cu epicentrul tot pe Valea Ierului/Eriului) a calamitat localităţile: Andrid, Beltug,
Berea, Carei, Căpleni, Dindeşti, Irina, Petreşti, Pişcolt, Portiţa, Resighea, Sanislău, Supuru de Jos
şi Urziceni, extinzându-se practic aria dezastrelor umane şi sociale. Replici puternice s-au
manifestat continuu până pe data de 18 octombrie, efectul lor resimţindu-se cel mai intens în
judeţele Satu Mare şi Sălaj. Zona afectată de acest cutremur nu a depăşit-o pe cea produsă de
seismul din 1829, însă, pe fondul permanentelor mişcări terestre, pagubele materiale au fost
imense. Activitatea seismică a continuat până la sfârşitul anului 1838 (12 decembrie - ultima
mişcare telurică înregistrată), după care, a urmat o perioadă de stagnare ce a durat 20 de ani. În 20
ianuarie 1859 un nou val de cutremure s-au resimţit pe valea Eriului, afectând puternic oraşul
Carei. Conform documentelor de arhivă, următoarea mişcare seismică mai puternică a avut loc la
9 iunie 1865, provocând distrugeri în comunele Andrid, Carei, Dindeşti şi Petreşti.
Pentru a doua jumătate a secolului XIX, în documentele păstrate este menţionat faptul că în
perioada 12 decembrie 1869 - 9 decembrie 1899, au avut loc 12 seisme de magnitudine mare,
care, cumulat au afectat o arie mai extinsă decât anterioarele, resimţindu-se puternic atât în zona
Eriului şi Careiului, cât şi în arealul Oaşului, Maramureşului şi Sălajului.
Între secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, acestora li s-au alăturat 49 de seisme de mai mică
intensitate provenite de pe aliniamentul de falie Halmeu - Livada cu epicentrele situate în arealul
Transilvaniei de Nord - Maramureş, Bihor, valea Tisei superioare de pe teritoriul Ungariei. Un
cutremur puternic a avut loc pe 6 februarie 1889, cu epicentrul la Livada care a provocat
distrugeri în localităţile din centrul şi nordul judeţului.
Până la sfârşitul secolului al XIX-lea mai sunt consemnate în zonă încă 7 cutremure, cel mai
puternic a avut loc la 11 martie 1893, cu epicentrul în zona Halmeu – Livada, fiind de intensitatea
celui din 1889. Documentele menţionează că în lunile decembrie şi ianuarie au avut loc cele mai
multe mişcări ale pământului 24 şi respectiv 23 seisme şi replici.
După cum se poate observa din harta localităţilor afectate de mişcările seismice din perioada
1829 - 1934 în arealul sătmărean, cea mai vulnerabilă zonă a fost partea sudică a judeţului.
Evident, efectele activităţii seismice s-au resimţit (cu diferite intensităţi) în întreaga depresiune
Panonică.
După cutremurul devastator din 1977 care a avut loc în Vrancea, în România s-au realizat mai
multe hărţi cu zonele vulnerabile la cutremur. Documentul de bază l-a constituit o carte de
specialitate apărută recent după eveniment "Cercetări seismologice asupra cutremurului din
1977".
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Datele obţinute după cutremurul din 1986 au fost confirmate şi detaliate după cele două mişcări
seismice din 1990, după instalarea seismografelor performate la punctele de măsurare. Datorită
achiziţionării tehnologiei de ultimă oră, la cutremurul din 1986 toate staţiile seismologice din ţară
au fost pregătite să înregistreze modul de propagare a undelor în straturile geologice. A fost
necesară săparea de puţuri speciale şi s-au introdus sonde la diferite adâncimi. Astfel, s-a putut
observa că fiecare zonă geografică se comportă diferit la cutremur, unele diminuând, altele
amplificând unda seismica iniţială, în funcţie de structura rocilor traversate.
Mecanismul producerii unui seism este atunci când are loc o fisură sau deplasare bruscă în
scoarţă pământului, energia radiază în exterior sub forma unor unde seismice, la fel cum energia
formată prin mişcarea unei suprafeţe de apă se propagă sub forma unui val.
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Figura nr.16 Localităţi afectate de mişcările seismice din perioada 1829 - 1935 în arealul sătmărean,
Sursa: Google Maps (prelucrare Bujor L.), 2011

3.2. Tipuri de unde seismice
La producerea cutremurelor se manifestă mai multe tipuri de unde seismice cu proprietăţi
distincte:
- Unda "P" este o undă longitudinală de compresie-dilatare pe direcţia de propagare a
undei şi determină mişcarea particulelor solului paralel cu direcţia de propagare. Unda ”P” are o
viteză medie de propagare de 7.8 Km/s (pentru structura geologică Vrancea la o adâncime
intermediară). Amplitudinea acestei unde este direct proporţională cu magnitudinea (energia
cutremurului, fiind percepută la suprafaţă de către oameni ca pe o "saltare", un mic şoc în plan
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vertical. Nu este periculoasă pentru structuri (clădiri) deoarece transportă aproximativ 20% din
energia totală a cutremurului de pământ.
- Unda"S" este o undă transversală de forfecare, care determină mişcarea particulelor
solului perpendicular (transversal) faţă de direcţia de propagare. Deplasarea acestei unde este
similară cu înaintarea unui şarpe (mişcări ondulatorii stânga-dreapta faţă de direcţia propagării) şi
este resimţită la suprafaţa solului sub forma unei mişcări de forfecare, de balans în plan orizontal.
Este periculoasă, deoarece transportă aproximativ 80% din energia totală a cutremurului de
pământ. Are viteza medie de propagare de 4,6 Km/s (pentru structura geologică Vrancea la o
adâncime intermediară). Determină distrugeri proporţionale cu magnitudinea cutremurului şi cu
durata de oscilaţie. Clădirile cad datorită intrării în rezonanţă a frecvenţei proprii de oscilaţie a
structurii clădirii cu frecvenţa undei incidente, în acest caz, efectul distructiv fiind puternic
amplificat.
- Unda ”L” sau undele superficiale – în mod constant pe Terra se produc unde seismice
foarte slabe, care se deplasează de-a lungul planetei. Undele superficiale sunt asemănătoare
valurilor apărute într-o suprafaţă de apă – ele mişcă suprafaţa pamantului pe direcţie verticală
(sus/jos). Acest fapt cauzează de obicei cele mai mari pagube, deoarece mişcarea undei
superficiale zguduie temeliile edificiilor create de om. Undele L au cea mai lentă deplasare, astfel
că cea mai intensă zguduire se produce la sfârşitul cutremurului.
Datele obţinute au fost centralizate şi analizate, apărând primele hărţi detaliate (microzonare) de
zonare seismică a României din anul 1993, fiind folosite în domeniul construcţiilor pentru
realizarea structurilor de rezistenţă corespunzătoare. Acestea sunt considerate cele mai evoulate
instrumente de analiză din domeniu, putând da indicaţii despre zonele care accelerează sau
amplifică unda seismică cu până la un grad.

Figura nr.17 Harta cutremurelor de suprafaţă şi de adâncime din România din perioada 984 - 2006 (1022 de ani)
Sursa: site-ul Institutului Naţional de Cercetare pentru Fizica Pământului
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3.3. Tipuri de cutremure
Cele mai puternice cutremure de adâncime se produc între 60 şi 200 de kilometri, la intersecţia
celor trei plăci tectonice continentale - hipocentru în zona Vrancea. Sunt cutremure ce au energie
mare şi foarte mare şi sunt resimtiţe pe arii întinse. Sunt produse de aşa-numitele "forfecari
determinate de compresiune", adică mezo- şi micro-plăcile continentale se împing între ele până
când una cedează şi "se rupe" la o anumită adâncime. Mişcarea nu este izolată, ea fiind
determinată de presiunile exercitate de mişcările plăcilor terestre majore şi de influenţele pe care
acestea le au asupra micro-plăcilor sau subplăcilor din România.
Cutremurele de suprafaţă sunt cele produse la o adâncime cuprinsă între 5 şi 40 de kilometri,
au efecte distructive pe o arie mult mai mică. În general, aceste cutremure de suprafaţă sunt de
joasă energie şi intensitate (magnitudinea lor nu depăşeşte 6.5 – 6.7) şi au numeroase replici.
După cum se poate observa din figura anterioară, există mai multe zone epicentrale care
generează seisme locale resimţite în nordul României. Intensitatea cutremurelor locale din
această zonă se corelează cu activitatea mai multor falii crustale active de pe rama vulcanică a
Carpaţilor Orientali. Din punct de vedere al adâncimii de producere, seismele din nord-estul ţării
se grupează în 3 zone de frecvenţă mai mare: 7-10 km, 20 km şi 30-35 km.
Magnitudinea maximă este considerată a fi de 6,2 pe scara Richter dar, din istoricul cercetărilor,
trebuie observat faptul că seisme de o astfel de amplitudine apar în zonă foarte rar, la intervale de
mai multe sute de ani. În secolul al XIX-lea s-au produs 2 cutremure puternice în această zonă (1
iulie 1829 şi 15 octombrie 1834), cu epicentrele situate în apropierea localităţii Valea lui Mihai,
resimţite în toată Câmpia de Vest şi în cea mai mare parte a Ungariei (Câmpia Panonică). Ambele
seisme au avut pre-şocuri şi au fost urmate de o mulţime de replici perceptibile, unele destul de
puternice. Din aprecierile specialiştilor, aceste cutremure au fost considerate ca având
magnitudini de 5.6 şi respectiv 6.2 grade pe scara Richter. Cutremure de mai mică intensitate
semnalate pe aliniamentul Oradea – Valea lui Mihai au magnitudini reduse de 4.5 – 5.1 grade pe
scara Richter, producându-se la o adâncime în jur de 20 km.
Deşi mai rare decât mişcările seismice din Maramureş, Dobrogea sau Banat, zona seismică din
Crişana până la Carei dezvoltă cutremure de intensitate slabă sau foarte slabă, dar cu frecvenţă
mai mare. La intervale mai mari (zeci, sute de ani) se produc seisme cu intentităţi mari, care
produc distrugeri locale.
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4. EFECTELE SECUNDARE ALE INUNDAŢIILOR ŞI CUTREMURELOR
Calitatea vieţii şi securitatea infrastructurii antropice sunt vulnerabile din ce în ce mai mult la
dezastrele cauzate de evenimente care au origini geologice, atmosferice, hidrologice sau
tehnologice.
4.1. Incendiile
Unul din efectele secundare ale manifestărilor seismice puternice o constituie incendiile
provocate de spargerea conductelor de gaz, păcură şi alte materiale inflamabile. Totodată,
incendiile pot fi generate, sau pot genera explozii cu efecte devastatoare, precum: explozia
cazanelor sau turbinelor cu abur; defectarea generatoarelor electrice şi eliberarea hidrogenului, a
circuitului dioxidului de carbon (CO²) din circuitele de răcire; deteriorarea sistemelor de
depozitare şi dozare reactivi din instalaţiile de tratare chimică a apei de adaos în circuitele termice
şi circuitele de răcire.
O influenţă majoră în extinderea zonei calamitate de incendii o constituie mişcările maselor de
aer de joasă altitudine (vânturile). Acestea pot extinde focul cu viteze mari, ducând la
incendierea, distrugerea sau deteriorarea accidentală a instalaţiilor de combustibili inflamabili sau
pot produce explozii la instalaţiile de gaz din gospodăriile afectate.
4.2. Alunecările de teren
Regimul climatic bogat în precipitaţii, mai ales în zonele superioare ale cursurilor de apă, pantele
mari ale versanţilor şi gradul redus al acoperirii cu vegetaţie în anumite zone, produc inundaţii
grave, cu pagube însemnate, dar au şi efecte negative asupra solului prin fenomene de eroziune
sau prin exces de umiditate.
Prin alunecare de teren se înţelege deplasarea unei mase de steril sau rocă pe o suprafaţă
înclinată (versant). Alunecările de teren se produc în zonele în care substratul de sol este
predominant argilos, devenind vulnerabile la mobilitate după ploi abundente de lungă durată.
Factorii cei mai importanţi care pot duce la declanşarea alunecărilor de teren sunt de natură
pluvială: ploi torenţiale sau ploi îndelungate, inundaţii care prin eroziunea malurilor produc
alunecări de teren violete; geomorfologică: prin acţiunile de pantă a reliefului, seismele şi
erupţiile vulcanice şi nu în ultimul rând acţiunile antropice prin defrişările forestiere. Acţiunea
combinată a acestora poate avea efecte dezastruoase cu impact major asupra activităţilor
antropice.
Perioada de pregătire a alunecarilor de teren poate fi uneori de foarte lungă durată, fiind pusă în
evidenţă de râpa de desprindere, însă declanşarea lor se produce de fiecare dată brusc. Cele mai
frecvente alunecări de teren se decalnşeaza primavara, când cantitatea de precipitaţii este mai
mare şi se cumulează cu fenomenul de topire a zăpezilor.
4.3. Accidente tehnologice - Poluarea apelor
Prin Ordinul MMGA nr.278/1997, poluarea apelor este definită ca fiind ”O alterare fizică,
chimică, biologică sau bacteriologică a apei produsă direct sau indirect de activitaţi umane, care o
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fac improprie pentru o folosire normală în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de
a interveni alterarea”.
Poluarea unui spaţiu geografic poate fi provocată de manifestările naturale violente generate de
factori naturali geomorfologici: vulcanii, cutremurele sau hidrologici: unde de viitură, inundaţii,
poluarea pânzei freatice etc.
Poluarea definită prin prisma accidentelor tehnologice reprezintă un eveniment sau succesiune
de evenimente provocate de factorul uman (manevre de exploatare) care au loc la un moment dat,
într-un obiectiv, o zonă sau o instalaţie, cu urmări deosebit de grave asupra oamenilor şi a
mediului înconjurător. Poluarea tehnogenă se manifestă prin efectele asupra mediului a:
incendiilor, exploziilor, distrugerile materiale, pierderi de vieţi omeneşti etc.).
Cel mai mare risc în caz de cutremur sau inundaţii cu efecte devastatoare îl are poluarea surselor
de apă. Gradul de poluare este cu atât mai mare cu cât evenimentul s-a produs în areale urbane
aglomerate sau în zone industriale de prelucrare a substanţelor toxice.
Tipurile de accidente tehnologice şi obiectivele cu potenţial de risc în urma dezastrelor naturale îl
reprezintă: accidentele chimice la utilaje şi instalaţii tehnologice, la staţiile de tratare şi pretratare
a apei potabile, staţiile de alimentare cu apă, utilaje şi agregate periculoase şi/sau avarii la reţelele
de instalaţii şi conductele magistrale de transport.
În cazul producerii unei poluări accidentale care afectează sursele de apă se procedează la
realizarea acţiunilor şi măsurilor proprii pentru limitarea efectelor negative ce ar putea duce la
deteriorarea apei potabile folosite la alimentarea populaţiei. După sistarea poluării accidentale a
apei la captare şi a acţiunilor legate de combaterea acestui fenomen şi confirmarea prin analize
de laborator a dispariţiei fenomenului de poluare, se dispune reluarea normală a activităţii de
alimentare cu apă în scop potabil sau industrial.
Parametrii definitorii privind poluarea apelor sunt înrăutăţirea bruscă a parametrilor fizicochimici, biologici şi bacteriologici ai calităţii apei în acumulări şi pe cursurile de apă, care conduc
la imposibilitatea utilizarii apei către folosinţe.
În judeţul Satu Mare, domeniile de gospodărire a apelor în care se aplică sistemul informaţional
la poluările accidentale (SAPA-ROM) sunt starea şi exploatarea sistemului şi a lucrărilor
hidrotehnice, monitoringul calităţii resurselor de apă, alimentarea cu apă potabilă a populaţiei,
alimentarea cu apă industrială, piscicultură şi irigaţii. Unităţile implicate în luarea deciziilor sunt:
Administraţia Naţională Apele Române, Direcţia Apelor Someş – Tisa Satu Mare,
Compartimentul de monitoring GPCA, SGA-urile judeţene (compartimente, laboratoare etc.).
Activităţile se desfăşoară conform fluxului informaţional la poluări accidentale (SAPA-ROM)
precum: monitoringul calităţii apei (emisii şi imisii poluanţi, propagare undă poluantă, avertizari),
se vor limita efectele de colectare-distrugere sau depozitare substanţe poluante, se vor exploata
lucrările hidrotehnice pentru ameliorare.
Modul de conlucrare între unităţile utilizatoare a regulamentului se vor face conform fluxului
informaţional la poluările accidentale (SAPA-ROM), programelor de intervenţii şi acţionare la
poluări accidentale, regulamentelor de exploatare a folosinţelor de apă. Se vor calcula în vederea
recuperării, daunele şi cheltuielile aferente.
În judeţul Satu Mare, poluările accidentale provenite din cauze naturale (cutremure sau inundaţii)
sau antropice, produse de substanţe periculoase (cianuri, metale grele, substante organice etc.) pot
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avea urmări deosebit de grave. Ca urmare, SGA-urile solicită Direcţei Apelor Someş –Tisa
suplimentarea debitelor evacuate prin manevrarea uvrajelor barajelor lacurilor de acumulare
existente de la Gilău, Colibiţa, Strâmtori-Firiza, Vârşolţ şi Călineşti pentru reducerea
concentraţiilor substanţelor poluante până la valori apropriate de cele reglementate prin STAS
161/2006 pentru apele de suprafaţă. Debitele de apă suplimentare se vor solicita în funcţie de
intensitatea poluării, respectiv concentraţia substanţelor poluante, acţiunea fiind însă condiţionată
de gradul de umplere a lacurilor de acumulare şi de evoluţia situaţiei hidro-meteorologică
generală din bazinul hidrografic.
Pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale, în conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, toate folosinţele de apă din bazinul hidrografic Someş care prezintă un
potenţial risc sau risc semnificativ de poluare sunt obligate să-şi elaboreze planuri proprii de
prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. Aceasta constituie parte integrantă din
documentaţia înaintată în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor.
În funcţie de provenienţa şi efectele poluarii accidentale se disting poluări accidentale locale cu
efect local şi poluări accidentale locale cu efect trans-frontieră.
Ambele tipuri de fluxuri informaţionale pentru situaţiile sus menţionate au elemente comune, iar
cele în care se produc efecte trans-frontieră includ în sistemul informaţional şi subsistemul
internaţional de alertare numit CIPA-ROM (Centrul Internaţional Principal de Alertare din
România).
La nivelul Direcţiei Apelor Someş – Tisa se desfăşoară următoarele activităţi:
- În cazul validării informaţiilor despre producerea unei poluări accidentale se anunţă
dispeceratele SGA-urilor din aval pentru luarea măsurilor ce se impun.
- Se anunţă dispeceratul Administraţiei Naţionale “Apele Române”.
- Se anunţă poluarea trans-frontieră în ţara în care se poate propaga unda de poluare.
- Se stabilesc delegaţi pentru participarea la acţiunile care se desfăşoară la nivelul SGAurilor pentru urmărirea, limitarea răspândirii, colectarea şi distrugerea poluanţilor.
- Se informează direct CIPA-ROM asupra poluărilor validate cu efect trans-frontieră.
- Se elaborează prognoze de propagare a undei poluante şi se transmite factorilor
interesaţi.
Toate transmisiile de date privind poluările accidentale se fac prin fişe standard, prevăzute în
SAPA-ROM (fişa de comunicare în cazul observării unei poluări accidentale, fişa de avertizare în
caz de poluare accidentală confirmată, fişa de caracterizare a unei poluări accidentale).
2.4. Importanţa cooperării echipei interdisciplinare în caz de producere a dezastrelor şi
calamităţilor naturale
Coordonatorul programului naţional de intervenţie în situaţii de urgenţă al Confederaţiei Caritas
România, dl.Thomas Hackl, în discursul ţinut pe 29 februarie 2008 la Satu Mare, afirma faptul că
”Programul Naţional de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă a evoluat foarte mult în ultimii doi ani.
O serie de inundaţii devastatoare a lovit România în mai multe zone, echipele CARITAS fiind
antrenate într-un proces rapid de dezvoltare, proces necesar pentru a face faţă noilor exigenţe.
Micul program naţional a devenit una dintre principalele preocupări în cadrul Confederaţia

BE PREPARED!

210

Caritas România (CCR) şi mai multe dieceze 26 au derulat ample programe de intervenţie dar şi de
reabilitare. Începând cu 2005 au fost dezvoltate proceduri şi metodologii de lucru noi şi s-a reuşit
formarea unei echipe cu membrii experimentaţi din mai multe organizaţii Caritas diecezene. În
acelaşi timp s-a dovedit importanţa colaborării între dieceze, dar şi disponibilitatea reală pentru a
lucra împreună, fapt dovedit în primul rând de programul echipelor de intervenţie în zona
Dunării, la care au participat reprezentanţi din şase organizaţii. Nici o organizaţie Caritas din
România nu are capacitatea de a face faţă singură unei catastrofe de amploare pentru că nu
dispune de resursele necesare (resurse umane, materiale şi logistice)”.
Pentru prevenirea pagubelor produse de dezastre, CCR a întocmit un Manual pentru situaţii de
urgenţă şi Broşura - Program de intervenţie în situaţii de urgenţă: Povestea cu Herman.
La baza întocmirii manualului au stat experienţele echipelor Caritas care au intervenit în urma
diferitelor calamităţi din România din ultimii ani, dar şi experienţe care au fost analizate şi
evaluate prin prisma informaţiilor primite de la alte organizaţii.
Plecând de la premisa că ”În centrul preocupărilor organizaţiilor Caritas se află oamenii şi
comunităţile, care din diferite motive au nevoie de sprijin, organizaţia Caritas oferă beneficiarilor
săi, prin pachetul de programe şi servicii sociale, o şansă de a se reintegra în societate şi de a trăi
o viaţa în demnitate, cât se poate de autonomă şi responsabilă”. Acest scop general este valabil şi
pentru intervenţia în situaţii de urgenţă, în special acolo unde oamenii şi bunurile lor sunt afectate
de catastrofe.
În acest sens, obiectivele prioritare ale echipelor Caritas în situaţii de criză, sunt:
a. Salvarea vieţilor omeneşti şi crearea condiţiilor de supravieţuire;
b. Satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor afectate pentru a facilita o viaţa în
demnitate chiar şi în situaţia de criză: hrană, îmbrăcăminte, cazare, igienă personală, servicii de
sănătate, suport psiho-social;
c. Depăşirea situaţiei create de catastrofă: mobilizarea forţelor proprii ale celor afectaţi şi
sprijin pentru reîntoarcere la o viaţa autonomă (măcar cum a fost înainte).
La baza acestor obiective stau principiile Caritas pentru intervenţii în situaţii de urgenţă:
a. Programele Caritas se bazează pe forţele şi resursele proprii ale oamenilor şi ale
comunităţilor, care trebuie permanent întărite.
b. Programele Caritas sunt adaptate întotdeaună la nevoile reale ale populaţiei afectate.
c. Programele Caritas se adresează persoanelor şi comunităţilor afectate de calamităţi fără
a lua în considerare criterii ca apartenenţa etnică, religioasă sau convingerile politice.
d. Caritas-ul nu doreşte să lucreze în locul Statului, ci complementează programele de
sprijin derulate de instituţiile de Stat.
e. Caritas doreşte să lucreze în parteneriat cu alte organizaţii active în zonele calamitate.
Coordonarea programelor cu toţi factori implicaţi (organizaţii private, dar şi instituţii de stat) este
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În Bisericile creştine, dieceza este o unitate administrativ-teritorială condusă de episcop şi este numită adesea
episcopie sau sediu episcopal, chiar dacă ultimul titlu ar însemna mai degrabă titlul oficiului episcopului.
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dorită şi necesară pentru folosirea resurselor în mod eficient şi pentru a asigura servicii de calitate
pentru toate persoanele şi comunităţile afectate.
2.4.1 Funcţionarea eficientă a echipei CARITAS
Rezultatele obţinute în caz de intervenţie după producerea unei calamităţi sunt date de două
aspecte: buna funcţionare a echipei operaţionale - ca element major, şi cooperarea familială, unde
fiecare membru trebuie să-şi cunoască foarte bine atribuţiunile.
În cadrul echipei operaţionale coordonatorului echipei îi revine datoria de a organiza şi împărţi
rolurile/sarcinile înainte de începerea activităţii propriu-zise. Este important să se înţeleagă că o
disfuncţionalitate din interiorul echipei va pune în pericol scopul ce trebuie atins. Acest aspect
devine esenţial întrucât trebuie să se conştientizeze la nivel individual importanţa echipei în
general şi a fiecărui membru în parte. În general, în intervenţia de urgenţă echipa trebuie să
funcţioneze ca un întreg, de cele mai multe ori de asta depinde îndeplinirea scopului intervenţiei
dar şi siguranţa fiecărui membru în parte.
Datorită importanţei pe care o are evaluarea de acest tip pentru derularea programelor viitoare
este de dorit ca membrii echipei să aibă cel puţin o experienţă în evaluarea gravităţii impactului.
De asemenea se recomandă ca echipa să fie alcătuită din 2 persoane, iar pe cât posibil
componenţa să fie un asistent social şi un asistent medical. Nu se recomandă ca evaluările în caz
de dezastre sau calamităţi să fie făcute de voluntari sau de persoane ce nu cunosc modul de lucru
sau scopul urmărit al Organizaţiei.
Asigurarea cu succes a operaţiunilor este condiţionată de:
- Resursele materiale utilizate. Lista acestora este complexă, dintre cele mai importante
remarcându-se fondurile disponibile, autoturism pentru deplasarea echipei, aparat foto, telefon
mobil, materiale consumabile de birotică, trusa de prim ajutor, materiale publicitare Caritas,
vestimentaţie de identificare a membrilor echipei (veste, tricouri etc).
- Spaţiul de locuit cu dotări minime (apă curentă, electricitate, o sursă de gaz, o sursă de
încălzire).
Experienţa reţelei Caritas a dovedit faptul că ”Este mai util ca echipa să nu locuiască în
comunitatea afectată, dar nici foarte departe. În cazul în care se va locui în comunitatea afectată
nu se mai poate asigura neutralitatea, spaţiul intim şi de siguranţă, necesar unei bune desfăşurări a
activităţii. Dacă se va alege o localitate care de cele mai multe ori nu este foarte aproape, dar
oferă condiţii decente minime, există riscul de a pierde timp preţios cu deplasarea echipei.
Varianta optimă pe care noi am descoperit-o a fost de a închiria un spaţiu optim desfăşurării
acţiunilor cât mai aproape cu putinţă de zona calamitată”.
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5. MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ – ORGANIZATIA CARITAS
De obicei, în situaţii de urgenţă intervin organizaţiile Caritas diecezene sau chiar grupurile
parohiale. Acest fapt poate să se schimbă în cazul catastrofelor majore, când dimensiunea
dezastrului depăşeşte capacitatea organizaţiei Caritas locale.
Catastrofele majore sunt caracterizate printr-un număr foarte mare de oameni afectaţi, de
distrugeri importante de bunuri materiale şi de o zonă afectată extinsă. Mai ales în primele zile
după producerea catastrofei, instituţiile şi organizaţiile lucrează la limita posibilităţilor sau chiar
sunt depăşite de situaţii. Au fost semnalate cazuri în care, lipsa unei coordonări eficiente a dus la
situaţii haotice, împiedicând practic acţiunile de ajutorare. De aceea, este esenţial că echipele
Caritas să fie prezente la locul dezastrului încă din primele zile.
Totodată, este posibil ca în organizaţia Caritas diecezană unde s-a întâmplat dezastrul, să nu
existe suficiente persoane cu experienţă în situaţii de intervenţie de urgenţă, iar mijloacele tehnice
necesare sau infrastructura nu sunt corespunzătoare. Situaţia se agravează şi mai mult dacă
trebuie intervenit în mai multe locaţii deodată. Din experienţă, s-a constatat că, mai ales în
primele zile şi/sau săptămâni după producerea catastrofei, aceste neajunsuri generate de lipsa de
instruire nu pot fi recompensate prin angajări ad-hoc şi/sau achiziţii necorespunzătoare. Pe de ală
parte, nici structura organizaţională nu poate fi dezvoltată şi extinsă într-o perioadă foarte scurtă
de timp.
Este important de menţionat că nici o organizaţie Caritas din România nu are şi nici nu poate să
aibă capacitatea de a face faţă singură la o catastrofă majoră. În astfel de situaţii, solidaritatea şi
colaborarea între organizaţiile Caritas din România sunt esenţiale pentru a interveni şi a ajuta în
modul cel mai eficient oamenii afectaţi de dezastre.
În acest sens, echipa naţională a CCR este definită ca fiind ”Instrumentul principal al
Confederaţiei Caritas România de a interveni în primele două săptămâni după producerea unei
catastrofe majore oriunde în România. Echipa naţională se bazează pe solidaritatea şi colaborarea
mai multor dieceze şi este formată din specialişti experimentaţi în programe de urgenţă. Echipa
naţională asigură folosirea cât se poate de eficientă a cunoştinţelor, experienţelor, a resurselor
umane şi materiale în interesul celor afectaţi de o catastrofă. Echipa naţională activează în numele
Confederaţiei Caritas România şi este mandatată de preşedintele Confederaţiei. Echipa naţională
are sarcina de a sprijini Caritas-ul diecezan local şi intervine numai cu acordul conduceri
organizaţiei Caritas unde a avut loc dezastrul”.
Între obiectivele strategice prioritare ale echipei naţionale Caritas se remarcă următoarele:
a. Prin prezenţa în zona afectată de dezastru, echipa naţională exprimă solidaritatea
organizaţiei Caritas şi a bisericii catolice cu populaţia afectată.
b. Echipa naţională obţine informaţii reale despre cele întâmplate şi situaţia din zona
calamitată. Pe bază informaţiilor obţinute evaluează nevoile urgente ale populaţiei şi propune
măsuri de ajutorare.
c. Echipa naţională pregăteşte materiale şi informaţii pentru mediatizare şi strângerea de
fonduri (campanii, informaţii necesare pentru parteneri străini, sau pentru interviuri).
d. Echipa reprezintă o structură flexibilă la faţa locului, care sprijinită din exterior
(organizaţii Caritas din ţară dar şi din străinetate) implementează primele măsuri de ajutorare.
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e. Echipa se implică în conceperea programelor de ajutorare pe termen scurt şi mediu şi în
alte activităţi, precum scrierea cererilor de finanţare.
Membrii echipei naţionale sunt selectaţi de către coordonatorul naţional conform procedurilor
prestabilite. Este preferat ca măcar un membru al echipei să provină din dieceza în care s-a
întâmplat catastofa. O echipă (după necesităţi, pot fi trimise şi mai multe echipe) are de obicei
între trei şi cinci membri, astfel: un specialist în ajutor umanitar; un specialist în probleme de
mediatizare; un specialist în logistică; o persoană cu experienţe în contacte cu instituţiile statului
sau ONG-uri; alte persoane în funcţie de natura dezastrului (de exemplu cadre medicale,
specialişti în scriere de cereri de finanţare etc.).
Un element deosebit de important îl constituie siguranţa echipelor de ajutorare. A lucra în zone
afectate de dezastre înseamnă întotdeauna munca într-o situaţie neobişnuită, în care există un
număr mare de riscuri neaşteptate mai ales pentru cei care vor să ajute.
Securitatea celor implicaţi în acţiuni de ajutorare după catastrofe este un subiect important în
toate manualele care dezbat această tema. Riscurile cele mai mari şi imprevizibile există în
catastrofe cauzate de războaie, conflicte armate, crize majore de refugiaţi etc. Dar, ca şi în cazul
catastrofelor naturale, viaţa şi sănătatea echipelor poate fi pusă nu de puţine ori în pericol.
Siguranţa celor implicaţi în programele de ajutorare în situaţii de urgenţă este aşadar un aspect
primordial în planificarea şi implementarea tuturor acţiunilor şi programelor în zonele afectate de
dezastre. Este esenţial ca fiecare persoană implicată în astfel de programe să fie conştientă de
riscurile existente. Înainte de a pleca în zonele afectate de dezastre, trebuie luate în calcul
riscurile posibile ce trebuie analizate de întreaga echipă.
Analiza riscurilor se va face ţinând cont de următoarele 4 etape:
1. Descrierea contextului în care s-a produs dezastrul având în vedere riscurile existente;
2. Identificarea riscurilor;
3. Stabilirea priorităţilor: probabilitatea expunerii la riscuri şi măsura în care poate fi
afectată echipa;
4. Cum se poate reduce expunerea echipei la posibilele riscuri identificate, care pot avea
impact negativ asupra întregii acţiuni.
Procesul analizei riscurilor va fi condus de responsabilul echipei, dar este absolut necesar să fie
implicaţi toţi membrii echipei. Recomandările de securitate trebuie susţinute de coordonatorii
programului şi de conducerea organizaţiilor pentru a ajunge la o implicare şi identificare cât se
poate de eficientă a echipei (Baci I., Hackl T., 2007-2008).

5.1 Materiale resursă pentru situaţii de urgenţă
Manualul pentru situaţii de urgenţă se adresează în primul rând organizaţilor Caritas din
România şi membrilor echipelor diecezene de intervenţie în situaţii de urgenţa. În acelaşi timp,
manualul prezintă metodologia de lucru în situaţii de urgenţă, aplicată de Caritas, şi poate să fie
util şi pentru organizaţiile partenere, care astfel vor obţine o imagine clară despre activitatea
Caritas; în acest sens, manualul va uşura colaborarea şi dezvoltarea parteneriatelor. În fapt, se
menţionează că ”Dacă cei interesaţi din alte organizaţii vor găsi în manualul nostru inspiraţii şi
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idei noi pentru munca lor, acest lucru ne bucură şi sperăm că putem să intrăm într-un proces de
schimb de experienţe”.
Manualul a fost elaborat de o echipă de specialişti din diferite domenii, care au lucrat în ultimii
ani în diferite programe de intervenţie în situaţii de urgenţă implementate de reţeaua Caritas din
România. Conţinutul manualului a fost elaborat prin reflectarea experienţelor din intervenţiile
trecute, sistematizarea procedurilor folosite până acum, dar şi studierea literaturii de specialitate
şi a manualelor elaborate pe plan internaţional. După o scurtă descriere a tipurilor de calamităţi
care pot deveni reale în România, manualul descrie procedura de intervenţilor de la evaluare,
programe de ajutor de urgenţă până la derularea programelor de reabilitare.
Un alt punct important prezentat în manual sunt structurile şi procedurile administrative folosite
şi aplicate în cadrul programului. Toate procedurile şi metodele descrise trebuie înţelese ca
modele, care pot fi şi trebuie adaptate la situaţii concrete. Pregătirea noastră pentru situaţii de
urgenţă este o condiţie absolut necesară, dacă dorim să intervenim rapid, eficient şi în folosul
celor afectaţi.
Autorii Ioana Baci şi Thomas Hackl afirmă că ”Acest manual este un prim pas important în
procesul de pregătire pentru situaţii de urgenţă. Bineînţeles că ar fi cel mai bine, dacă nu va trebui
să aplicăm niciodată ce scrie în manualul această. Din păcate realitatea din ultimii ani nu prea ne
dă speranţa că va fi aşa. În acest sens sperăm că munca noastră de pregătire nu se va opri la
finalizarea acestui manual, ci că vor urma alte măsuri concrete care vor face din Caritas România
o organizaţie capabilă să fie alături în mod profesionist de cei afectaţi de dezastre şi catastrofe”.
Broşura “Program de intervenţie în situaţii de urgenţă: Povestea cu Herman” este adresată
grupei de vâstă preşcolară şi şcolară, constituind un instument de educare a copiilor în cazul
producerii calamităţilor naturale. Întrucât conştientizarea pericolului la vârstă fragedă este puţin
dezvoltată, autorii Hackl Thomas şi Bot Ioana, au convenit ca prin imagini sugestive redate
grafic, să stimuleze atenţia copiilor faţă de importanţa pe care o are însuşirea unor astfel de
învăţături, prin puterea exemplului crabului Herman.
Broşura se adresează în mod direct părinţilor, familiei (fraţi, bunici, etc.) şi cadrelor didactice
(învăţători, diriginţi, profesori) care trebuie să vină în sprijinul informării corecte şi conştiente a
pericolelor generate de producera calamităţilor naturale.
Broşura are ca scop informarea şi pregătirea copiilor pentru a şti cum să reacţioneze în diferite
situaţii de urgenţă. Totodată, broşura conţine exerciţii prin care copiii trebuie să conştientizeze
multitudinea de riscuri la care sunt expuşi în perioada dezastrelor şi consecinţele ce decurg din
necunoaşterea manifestărilor evenimentului nedorit.
În acest sens, este importantă însuşirea de către copii a câtorva aspecte legate de fenomenele
generatoare de riscuri naturale:
a. Este necesar ca cei mici să ştie că în caz de producere a calamităţilor naturale
(inundaţii, cutremure, alunecări de teren, incendii) nici o persoană nu este în siguranţă.
b. Calamităţile naturale nu pot fi evitate, însă, prin cunoaştere şi învăţare, ştiind anticipat
la ce să ne aşteptăm, vom putea fi pregătiţi cum să acţionăm ca să ne protejăm şi ce este de făcut
în cazul unei situaţii de urgenţă generată de o catastrofă.
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c. Este necesară instruirea la şcoală de către profesorii diriginţi, dar şi în cadrul familiei,
prin efectuarea de exerciţiilor şi scenarii, al căror rezultat trebuie să fie o mai bună pregătire a
subiecţilor în caz de calamităţi naturale.
Dacă în urma evaluării calificativele obţinute de copii sunt cel puţin corespunzătoare aşteptărilor
adulţilor, înseamnă că scopul echipei Caritas a fost atins.
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Anexa 2 – Instrumente de cercetare
I. Ghid interviu individual– reprezentanţi APL
Acest eveniment/interviu/focus grup este parte a unui proiect care îşi propune pregătirea
populaţiei din judeţul Satu Mare pentru a putea răspunde în caz de dezastre naturale.
Bineînţeles, ne dorim ca aceste situaţii să nu apară, dar este bine să ştim cum să acţionăm în
cazul producerii lor.
Întrebările se vor referi la cunoştinţele populaţiei şi instituţiilor vizavi de posibilele dezastre
naturale care se pot întâmpla la dvs. în localitate/ judeţ şi măsurile de intervenţie în
eventualitatea producerii lor. Această discuţie nu este un test, de aceea nu există răspunsuri
greşite şi corecte. Ceea ne ne interesează este părerea dvs vizavi de anumite subiecte.
Dacă în localite/instituţie există un Plan/strategie de prevenţie/intervenţie în caz de dezastre
naturale, să îl procurăm pe hârtie sau electronic. Dacă este necesar, să plătim costurile de
fotocopiere.
ISTORIC DEZASTRE
• Din cunoştinţele dvs. ce tip de dezastre se pot produce la dvs. în localitate?
• Din câte vă amintiţi, care au fost dezastrele naturale majore în ultimii 50 de ani?
• Cum au decurs atunci evenimentele? Care au fost pagubele?
• Cum se puteau fi reduse acele pagube?/ Ce aţi face acum diferit?
RESURSE/NEVOI ÎN GENERAL
•

•
•

Dacă vă gândiţi la următoarele tipuri de dezastre ce resurse pot fi mobilizate în
comunitate/judeţ pentru a face faţă acestora?
- inundaţii
- cutremur
- alunecări de teren
Care sunt instituţiile care trebui să intervină în caz de inundaţii/ cutremur/ alunecări de
teren în localitate/judeţ?
Cum ar putea fi prevenite aceste situaţii de risc – nevoi ale comunităţii legate de
prevenire?

INUNDAȚII:
PREVENȚIE/ MĂSURI DE PROTECȚIE
• Din câte ştiţi, care sunt principalele modalităţi de prevenire a producerii unor inundaţii?
• Localnicii au luat aceste măsuri de protecţie pentru prevenirea inundaţiilor?
• Dvs. ce anume aţi aplicat din aceste măsuri de prevedere la dvs. în localitate/judeţ?
• De unde aţi aflat despre aceste măsuri de prevenţie?
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•
•

În prezent instituţia dvs. are un plan/strategie de prevenire şi gestionare a situaţiilor
neprevăzute? –DACĂ DA, SĂ NI-l PUNA LA DISPOZITIE!!! Când a fost elaborat
acest plan/strategie? Cine l-a elaborat, cine a fost consultat? Cât de des este actualizat?
Au avut loc simulări de intervenţie în caz de inundaţii/cutremur/alunecări de teren? Când,
cum s-au derulat? Cine a fost implicat?

INTERVENȚIE/ ÎN TIMPUL INUNDAȚIEI
• Din cunoştinţele dvs. care este instituţia responsabilă să intervină prima în caz de
inundaţii?
• Din câte ştiţi, care sunt primele măsuri pe care trebui să le ia insituţia în caz de inundaţii?
PROTECȚIE/ DUPĂ INUNDAȚII
Care sunt măsurile pe care instituţia dvs. trebuie să le ia după o inundaţie?
CUTREMUR:
Prevenţie: Care sunt principalele metode de protecţie împotriva cutremurelor în localite/judeţ?
Care sunt măsurile pe care instituţia dvs. trebuie să le ia după un cutremur?
ALUNECĂRI DE TEREN
Ce măsuri de prevenţie are prevăzute localitatea/judeţul pentru a preveni alunecările de teren?
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II. Ghid interviu grup/ Focus grup
Acest eveniment/interviu/focus grup este parte a unui proiect care îşi propune pregătirea
populaţiei din judeţul Satu Mare pentru a putea răspunde în caz de dezastre naturale.
Bineînţeles, ne dorim ca aceste situaţii să nu apară, dar este bine să ştim cum să acţionăm în
cazul producerii lor.
Întrebările se vor referi la cunoştinţele populaţiei şi instituţiilor vizavi de posibilele dezastre
naturale care se pot întâmpla la dvs. în localitate/ judeţ şi măsurile de intervenţie în
eventualitatea producerii lor. Această discuţie nu este un test, de aceea nu există răspunsuri
greşite şi corecte. Ceea ne ne interesează este părerea dvs vizavi de anumite subiecte.
ISTORIC DEZASTRE
• Din cunoştinţele dvs. ce tip de dezastre se pot produce la dvs. în localitate/judeţ?
• Din câte vă amintiţi, care au fost dezastrele naturale majore în ultimii 50 de ani în
localitate/judeţ?
• Cum au decurs atunci evenimentele? Care au fost pagubele? Ne puteţi descrie pe scurt
evenimentele? Unde au fost consemnate rapoarte despre aceste evenimente?
• Cum puteau fi reduse acele pagube?/ Ce aţi face acum diferit?
INUNDAȚII:
PREVENȚIE/ MĂSURI DE PROTECȚIE
• Din câte ştiţi, care sunt principalele modalităţi de prevenire a producerii unor inundaţii?
• Localnicii au luat aceste măsuri de protecţie pentru prevenirea inundaţiilor?
• Dvs. ce anume aţi aplicat din aceste măsuri de prevedere la dvs. în gospodărie?
• De unde aţi aflat despre aceste măsuri de prevenire?
INTERVENȚIE/ ÎN TIMPUL INUNDAȚIEI
• Să presupunem că v-a surprins o inundaţie. Care ar fi primele acţiuni pe care le-aţi face? /
Din câte ştiţi, ce ar trebui să faceţi în primul rând în cazul producerii unei inundaţii la dvs.
în gospodărie?
• La cine aţi apela în caz de inundaţii (persoane, instituţii)?
• Din cunoştinţele dvs. care este instituţia responsabilă să intervină prima în caz de
inundaţii?
• Din câte ştiţi, care sunt activităţile care trebuie făcute în caz de inundaţii?
•
•
•
•
•
•

Ce aţi face în cazul în care o inundaţie vă surprinde în stradă/pe câmp?
Din câte ştiţi, în ce ordine se evacuează persoanele în caz de inundaţie?
Care sunt bunurile/lucrurile pe care le-aţi lua cu dvs. în cazul unei inundaţii produse
brusc?
Când trebuie evacuată locuinţa/gospodăria în caz de inundaţii?
Care sunt situaţiile în care nu e indicat să vă deplasaţi cu autoturism în caz de inundaţie?
Care sunt regulile de siguranţă personală în caz de inundaţii / Ce nu este recomandat să
facem?
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PROTECȚIE/ DUPĂ INUNDAȚII
- Să presupunem că sunteţi după o inundaţie însemnată.
Care sunt lucrurile pe care va trebui să le evitaţi după o inundaţie?
Care sunt locurile pe care va trebui să le evitaţi după producerea unei inundaţii?
La cât timp şi în ce condiţii puteţi bea apă/adăpa animalele după producerea unei inundaţii?
Ce alimente se pot consuma după retragerea apelor?
Care sunt sursele de îmbolnăvire după producerea unei inundaţii?
CUTREMUR:
Prevenţie: Care sunt principalele metode de a ne proteja împotriva cutremurelor?
Ce este recomandat să facem dacă suntem surprinşi într-o clădire? Unde este recomandat să ne
adăpostim?
Care sunt regulile in cazul in care suntem prinşi sub dărămături?
ALUNECĂRI DE TEREN
Ce măsuri de prevenţie puteţi lua pentru a preveni alunecările de teren?
Când trebuie să ne asigurăm că nu există pericolul unei alunecările de teren?
De unde ne dăm seama dacă există pericol iminent pentru a se produce o alunecare de teren?
Care sunt măsurile de siguranţă care trebuie luate/efectuate după o alunecare de teren?
RESURSE/NEVOI ÎN GENERAL
Dacă vă gândiţi la oricare tip de dezastre, ce resurse pot fi mobilizate în comunitate pentru a face
faţă acestora?
Care sunt instituţiile care trebui să intervină în caz de inundaţii/cutremur/alunecări de teren?
Cum ar putea fi prevenite aceste situaţii de risc – nevoi ale comunităţii?
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III. Ghid interviu individual – reprezentanţi ISU, pompieri
Acest eveniment/interviu/focus grup este parte a unui proiect care îşi propune pregătirea
populaţiei din judeţul Satu Mare pentru a putea răspunde în caz de dezastre naturale.
Întrebările se vor referi la cunoştinţele populaţiei şi instituţiilor vizavi de posibilele dezastre
naturale care se pot întâmpla la dvs. în localitate/ judeţ şi măsurile de intervenţie în
eventualitatea producerii lor. Această discuţie nu este un test, de aceea nu există răspunsuri
greşite şi corecte. Ceea ne ne interesează este părerea dvs vizavi de anumite subiecte.
Dacă în localite/instituţie există un Plan/strategie de prevenţie/intervenţie în caz de dezastre
naturale, să îl procurăm pe hârtie sau electronic. Dacă este necesar, să plătim costurile de
fotocopiere.
ISTORIC DEZASTRE
• Din cunoştinţele dvs. ce tip de dezastre se pot produce la dvs. în judeţ? Dar în
localităţile incluse în proiect?
• Din câte vă amintiţi, care au fost dezastrele naturale majore în ultimii 50 de ani? Dar în
localităţile incluse în proiect?
• Cum au decurs atunci evenimentele? Care au fost pagubele? Cât de pregătite au fost
localităţile/responsabilii din localităţi? Dar în cele 16 localităţi incluse în proiect?
• Cum se puteau fi reduse acele pagube?/ Ce aţi face acum diferit?
RESURSE/NEVOI ÎN GENERAL
•

•
•
•
•

Dacă vă gândiţi la următoarele tipuri de dezastre ce resurse pot fi mobilizate în
comunitate/judeţ pentru a face faţă acestora?
- inundaţii
- cutremur
- alunecări de teren
Din experienţa dvs. cum intervin/cât de pregătite sunt instituţiile locale în caz de
inundaţii/ cutremur/ alunecări de teren în localitate/judeţ?
Cum ar putea fi prevenite aceste situaţii de risc – nevoi ale celor 16 comunităţi legate
de prevenire?
În opinia dvs. care sunt principalele carenţe/nevoi în pregătirea populaţiei în general
în caz de inundaţii? Dar în caz de alte calamităţi?
În opinia dvs. care sunt principalele carenţe/nevoi în pregătirea populaţiei din
localităţile din proiect în general în caz de inundaţii? Dar în caz de alte calamităţi?

INUNDAȚII:
PREVENȚIE/ MĂSURI DE PROTECȚIE
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•
•
•
•

Din cunoştinţele dvs. localnicii au luat măsurile de protecţie pentru prevenirea
inundaţiilor? Dar în caz de intervenţie? Dar post-inundaţie? Care da, care nu şi ar fi
trebuit?
În prezent instituţia dvs. are un plan/strategie de prevenire şi gestionare a situaţiilor
neprevăzute? –DACĂ DA, SĂ NI-l PUNA LA DISPOZITIE!!! Când a fost elaborat
acest plan/strategie? Cine l-a elaborat, cine a fost consultat? Cât de des este actualizat?
Au avut loc simulări de intervenţie în caz de inundaţii/cutremur/alunecări de teren?
Când, cum s-au derulat? Cine a fost implicat? Cât de mulţumit sunteţi de derularea
acestoara? Motivaţi.
Vă rugăm faceţi propuneri vizavi de informaţiile esenţiale/mesajele principale pe
care să le urmărească instituţiile care implementează proiectul.

CUTREMUR:
•
•
•
•
•

Care sunt principalele metode de protecţie împotriva cutremurelor în judeţ?
În opinia dvs. cât de pregătită este populaţia din judeţ în limitarea riscurilor în caz
de cutremur (prevenţie)?
În opinia dvs. cât de pregătită este populaţia din judeţ să facă faţă unui posbil
cutremur (intervenţie)?
În opinia dvs. cât de pregătită este populaţia din judeţ despre ceea ce este de făcut
după cutremur (post - eveniment)?
Vă rugăm faceţi propuneri vizavi de informaţiile esenţiale/mesajele principale pe
care să le urmărească instituţiile care implementează proiectul.

ALUNECĂRI DE TEREN
•
•
•
•
•

În opinia dvs. cât de pregătită este populaţia din judeţ în limitarea riscurilor în caz
de alunecări teren (prevenţie)?
În opinia dvs. cât de pregătită este populaţia din judeţ să facă faţă unui posbil
fenomen de alunecări de teren (intervenţie)?
În opinia dvs. cât de pregătită este populaţia din judeţ despre ceea ce este de făcut
după un fenomen de alunecare de teren (post - eveniment)?
Vă rugăm faceţi propuneri vizavi de informaţiile esenţiale/mesajele principale pe
care să le urmărească instituţiile care implementează proiectul.
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I. Interjúvezető a helyi közigazgatás képviselői részére
Ez az interjú egy pályázat részét képezi, melynek célja, a Szabolcs – Szatmár - Bereg megyei
lakosok felkészítése természeti katasztrófák kezelésére. Természetesen nem szeretnénk ilyen
események bekövetkezését, azonban amennyiben ezek mégis bekövetkeznek ajánlott tudni,
hogyan készüljünk fel rájuk.
A kérdések a lakosok és a helyi intézmények képviselőinek ismereteire vonatkoznak a
településen/ megyében előfordulható természeti katasztrófákról, valamint ezek lehetséges
megelőzési és beavatkozási intézkedéseiről. A beszélgetés nem egy teszt, ezért nincsenek helyes
és helytelen válaszok. Ami számunkra igazán fontos, az az Ön véleménye adott témakörökről.
Ha a település/ intézmény rendelkezik egy katasztrófavédelmi vagy megelőzési stratégiával/
tervvel, kérjük el nyomtatott vagy elektronikus formában. Ha szükséges, fizessük ki a
fénymásolási költséget.
EDDIGI KATASZTRÓFÁK
o Ismeretei szerint milyen természeti katasztrófák fordulhatnak elő az Ön
településén?
o Emlékezzen vissza, melyek voltak az elmúlt 50 év legsúlyosabb természeti
katasztrófái?
o Hogyan zajlottak le akkor az események? Milyen károk keletkeztek?
o Hogyan lehetett volna csökkenteni a keletkezett károk mértéket?/ Mit tenne most
másképp?
MOZGÓSITHATÓ FORRÁSOK
o Ha a következő katasztrófa típusokra gondol, milyen forrásokat tudna mozgósítani
ezek hatásainak csökkentésére, úgy települési, mint megyei szinten
 árvíz
 földrengés
 földcsuszamlás
o Melyek azok az intézmények, melyeknek közbe kell avatkozniuk árvíz, földrengés
és földcsuszamlás idején?
o Hogyan lehetne megelőzni ezeket a vészhelyzeteket/ természeti katasztrófákat – a
helyi közösség megelőzési szükségletei?
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ÁRVÍZ
MEGELŐZÉS/ VÉDEKEZÉSI MECHANIZMUSOK
o Milyen árvíz megelőzési intézkedéseket ismer?
o A lakosok megvalósították ezeket az árvízvédelmi intézkedéseket?
o Ezen megelőzési intézkedések közül, Ön melyiket alkalmazta a településen/
megyében?
o Honnan értesült ezekről a megelőzési intézkedésekről?
o Az Ön által képviselt intézmény rendelkezik
veszélyelhárítási/kezelési
stratégiávál/ tervvel? HA IGEN, KÉRJÜK FÉNYMÉSOLVA!!! Mikor volt
kidolgozva ez a terv/ stratégia? Ki dolgozta ki, kikvéleményeztek? Milyen
gyakran van frissítve?
o Voltak árvízre/ földrengésre/ földcsuszamlásra vonatkozó veszélyelhárítási
gyakorlatok? Mikor és hogyan zajlottak ezek? Ki vett benne részt?
BEAVATKOZÁS/ ÁRVÍZ ESETÉN
o Ismeretei szerint, melyik intézmény kell először közbelépjen árvíz idején?
o Ön szerint melyek az első lépések, melyeket meg kell tegyen ez az intézmény
árvíz idején?
VÉDEKEZÉSI INTÉZKEDÉSEK/ ÁRVÍZ UTÁN
o Milyen intézkedéseket tesz az Ön intézménye árvíz után?
FÖLDRENGÉS
Megelőzés: Melyek a főbb védelmi intézkedések a földrengések ellen itt a településen/
megyében?
Melyek azok a lépések, melyet az intézménye be kell tartson földrengés bekövetkezése után?
FÖLDCSUSZAMLÁS
Milyen intézkedésekkel védekezik a település/ megye egy lehetséges földcsuszamlás megelőzése
érdekében?
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II. Csoportos interjúvezető/ Fókuszcsoportos találkozó a lakosság körében
Ez a fókuszcsoportos találkozó egy pályázat részét képezi, melynek célja, a Szabolcs – Szatmár Bereg megyei lakosok felkészítése természeti katasztrófák kezelésére. Természetesen nem
szeretnénk ilyen események bekövetkezését, azonban amennyiben ezek mégis bekövetkeznek
ajánlott tudni, hogyan készüljünk fel rájuk.
A kérdések a lakosok és a helyi intézmények képviselőinek ismereteire vonatkoznak, a
településen/ megyében előfordulható természeti katasztrófákról, valamint ezek lehetséges
megelőzési és beavatkozási intézkedéseiről. A beszélgetés nem egy teszt, ezért nincsenek helyes
és helytelen válaszok. Ami számunkra igazán fontos, az az Önök véleménye adott témakörökről.
EDDIGI KATASZTRÓFÁK
o Ismereteik szerint milyen természeti katasztrófák fordulhatnak elő az Önök
településein/ megyéjében?
o Emlékezzenek vissza, melyek voltak a település/ megye legsúlyosabb természeti
katasztrófái az elmúlt 50 évben a?
o Hogyan zajlottak le akkor az események? Milyen károk keletkeztek? Le tudná írni
röviden az eseményeket? Hova lettek feljegyezve az ezzel kapcsolatos jelentések?
o Hogyan lehetett volna csökkenteni a keletkezett károk mértéket?/ Mit tenne most
másképp?
ÁRVIZ
MEGELŐZÉS/ VÉDEKEZÉSI MECHANIZMUSOKK
o Milyen árvíz megelőzési intézkedéseket ismernek?
o A lakosok megvalósították ezeket az árvízvédelmi intézkedéseket?
o Ezen megelőzési intézkedések közül, Önök melyiket alkalmazták az otthonukban?
o Honnan értesültek ezekről a megelőzési intézkedésekről?
BEAVATKOZÁS/ ÁRVÍZ ESETÉN
o Tegyük fel, hogy árvíz keletkezik. Mit tenne legelőször?/ Ismeretei alapján, mit
kellene legelőször tennie a lakásában egy árvíz esetén?
o Kit hívna fel/ kihez fordulna árvíz esetén (személy, intézmény)?
o Ön szerint melyik intézmény kell legelőször közbelépjen egy árvíz esetén?
o Ön szerint mit kell tenni árvíz idején?
o Mit tenne, ha az árvíz utcán/ mezőn érné Önt?
o Milyen sorrendben mentik ki a rászorulókat árvíz idején?
o Milyen javakat/ dolgokat vinne magával sürgős esetben, ha jönne az árvíz?
o Mikor kell elhagyni a házat árvíz esetén?
o Mikor nem ajánlott autóval menekülni el árvíz elől?
o Melyek a személyes biztonságára vonatkozó szabályok árvíz esetén?/ Mit nem
szabad tenni árvíz idején?
VÉDEKEZÉS/ ÁRVÍZ UTÁN
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Tegyük fel, hogy elvonult az árvíz.
Mit nem szabad tenni árvíz után?
Melyek azok a helyek, melyeket el kell kerülnie egy árvíz után?
Árvíz után, mennyi időn belül ihat a vízből/ itathatja meg az állatokat?
Milyen ételeket fogyaszthat árvíz elvonulása után?
Milyen megbetegedési források léteznek egy lehetséges árvíz után?
FÖLDRENGÉS
Megelőzés: Milyen intézkedésekkel védhetjük meg magunkat földrengés idején?
Mit kell tennünk, ha egy épületben ér bennünket a földrengés? Melyek az ajánlott búvóhelyek?
Mit kell tennünk ha törmelék alá szorultunk?
FÖLDCSUSZAMLÁS
Milyen megelőzési lépéseket ismernek földcsuszamlás elkerülésére?
Honnan tudjukhogy földcsuszamlás veszélye fenyeget minket?
Mikor lehetünk biztosak benne, hogy már nem fenyeget veszély földcsuszamlás után?
Milyen biztonsági lépéseket kell tegyünk földcsuszamlás után?
FORRÁSOK
Milyen forrásokat tud mozgósítani a településen a különböző veszélyhelyzetek elhárítására?
Melyek azok az intézmények, melyek közbe kell lépjenek árvíz/ földrengés/ földcsuszamlás
esetén?
Hogyan előzhetőek meg ezek a veszélyhelyzetek – melyek a helyi közösség ilyen irányú
szükségletei?
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III. Egyéni interjúvezető megyei szintű Katastrófavédelmi Igazgatóságok
számára
Ez az interjútalálkozó egy pályázat részét képezi, melynek céljaSzabolcs – Szatmár - Bereg
megye lakosságának felkészítése természeti katasztrófák kezelésére. Természetesen nem
szeretnénk ilyen események bekövetkezését, azonban amennyiben ezek mégis bekövetkeznek
ajánlott tudni, hogyan készüljünk fel rájuk.
A kérdések a lakosok és a helyi intézmények képviselőinek ismereteire vonatakoznak, a
településen/ megyében előfordulható természeti katasztrófákról, valamint ezek lehetséges
megelőzési és beavatkozási intézkedéseiről. A beszélgetés nem egy teszt, ezért nincsenek helyes
és helytelen válaszok. Ami számunkra igazán fontos, az az Ön véleménye adott témakörökről.
Ha a település/ intézmény rendelkezik katasztrófavédelmi vagy megelőzési tervvel/stratégiával,
kérjük el nyomtatott vagy elektronikus formában. Ha szükséges, fizessük ki a sokszorosítási
költséget.
EDDIGI KATASZTRÓFÁK
o Ismeretei alapján, milyen természeti katasztrófák fordulhatnak elő SzabolcsSzatmár-Bereg megyében? És a pályázatban szereplő településeken?
o Emlékezzen vissza, melyek voltak az elmúlt 50 év legsúlyosabb természeti
katasztrófái? És a pályázatban szereplő településeken?
o Hogyan zajlottak le akkor az események? Milyen károk keletkeztek? Mennyire
voltak felkészülve a települések/ az ottani felelős szervek? És a pályázat által
érintett 16 településén?
o Hogyan lehetett volna csökkenteni a keletkezett károk mértékét?/ Mit tenne most
másképp?
MOZGÓSITHATÓ FORRÁSOK
o Ha a következő természeti katasztrófákra gondol, milyen forrásokat tudna
mozgósítani ezek megelőzésére vagy hatásainak csökkentésére, úgy települési,
mint megyei szinten?
 árvíz
 földrengés
 fölcsuszamlás
o Tapasztalatai alapján hogyan avatkoznak közbe/ mennyire felkészültek a
helyi intézmények egy árvíz/ földrengés/ földcsuszamlás esetében?
o Hogyan lehetne csökkenteni ezeket a veszélyhelyzeteket – a 16 település
megelőzési és beavatkozási szükségletei?
o Véleménye szerint melyek a lakosság legfontosabb hiányosságai árvízvédelem
tekintetébeni? És más katasztrófák esetében?
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o Véleménye szerint melyek a pályázatban szereplő lakosok legfőbb
hiányosságai árvízvédelem tekintetében? És más katasztrófák esetében?
ÁRVIZEK
MEGELŐZÉS/ VÉDEKEZÉSI INTÉZKEDÉSEK
o Ismeretei alapján a lakosság hozott árvízvédelmi intézkedéseket? És beavatkozási
intézkedésekről? Árvíz utáni helyzetek kezeléséről? Melyik volt szükséges és
melyik nem?
o Az Ön intézménye rendelkezik egy katasztrófa megelőzési tervvel? HA IGEN,
KÉRJÜNK EGY PÉLDÁNYT!! Mikor volt kidolgozva ez a terv/ stratégia? Ki
dolgozta ki, kik véleményezték? Milyen gyakran van frissítve a terv?
o Voltak árvízre/ földrengésre/ földcsuszamlásra vonatkozó veszélyelhárítási
gyakorlatok? Mikor, hogyan zajlottak? Ki vett ezeken részt? Mennyire
vannak megelégedve az eredményekkel? Kérem indokolja meg válaszát.
o A pályázatban résztvevő 16 település lakosai és intézményei körében
felvilágosító rendezvényeket tartunk majd. Eddigi tapasztalata szerint mit
kellene leginkább átadni a lakosságnak az árvíz megelőzéséről?
FÖLDRENGÉS
o Milyen főbb védekezési mechanizmusok léteznek a megyében földrengések
elkerülése végett?
o Ön szerint mennyire van felkészülve a megye lakossága a földrengésveszély
csökkentésére (megelőzés)?
o Ön szerint mennyire van felkészülve a megye lakossága, hogy szembe nézzen
egy lehetséges földrengéssel (közbelépés)?
o Véleménye szerint mennyire van tisztában a lakosság azzal, hogy mit kell
tegyen földrengés után (esemény utáni tevékenységek)?
A pályázatban résztvevő intézmények/települések lakosai körében felvilágosító
rendezvények lesznek. Eddigi tapasztalata szerint mit kellene leginkább átadni a
lakosságnak?
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FÖLDCSUSZAMLÁS
o Ön szerint mennyire van felkészülve a megye lakossága a földcsuszamlás
veszélyeinek elhárítására (megelőzés)?
o Ön szerint mennyire van felkészülve a megye lakossága, hogy helyt álljon egy
lehetséges földcsuszamlás esetén (közbelépés)?
o Véleménye szerint mennyire ismeri a lakosság a fölcsuszamlás utáni
teendőket (esemény utáni)?
o A pályázatban résztvevő intézmények/települések lakosai körében
felvilágosító rendezvények lesznek. Eddigi tapasztalata szerint mit kellene
leginkább átadni a lakosságnak a földcsuszamlások megelőzéséről?
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