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Acest Scorecard oferă un set de evaluări care vor permite guvernelor locale să monitorizeze și să evalueze progresele și provocările
implementării Cadrului de la Sendai privind reducerea riscurilor de dezastre: 2015-2030 și să evalueze reziliența acestora la dezastre.
Scorecard-ul este structurat în jurul celor Zece Esențiale ale UNDRR pentru a îmbunătăți reziliența orașelor.

Ce înțelegem prin reziliență?
Domeniul de aplicare al
Scorecard-ului privind reziliența
urbană la dezastre
Reziliența definită de Cadrul de la Sendai
reprezintă capacitatea unui sistem,
comunități sau societăți expuse la pericole,
de a rezista, absorbi, de a se acomoda,
adapta, transforma și a se recupera de pe
urma efectelor unui dezastru în timp util și
eficient, inclusiv prin păstrarea și restabilirea
structurilor și funcțiilor esențiale de bază
prin gestionarea riscurilor.
Din ce în ce mai mult, în contextul orașelor, acesta se
încadrează în jurul abilității de a rezista și de a reveni în
cazul ambelor șocuri acute (naturale și cele provocate de
om), cum ar fi inundații, cutremure, uragane, incendii
forestiere, deversări chimice, întreruperi de curent,
precum și probleme cronice care apar pe perioade mai
îndelungate de timp, cum ar fi epuizarea apelor subterane
sau defrișarea, sau probleme socio-economice, cum ar fi
lipsa de adăpost și șomajul.
Atât reziliența la dezastre cât și acest Scorecard, abordează
capacitatea unui oraș de a înțelege riscurile de dezastre pe
care le poate întâmpina, de a atenua aceste riscuri și de a
răspunde dezastrelor care pot apărea, astfel încât pierderea
imediată și cea pe termen lung a vieții să fie minimalizată
cât și deteriorarea mijloacelor de subzistență, proprietăților,
infrastructurii, activității economice și mediului.

DOMENIUL DE APLICARE AL SCORECARD-ULUI

ȘOC ACUT

PROBLEME CRONICE

SCHIMBĂRI CLIMATICE

DEZASTRU NATURAL
INTERACȚIUNI FRECVENTE
DEZASTRU PROVOCAT DE OM

CREȘTEREA NIVELULUI MĂRII

DEGRADAREA MEDIULUI

STRESUL SOCIAL, ECONOMIC, CULTURAL

Figura 1: Domeniul de aplicare al Scorecard-ului rezilienței urbane la dezastre

Cu toate acestea, este necesar, de asemenea, ca
practicienii să ia în considerare faptul că problemele cronice
pot afecta probabilitatea sau nivelul de gravitate a unui
eveniment de șoc acut, precum și submina capacitatea unui
oraș de a răspunde și de a se adapta la acesta. De
exemplu, defrișările pot crește probabilitatea inundațiilor
rapide iar comunitățile defavorizate (neasigurate) ar putea
să nu fie în stare să-și restabilească casele și afacerile
după un cutremur major. Figura 1 prezintă domeniul de
aplicare al Scorecard-ului în raport cu gama de șocuri și
stresuri cu care un oraș se poate confrunta.
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01. PREGĂTIREA PENTRU REZILIENȚĂ

02. IDENTIFICAREA, ÎNȚELEGEREA ȘI ÎNTREBUINȚAREA
SCENARIILOR DE RISC CURENTE ȘI VIITOARE
03. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII FINANCIARE PENTRU
REZILIENȚĂ

04: URMĂRIREA DEZVOLTĂRII URBANE REZILIENTE

Așa cum se arată în Figura 2, cele Zece
Esențiale pentru a face orașele mai
reziliente acoperă numeroase probleme
pe care orașele trebuie să le abordeze
pentru a deveni mai reziliente la
dezastre:

06: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE PENTRU
REZILIENȚĂ

Esențialele 1-3 abordează
guvernanța și capacitatea financiară;

07: ÎNȚELEGEREA ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SOCIALE
PENTRU REZILIENȚĂ

•

Esențialele 4-8 acoperă
numeroasele dimensiuni ale
planificării și pregătirii pentru
dezastre;

08: CREȘTEREA REZILIENȚEI INFRASTRUCTURII

Esențialele 9-10 abordează
răspunsul propriu-zis la dezastre și
recuperarea postdezastru.

PLANIFICARE INTEGRATĂ

05: SALVGARDAREA ARMORTIZOARELOR PENTRU A SPORI
FUNCȚIILE DE PROTECȚIE OFERITE DE ECOSISTEMELE
NATURALE

•

•

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ /
URBANĂ

09: ASIGURAREA RĂSPUNSULUI EFICIENT LA DEZASTRU

PLANIFICAREA RĂSPUNSULUI

10: ACCELERAREA RECUPERĂRII ȘI RECONSTRUIRII DE O
CALITATE MAI BUNĂ

Figura 2: Cele 10 esențiale privind îmbunătățirea rezilienței urbane
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PLANUL ORASULUI / STRATEGIA DE
REZILIENȚĂ / PLAN DE ACȚIUNE

Scorecard-ul este structurat în jurul a
„Zece Esențiale privind îmbunătățirea
rezilienței urbane”, dezvoltat mai întâi ca
parte a Cadrului de Acțiune de la Hyogo
în 2005, și apoi actualizat pentru a
sprijini implementarea Cadrului de la
Sendai privind reducerea riscurilor de
dezastre: 2015-2030.

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR)

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR)

Scopul principal al schemei
Scorecard-ului rezilienței
urbane la dezastre

Reziliența trebuie luată în considerare în cadrul fiecărui
dintre aceste sisteme și poate fi, deci, realizată numai
printr-o colaborare eficientă.

Cum funcționează sistemul de
punctare în cadrul Scorecard-ului
rezilienței urbane la dezastre?

•

Să asiste țările și guvernele locale în monitorizarea și
revizuirea progreselor și provocărilor în implementarea
Cadrului de la Sendai.

Guvernele locale care au folosit până acum Scorecard-ul au
descoperit că acesta poate fi util în cazul evaluării mai multor
niveluri, după cum urmează:

•

Să faciliteze dezvoltarea unei strategii locale de
reducere a riscurilor de dezastre (planuri de
acțiune pentru reziliență).

O serie de actori - fie că e vorba de guvern, întreprinderi
private, grupuri comunitare, instituții academice, alte
organizații sau persoane - au roluri importante în a
menține și îmbunătăți reziliența orașului. În mod ideal,
autoritățile guvernamentale locale - care de multe ori au
cea mai bună putere de convocare - ar trebui să preia
conducerea evaluării Scorecard-ului. Va fi necesar un
dialog și o abordare între mai multe părți cheie interesate
ale orașului pentru a completa Scorecard-ul, lucru esențial
creșterii rezilienței urbane.

Beneficiile utilizării Scorecardului rezilienței urbane la dezastre
Utilizatorii timpurii ai Scorecard-ului au raportat o serie de
beneficii. Scorecard-ul poate sprijini orașele ca acestea:
•

să stabilească o măsurare de bază a nivelului
actual al rezilienței la dezastre;

•

să sporească gradul de conștientizare și
înțelegere a provocărilor privind reziliența;

•

să faciliteze dialogul și consensul între părțile
interesate ale orașului, care altfel ar putea să nu
colaboreze în mod regulat;

•

să faciliteze discutarea priorităților pentru investiții și
acțiuni, pe baza unei înțelegeri comune a situației
actuale;

•

în cele din urmă, să aibă acțiuni și proiecte
implementabile care vor oferi, ulterior, reziliență
sporită orașului.

Cine ar trebui să utilizeze Scorecard-ul
rezilienței urbane la dezastre?
Un oraș este un sistem de sisteme, în care fiecare dintre
aceste sisteme (de exemplu, comunicațiile, apa,
salubritatea, energia, asistența medicală, bunăstarea,
legea și ordinea, educația, afacerile, sistemele sociale)
ar putea avea proprietari și părți interesate separate.

Cum este riscul abordat de către
acest Scorecard al rezilienței
urbane la dezastre?
În timp ce Scorecard-ul poate fi utilizat ca instrument
independent, acesta necesită să se ia în considerare
pericolele și riscurile urbane. În mod specific, Scorecardul solicită identificarea scenariilor de risc, a „celor mai
probabile” și „celor mai grave” pentru fiecare dintre
pericolele urbane identificate sau pentru un eventual
eveniment cu mai multe pericole. Unele orașe au pericole
critice clare, dar în cazul altora acestea ar putea fi mai
puțin evidente, iar riscul major poate consta într-o
combinație de evenimente subcritice. Instrumentul de
evaluare rapidă a riscurilor (QRE) dezvoltat de UNDRR și
Deloitte este util în cazul evaluării riscului. Este un
instrument simplu de tabel de calcul al cărui scop este
îmbunătățirea gradului de conștientizare a riscurilor și
este conceput pentru a fi utilizat împreună cu Scorecardul. Instrumentul QRE poate fi descărcat accesând
https://mcr2030.undrr.org/quick-risk-estimation-tool

•

În calitate de sondaj de nivel înalt, adesea prin
intermediul unui atelier de 1 sau 2 zile – atelierul poate
fi pregătit cu ajutorul chestionarele pe care participanții
le vor completa în avans. Uneori, se aplică un punctaj
mediu sau de consens pentru fiecare dintre cele „Zece
Esențiale”, mai degrabă decât pentru fiecare criteriu /
evaluare individuală;

•

În calitate de exercițiu limitat concentrat pe anumite
esențiale, pentru a crea o revizuire aprofundată a
unor aspecte specifice ale rezilienței, de ex. pregătire
la nivel de comunitate;

•

În calitate de revizuire detaliată a întregii poziții de
reziliență urbană, pregătirea căreia va dura
probabil una sau mai multe luni;

•

Având în vedere feedback-ul utilizatorului,
Scorecard-ul oferă acum posibilitatea de a calcula
punctajul pentru două niveluri:
Nivelul 1: Nivel preliminar, care răspunde la
obiectivele și indicatorii-cheie ai Cadrului de la
Sendai, conținând și câteva sub-întrebări critice.
Această abordare este sugerată pentru a fi utilizată
într-un atelier cu mai multe părți interesate din oraș,
de la 1 până la 2 zile. În total sunt 47 de întrebări /
indicatori, fiecare cu un punctaj de la 0 la 3;
Nivelul 2: Evaluare detaliată. Această abordare este
un exercițiu multipartit care poate dura de la 1 la 4
luni și poate fi baza unui plan de acțiune detaliat
privind reziliența orașului. Evaluarea detaliată
include 117 criterii indicative, fiecare cu un punctaj
de la 0 la 5. Rețineți că criteriul din evaluarea
detaliată poate servi drept discuție utilă pentru un
atelier de nivel preliminar.
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În cazul evaluării preliminare, toate întrebările trebuie
punctate - punctajul este simplu și aspru în mod
intenționat. Tratați întrebările ca pe niște îndemnuri.
Gândiți-vă, ce s-ar putea face mai bine? Aceste puncte,
dacă sunt înregistrate, pot fi ulterior dezvoltate în acțiuni
sau strategii de reziliență urbană / planuri de acțiune. La
finalizarea evaluării preliminare, conversația este adesea
la fel de importantă ca și punctajul.
În cazul evaluării detaliate, este posibil de omis completarea
unor criterii de evaluare dacă acestea nu sunt relevante
pentru orașul evaluat (de exemplu, există o evaluare cu
privire la porturi, iar orașul evaluat nu are nici unul).
Punctajul procentual final exclude orice criteriu de evaluare
care a fost bifat drept irelevant.

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR)

În lucrul cu Scorecardu-ul, rețineți că:

Adoptarea unei mentalități setate pe creștere!

•

Scorecard-ul oferă o definiție aspirațională a rezilienței la
dezastre - este foarte puțin probabil ca vreun oraș să
obțină punctajul maxim, iar majoritatea nu vor obține nici
50%. Intenția Scorecard-ului este de a îndruma orașele
spre îmbunătățirea reducerii riscurilor de dezastre și de a
zdruncina starea de automulțumire.

•

Există o anumită suprapunere intenționată dintre
evaluarea preliminară și cea detaliată. Guvernele locale
care finalizează evaluarea detaliată constată că le-a fost
mai ușor pentru că au completat evaluarea preliminară.
Evaluarea detaliată este concepută să se bazeze pe
evaluarea preliminară, dar necesită o gândire, revizuire și
consultare mai profundă.
Acest document (Partea a 2-a) conține criteriile de evaluare
pentru evaluarea detaliată a nivelului. Evaluarea preliminară
poate fi descărcată aici: https://mcr2030.undrr.org/disasterresilience-scorecard-cities
Scorecard-ul este conceput pentru a fi utilizat într-un mod
flexibil, care se pretează cel mai bine nevoilor orașului.
Având în vedere acest lucru, guvernele locale sunt libere să
ofere propria lor pondere punctajului obținut pentru cele
„Zece Esențiale” și să decidă asupra propriilor „dovezi”
pentru a susține evaluarea. UNDRR a oferit câteva sugestii
cu privire la tipurile de dovezi care ar satisface în general
cerințele de punctare. Orașele pot avea dovezi similare sau
suplimentare care să asigure îndeplinirea criteriilor de
punctare.
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Deși Scorecard-ul își propune să fie sistematic,
punctajele individuale pot fi inevitabil subiective folosește-ți opinia pentru a decide ce punctaje se aplică
cel mai mult nivelului tău de reziliență la dezastre.
Înregistrarea justificării pentru fiecare punct de evaluare
va duce la confirmare, precum și la revizuiri ulterioare și
evaluări ale progresului;
Reducerea riscurilor de dezastre și consolidarea
rezilienței trebuie să fie un efort de colaborare. Este
posibil ca unele aspecte ale rezilienței la dezastre să nu
se afle sub controlul guvernelor locale (de exemplu,
alimentarea orașului cu energie electrică sau sistemul
de telefonie poate fi gestionat de o agenție separată, de
o entitate care prestează servicii publice sau poate
există un guvern provincial sau vecin care trebuie, de
asemenea, să fie implicat). Scorecard-ul ar trebui
completat în urma consultării cu aceste organizații.
Procesul de consultare va contribui, de asemenea, la
consolidarea înțelegerii, proprietății și alinierii la aceste
organizații;

•

Consultarea grupurilor cetățenești pe măsura
completării Scorecard-ului va îmbunătăți validitatea
rezultatelor;

•

Răspunsurile cât mai corecte și realiste vor
contribui la identificarea domeniilor vulnerabile,
facilitând prioritizarea acestora pentru atenție și
finanțare;

•

S-ar putea ca Scorecard-ul să nu abordeze toate
problemele în materie de reziliență la dezastre cu care
se confruntă orașul dvs. Dacă aveți dubii, cereți sfatul
unui expert în gestionarea riscurilor sau în altă
disciplină relevantă.

Punctajele nu sunt normative și, prin urmare, nu sunt
comparabile între diferite orașe. Scorecard-ul nu a fost
conceput pentru a facilita concurența între orașe, ci
pentru a identifica și promova schimbul de cunoștințe.
Guvernele locale care utilizează Scorecard-ul ar putea
încuraja participanții să adopte o „mentalitate setată pe
creștere” - acest lucru înseamnă să accepte ideea că vor
identifica puncte slabe la capitolul rezilienței urbane, dar, în
același timp, acest lucru va încuraja dezvoltarea acțiunilor
care, atunci când vor fi întreprinse, vor spori și îmbunătățiți
reziliența urbană.

Alinierea la alte cadre globale
Acest Scorecard se bazează pe cele Zece Esențiale
privind îmbunătățirea rezilienței urbane, care au fost
dezvoltate pentru prima dată ca parte a Cadrului de la
Hyogo în 2005, ulterior revizuite și actualizate ca parte a
Cadrului de la Sendai convenit în 2015. Cadrul de la
Sendai conține o serie de indicatori cheie dezvoltați
pentru a sprijini raportarea la nivel global și național.
Anexa D include câteva ilustrații care prezintă conceptual - relațiile dintre obiectivele de la Sendai și
obiectivele mai largi de dezvoltare durabilă (ODDuri) și
scopurile cheie climatice convenite prin Acordul de la
Paris (COP 21).
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Instrumente de sprijin

Mulțumiri

Întrebări?

Un instrument de sprijin - tabelul de calcul în MS Excel,
care facilitează punctarea la cele două niveluri menționate
mai sus, însoțește această versiune a Scorecard-ului
privind reziliența urbană la dezastre. Acest instrument
permite, de asemenea, înregistrarea simplă a comentariilor
sau acțiunilor sugerate care pot apărea în discuțiile din
cadrul atelierului și care ar putea constitui baza unui plan
de acțiune simplu privind reziliența urbană. Instrumentul de
sprijin MS Excel poate fi descărcat aici
https://mcr2030.undrr.org/disaster-resilience-scorecardcities

•

Contactați personalul și partenerii noștri care se află în regiunea
cea mai apropiată de dvs.

Curând va fi disponibil un instrument online pentru
guvernele locale ca parte a monitorizării Cadrului de la
Sendai, pentru a ajuta la colectarea și analiza datelor.
Această platformă va fi dezvoltată, în principal, pentru a fi
utilizată de guvernele locale și partenerii acestora. Liderii
guvernelor locale sunt cei mai indicați să utilizeze
rezultatele din Scorecard, să informeze deciziile de politică
și de planificare și să urmărească progresul orașului în
timp.

IBM și AECOM, care sunt membri ai Grupului consultativ
al sectorului privat (PSAG) UNDRR, au co-creat
Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre care a fost
lansat în 2014 și au colaborat, din nou, pentru a produce
versiunea 2 a Scorecard-ului, lansată în aprilie 2015,
după Sendai.

•

Mai multe orașe au susținut pilotarea oficială a
Scorecard-ului; feedback-ul acestor orașe a îmbunătățit
versiunea. Mulțumirile noastre se adresează campionilor
rezilienței din următoarele orașe: Greater Manchester și
Stoke-on-Trent, Regatul Unit; Amadora și Lisabona,
Portugalia; Jönköping și Arvika, Suedia; Bugaba,
Panama; Kisumu, Kenya; Aqaba, Iordania; Yogyakarta,
Indonezia; Makati, Filipine și Islāmābād, Pakistan. Multe
alte orașe au completat evaluările Scorecard și au
dezvoltat planuri de acțiune. Acest feedback a fost, de
asemenea, considerat ca parte a actualizării Scorecardului.

•

Centrul pentru soluții climatice și energetice (C2ES),
împreună cu IBM și AECOM, a realizat o serie de
ateliere cu orașe din SUA (Anchorage, AK; Providence,
RI; Miami Beach, FL; Kansas City, MO; Phoenix, AZ).
Procesele de învățare din aceste ateliere au contribuit la
actualizarea Scorecard-ului.

•

UNDRR a reunit un grup mare de lucru pentru a
dezvolta indicatorii care au alcătuit partea principală ai
acestui Scorecard. Mulțumiri sunt aduse întregului grup
de lucru format din: Arghya Sinha Roy, ADB; Katy
Vines, C40 Cities; Sarah Hendel-Blackford, Ecofys; Ben
Smith, AECOM; Mark Harvey, Recrudescență; Esteban
Leon, Programul ONU pentru așezări umane; Stefan
Kohler, Biroul ONU pentru servicii de proiecte; Hugh
Macleman, OCDE; Cassidy Johnston, UCL; Mostafa
Mohaghegh, FICR; Ebru Gencer, CUDRR; Jair Torres și
Margherita Fanchiotti, UNESCO; Margaret Arnold,
Banca Mondială; și Christopher G. Burton, Global
Earthquake Model.

Glosar
La sfârșitul documentului este inclus un glosar
terminologic.

https://mcr2030.undrr.org/who-we-are/contact-mcr2030
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Următoarele pagini ale acestui document conțin o schiță a fiecăruia dintre cele
Zece Esențiale privind reziliența urbană, împreună cu Criteriile de evaluare
asociate rezilienței urbane la dezastre.
Acest document (Partea a 2-a) conține criteriile de evaluare pentru evaluarea
detaliată a nivelului.
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ESENȚIALUL

01
Pregătirea pentru reziliență
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Esențialul 01:
Pregătirea pentru reziliență

Instituirea unei structuri organizaționale și identificarea proceselor necesare pentru a înțelege și a acționa asupra reducerii riscurilor
dezastrelor.

Știind că formatul / structura exactă va varia de la țară la
țară, aceasta va include, dar nu se limitează la:
•

Stabilirea unui punct unic de coordonare în oraș,
acceptat de toate părțile interesate.

•

Exercitarea unei conduceri și a unui angajament
puternic, la cel mai înalt nivel, ales din cadrul autorității
orașului, cum ar fi primarul.

•

•

•

Asigurarea faptului că toate departamentele înțeleg
importanța reducerii riscurilor de dezastre pentru a
atinge obiectivele politicilor și programelor lor; și că
acestea dețin un cadru în care se colaborează după
cum este nevoie.
•

Asigurarea faptului că toate discuțiile administrației
orașului acoperă, în mod regulat implicațiile rezilienței;
că implicațiile rezilienței politicilor și standardelor
folosite, de asemenea, sunt evaluate; și că se
întreprind acțiuni în acest sens după necesitate.
Implicarea și construirea alianțelor cu toate grupurile
relevante de părți interesate, inclusiv cu administrațiile
de la toate nivelurile (de exemplu, la nivel de națiune,
de stat, de oraș, de județ, de parohie sau altă
subdiviziune, de orașe sau țări învecinate, după caz),
organizațiile societății civile și comunitare și sectorul
privat.
Implicarea și învățarea de la alte rețele și inițiative
urbane (de exemplu, programe de învățare de la
oraș la oraș, schimbări climatice, inițiative de
reziliență etc.)

•

Stabilirea strategiilor, actelor, legilor, codurilor
necesare sau integrarea calităților de reziliență în
politicile existente menite să prevină crearea riscului și
să reducă riscul existent.

•

Crearea politicilor pentru a colecta și gestiona
datele care urmează să fie împărtășite părților
interesate și cetățenilor.

•

Punerea în aplicare a mecanismelor de raportare
pentru toți cetățenii care colectează informații cheie
despre reziliență și promovează transparența,
responsabilitatea și colectarea îmbunătățită a datelor
de-a lungul timpul (de exemplu, iau în considerare
utilizarea instrumentelor UNDRR, de exemplu, acest
Scorecard) și permite schimbul de informații cu alte
organizații și cu publicul.

Datele care vor trebui completate ca parte a secțiunii acestui Scorecard vor include: organigrame; liste ale organizațiilor pe domenii, subiect și alte criterii; după
caz, memorandumuri de înțelegere și alte descrieri de rol pentru fiecare organizație în cauză; numele persoanelor cheie implicate; procesele verbale ale întâlnirilor și
acțiunile organizațiilor în cauză; o listă de informații și date disponibile fiecărei părți interesate.
Notă: partajarea datelor poate fi importantă pentru pregătirea pentru reziliență; criteriile de evaluare care acoperă partajarea datelor sunt incluse în Esențialul 6.
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Evaluarea detaliată

Ref

Subiect / Problemă

1.1

Elaborarea planului

1.1.1

Considerații legate
de riscuri în
elaborarea
planurilor

Întrebare / Domeniul
de evaluare

În ce măsură sunt
factorii de risc luați în
considerare în cadrul
planului strategic /
viziunii urbane?

Scară indicativă de măsurare

5 – Planul include o serie de acțiuni / priorități (de exemplu,
proiecte de creștere urbană și infrastructură) care abordează
direct riscurile anticipate, curente și viitoare.
4 – Planul include o serie de acțiuni / priorități (de exemplu,
proiecte de creștere urbană și infrastructură) care abordează
direct riscurile curente identificate.
3 – Contextul planului este încadrat în jurul prezentării clare a
factorilor de risc ai orașului.
2 – O metodologie robustă de evaluare a riscurilor este parte
integrantă a planului orașului.

Comentarii

Identificarea și agregarea riscului în scenarii se ia în calcul în cadrul
Esențialului 2.
Acest criteriu de evaluare (1.1.1) se adresează echipelor de oraș
implicate în planificarea strategică / elaborarea planurilor.
Procesul de elaborare a planului folosește cel mai bun proces
științific și de evaluare a riscurilor, disponibil pentru a informa
despre ordinea, amploarea și locația creșterii urbane majore noi sau
a investițiilor semnificative în infrastructură? De exemplu, este
viziunea spațială viitoare a orașului, informată prin procese clare de
evaluare a riscurilor?

1 – Există dovezi în cadrul planului precum că riscurile (pericolele x
probabilitate acestora) sunt în general înțelese în cadrul echipei de
planificare a orașului.
0 – Planul nu ia în considerare riscurile.
1.1.2

Consultare în
elaborarea
planurilor

Este această strategie
dezvoltată prin
consultări incluzive și
multilaterale cu mai
multe părți interesate?

5 – Da – Toate grupurile relevante au fost invitate și au participat.
Părțile interesate au fost informate pe deplin cu privire la proces și
primesc, periodic, prin buletin, informație cu privire la progresul
planului.
4 – Cel puțin 8 din cele 10 grupuri enumerate (din dreapta) au fost
implicate / consultate.
3 – Cel puțin 6 din cele 10 grupuri enumerate au fost implicate /
consultate.
2 – Cel puțin 4 dintre grupurile enumerate au fost implicate /
consultate.
1 – Au fost invitate cel puțin 2 dintre grupurile enumerate.
0 – S-a inițiat implicarea părților interesate.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviciile de urgență ale orașului;
Alte servicii și departamente ale orașului (lucrări publice, transport);
Sectorul local de sănătate;
Furnizori de utilități inclusiv telecomunicații;
Afacerile locale;
ONG-uri;
Organizații ale societății civile inclusiv reprezentarea grupurilor
minoritare;
Domeniul mediului;
Populația lărgită a orașelor din toate vecinătățile, atât grupurile
comunitare formale, cât și informale;
Universitățile locale;
Instituțiile științifice;
Alte niveluri de guvernare sau orașe învecinate, necesare pentru
reziliența orașului;
Asociații industriale.
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Revizuirea planurilor
strategice

Planul strategic al
orașului este revizuit
în mod regulat?
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5 – Planul a fost deja revizuit și există un angajament publicat de a
revizui planul cel puțin o dată la 3 ani. Procesul de actualizare a
planului (inclusiv includerea lecțiilor învățate) este detaliat în plan,
iar părțile interesate cunosc cum pot contribui la procesul de
actualizare a planului.
4 – Planul a fost deja revizuit și există un angajament publicat de a
revizui planul cel puțin o dată la 3 ani. Au fost instigate procese clare
pentru a include lecțiile învățate și pentru a se asigura că aceste lecții
contribuie la actualizările planului.
3 – Planul a fost deja revizuit și actualizat și există un angajament
publicat cu privire la o revizuire continuă / periodică (cel puțin o
dată la 3 ani).
2 – Nu a avut loc nici o revizuire, dar există un angajament de a
efectua o revizuire la fiecare 5 ani.
1 – Nu a avut loc nici o revizuire încă, dar se planifică. Nu a fost
stabilită nici o perioadă de timp. Angajamentul privind revizuirea nu
este publicat.
0 – Nu a fost efectuată nici o revizuire și nu există planuri de a
efectua vreo revizuire.

1.2

Organizarea, coordonare și participarea

1.2.1

Planificarea și
pregătirea dinaintea
de eveniment

Coordonarea
tuturor activităților
relevante de
planificare și
pregătire înainte de
eveniment pentru
zona de oraș,
clarificând rolurilor
și responsabilitatea
tuturor organizațiile
relevante.

5 - Există o coordonare clară a tuturor activităților relevante de
planificare și pregătire înainte de eveniment. Toate rolurile și
responsabilitățile sunt clar definite între organizațiile relevante.

Acest singur punct de coordonare poate fi o persoană, un grup sau
comitet (cu subgrupuri sau comitete, după caz). Acesta va coordona
activitățile relevante (a se vedea mai jos) ale:

4 - Există o coordonare clară a tuturor activităților relevante de
planificare și pregătire înainte de eveniment. Toate rolurile și
responsabilitățile sunt clar definite între organizațiile relevante.

•

3 - Orașul (sau punctul focal / instituția) este în prezent în proces de
coordonare a activităților de planificare de dinaintea evenimentului,
care vor identifica în mod clar rolurile și responsabilitățile organizațiilor
relevante.
2 - Orașul (sau punctul focal / instituția) este în prezent în proces de
coordonare a activităților de planificare înainte de eveniment, care
vor identifica în mod clar rolurile și responsabilităților organizațiilor
relevante.
1 - Orașul discută în prezent începerea unui proces de
coordonare a tuturor activităților de planificare înainte de
eveniment.
0 - În prezent nu există planuri de coordonare a activităților înainte de
eveniment și de planificare a acestora.
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Administrației orașului, sau separat: autostrăzile, poliția, forțele
armate / apărarea civilă, apa, energia sau orice alte organizații
relevante ale orașului);
• Altor niveluri de administrație (de exemplu, stat,
circumscripție) sau municipalități învecinate;
• Organizațiilor sectoarelor private cu roluri relevante - de exemplu,
utilități, companii de telefonie, asistență medicală, companii de
logistică, depozite de combustibil, societăți imobiliare și alte
organizații relevante.
Unele orașe pot avea diferite aranjamente organizatorice pentru
diferite tipuri de dezastre. Cu toate acestea, totul ar trebui, cel puțin să
treacă prin același punct de coordonare (persoană sau comitet)
pentru a asigura coerența acordării de răspuns; și, de asemenea,
pentru a facilita gestionarea dezastrelor simultane, după caz. Testul
de relevanță își propune să analizeze dacă organizația sau activitatea
trebuie să contribuie în vreun fel la pregătirea pentru scenariile
evenimentelor abordate mai jos în Esențialul 2. Coordonarea datelor
și sistemelor este abordată în Esențialul 6.
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1.2.2

Coordonarea
răspunsului la
eveniment

Coordonarea tuturor
activităților relevante de
răspuns la evenimente
din zona orașului, având
claritatea rolurilor și a
responsabilității în rândul
organizațiilor relevante.

5 - Există o coordonare clară a tuturor activităților relevante de
răspuns. Toate rolurile și responsabilitățile sunt clar definite în rândul
organizațiilor relevante.
4 - Există o oarecare coordonare a activităților de răspuns în oraș. Cu
toate acestea, există roluri suprapuse și responsabilitatea nu este clar
definită.

A se vedea orientările de mai sus.
Aranjamentele de coordonare a răspunsului la evenimente ar trebui să
fie testate în mod regulat, dacă nu chiar prin evenimente reale, cel puțin
în exerciții de simulare - a se vedea Esențialul 9.
Coordonarea datelor și a sistemelor este abordată în Esențialul 6.

3 - Coordonarea activităților de răspuns nu este suficientă. În
prezent, nu există o identificare clară a rolurilor și responsabilității
în rândul organizațiilor relevante din oraș.
2 - Orașul (sau punctul focal / instituția) se află, în prezent, în
proces de coordonare a activităților de răspuns, care vor identifica
în mod clar rolurile și responsabilitățile în rândul organizațiilor
relevante.
1 - În prezent, au loc discuții pentru a începe un proces de
coordonare a tuturor activităților de răspuns.
0 - În prezent nu există planuri de coordonare a activităților de
răspuns.
1.2.3

Resursele
orașului pentru
gestionarea
pregătirii,
coordonării și
participării

Capacitatea
administrației orașului de
a avea rolul critic de
convocare și de
planificare a RRD.
Deține orașul și / sau
alte agenții principale
autoritatea și resursele
necesare pentru a-și
îndeplini angajamentele
lor ce țin de RRD?
Aceste criterii de
evaluare referitoare la
resurse și finanțare ar
trebui luate în
considerare la etapa
planificării înainte de
eveniment (1.2.1),
răspunsului la
eveniment (1.2.2) și
post eveniment (1.2.6
împreună).

5 – Da – toate echipele de conducere ale agenției sunt bine
stabilite cu resurse / finanțare corespunzătoare și au autoritatea
de a acționa în toate etapele de RRD - înainte de eveniment, în
timpul răspunsului la eveniment și postdezastru.
4 – Da – toate echipele de conducere ale agenției sunt bine stabilite
cu resurse / finanțare corespunzătoare și au autoritatea de a acționa,
dar există inconsecvență de resurse în rândul etapelor cheie ale RDD.

Se presupune că aceste criterii de evaluare sunt de o mai mare
relevanță administrației orașului, dar ar putea fi aplicate altor agenții
în cazul în care acestea își asumă rolul principal de organizare /
convocare pentru RRD. Sprijinul poate fi cooptat (1.2.5) din sectorul
public și privat - această întrebare se referă în mod deosebit la
resurse și la autoritatea de a planifica și coordona activitățile.

3 – Echipele de oraș au autoritate, putere de convocare și resurse /
finanțare, dar nu au sprijin adecvat inter-agenție.
2 – Agențiile urbane / principale au autoritate, dar nu au resurse
suficiente. Acestea cooptează sprijinul cu un anumit succes.
1 – Agențiile urbane / principale au autoritate, dar nu au resurse
suficiente.
0 – Nu. Agențiile principale nu au autoritatea adecvată și nici resursele
suficiente.
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1.2.4

Identificarea
contribuțiilor
fizice

Co-optare pentru
contribuțiile fizice atât
din sectorul public, cât și
cel privat.
Identificarea
contribuțiilor fizice
pentru fiecare
organizație majoră.
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5 – Toate contribuțiile cheie sunt pe deplin definite pentru etapele pre
și post-eveniment, subscrise de memorandumuri de înțelegere.
4 – Majoritatea contribuțiilor cheie sunt definite - există unele
lacune minore în abordare. Este posibil ca memorandumurile de
înțelegere să nu existe.
3 – Unele contribuții sunt definite în mod oficial, dar urmează
încă ca sectorul privat să fie valorificat în întregime.
2 – Una sau două contribuții definite pentru domenii specifice probabil prin acorduri informale.
1 – Se dezvoltă planuri pentru a căuta contribuții.
0 – Nici un sector privat.

1.3

Integrarea

1.3.1

Integrarea rezilienței
la dezastre cu alte
inițiative

În ce măsură
administrația
evaluează propunerile
din punct de vedere al
beneficiilor sau
deficiențelor aduse de
acestea la capitolul
rezilienței la dezastre.
Etapa explicită a
procesului de aprobare
a politicilor și a
bugetului în care
capitolul rezilienței la
dezastre beneficiază
sau în care deficiențele
oricărei inițiative a
administrației orașului
sunt identificate și
luate în calcul pentru
rentabilitatea investiției
(ROI) în cazul acelei
propuneri.
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5 – Etapa de decizie explicită, aplicată tuturor propunerilor de
politici și de buget în toate domeniile funcționale relevante.
4 – Etapa de decizie explicită sau semi-explicită, aplicată în
majoritatea cazurilor și în majoritatea domeniilor funcționale.

Contribuțiile fizice se referă la instalații și echipamente, persoane, spații
și cazare, consumabile, date, sisteme informatice etc. Acestea vor
completa pe cele furnizate de oraș și pot proveni de la alte agenții sau
de la organizații din sectorul privat, precum cele definite mai sus.
Ideea este să aveți o viziune clară a ceea ce va fi necesar pentru a
completa resursele proprii ale orașului (definite în Esențialul 9); și apoi
să se încheie acorduri de înțelegere explicite cu organizațiile care vor
furniza acele articole.
Rețineți că orașul poate, de asemenea, primi contribuții pentru a sprijini
elaborarea planurilor și reducerea riscurilor - a se vedea 1.1 de mai
sus.

De exemplu:
•
•

Sistemele de fluidizare a traficului pot contribui, de asemenea, la
evacuare, sporind astfel reziliența la dezastre;
O aprobare legată de vreo decizie de dezvoltare poate localiza
oamenii în calea pericolului;

3 – Nici un proces formal, dar beneficiile rezilienței la dezastre
sunt în general percepute a fi „utile” pentru o propunere, în
majoritatea domeniilor funcționale.

•

2 – Pasul decizional se aplică uneori, dar este foarte probabil ca
acesta să fie trecut cu vederea în majoritatea domeniilor funcționale
dacă propunerea afectează reziliența la dezastre.

Include, dar nu se limitează la, zonele funcționale de: utilizare a
terenului și zonare; dezvoltare; apă, energie; siguranță publică;
transport; aprovizionare cu alimente; îngrijire medicală.

1 – Se aplică ad-hoc sau ocazional.
0 – Nu se aplică

O schimbare a utilizării terenului poate reduce
beneficiile zonelor umede în prevenirea inundațiilor.
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1.4

Colectarea, publicarea și partajarea datelor

1.4.1

Măsura în care
datele privind
poziția de
reziliență
urbană sunt
partajate cu alte
organizații
implicate în
reziliența
urbană

Disponibilitatea unei
singure „versiuni a
adevărului” - un singur
set integrat de date,
pentru practicieni,
privind reziliența.

5 – Disponibilitatea completă a informațiilor enumerate în dreapta
cu privire la promptitudine și risc; partajate în întregime cu alte
organizații.
4 – Unele lacune minore sau informații se află în mai multe locuri - dar
acestea sunt partajate și legate pentru a permite navigarea.
3 – Unele lacune mai semnificative, de exemplu în ceea ce privește
promptitudinea; este posibil ca alte organizații să fie nevoite să
„vâneze” informațiile pentru a-și crea o imagine de ansamblu.

Informațiile care pot fi făcute publice ar putea include:
•

Un rezumat al promptitudinii;

•

Rezultatele acestui Scorecard;

•

O explicație a riscurilor și pericolelor (cu care se consideră că se
confruntă orașul) și a probabilităților;
Un rezumat bazat pe harta riscurilor (a se vedea Esențialul
2) a zonelor de risc;
O descriere a normelor de construcție care vor oferi protecție și
unde acestea au fost aplicate;
Un set complet de planuri de răspuns la dezastre și probleme
cunoscute;

•
•

2 – Unele informații semnificative cu privire la promptitudine și risc
este ascunsă de alte organizații sau lipsesc și / sau sunt fragmentate
grav pe mai multe pagini web.

•

1 – Furnizarea de informații către alte organizații cu privire la
promptitudine și risc este, în cel mai bun caz, rudimentară. Nu este
posibil ca aceste organizații să-și facă concluzii specifice pentru ele.

•

Roluri cheie și responsabilități;

•

Investiții planificate care vor afecta poziția de reziliență urbană;

•

Alte resurse și detalii de contact.

0 – Nici o informație.

15

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Notițe
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ESENȚIALUL

02
Identificarea, înțelegerea și
întrebuințarea scenariilor de risc
curente și viitoare

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre
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Esențialul 02:
Identificarea, înțelegerea și întrebuințarea scenariilor de risc curente și viitoare

Guvernele locale ar trebui să identifice și să înțeleagă scenariile lor de risc și să folosească aceste cunoștințe pentru a lua decizii în
cunoștință de cauză.

Scenariile de risc ar trebui să identifice pericolele,
expunerile și vulnerabilitățile cel puțin pentru „cele mai
probabile” și „cele mai grave” („cele mai rele”) scenarii,
acordând o atenție deosebită:

•

Segmentelor de populație, comunităților și
locuințelor expuse.

•

Activelor și activităților economice expuse.

•

Felului în care pericolele s-ar putea modifica de-a lungul
timpului, având în vedere impactul unor factori precum
urbanizarea și schimbările climatice.

•

•

Felului în care pericolele multiple s-ar putea combina și
felului în care evenimentele mici care se repetă și a
căror impact este mic (dacă există un astfel de risc) se
pot acumula și pot avea un impact mai mare de-a lungul
timpului.

Activelor de infrastructură critică expuse, riscului
consecutiv de eșecuri în cascadă de la un sistem
de active la altul (de exemplu atunci când
pierderea de energie împiedică pomparea apei
sau slăbește sistemul spitalului).

•

Zonelor geografice expuse și consecințelor teritoriale.

•

Intervalelor de timp în care apar impacturile și
răspunsurile sunt necesare.

•

Creării și publicării hărților de expunere care
detaliază cele de mai sus.

Scenariile trebuie să fie:
•

Utilizate pentru a contribui la deciziile de investiții actuale și
viitoare.

•

Bazate pe procese participative care implică contribuția
tuturor părților interesate (inclusiv grupurile etnice și
sociale).

•

Actualizate în mod regulat.

•

Comunicate pe scară largă și utilizate în scopuri
decizionale și pentru actualizarea planurilor de răspuns
și recuperare.

Rețineți că acțiunile de abordare a pericolelor din fiecare
scenariu sunt acoperite în alte secțiuni ale Scorecard-ului.

Datele de care veți avea nevoie pentru a completa această secțiune a Scorecard-ului vor include: documentație privind pericolele, expunerile și vulnerabilitățile;
identificarea activelor critice și a dependențelor dintre acestea.
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Ref

2.1
2.1.1

Subiect /
Problemă

Întrebare /
Domeniul de
evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

5 – Există estimări cuprinzătoare, care au fost actualizate în
ultimii 3 ani și revizuite de o terță parte. „Cele mai grave” și
„cele mai probabile” pericole sunt, în general, acceptate ca
atare.

Orașele trebuie să aibă o imagine asupra pericolelor sau primejdiilor cu care se
confruntă - ce pericole specifice (tsunami, uragan, cutremur, inundații, incendii
etc.) există și cât de grave ar putea fi acestea? Pentru fiecare pericol trebuie să
fie identificat, cel puțin:

4 – Estimările există, dar prezintă deficiențe minore în ceea
ce privește actualizarea, nivelul de revizuire sau nivelul de
acceptare.

•

„Cel mai probabil” incident;

•

„Cel mai grav” incident.

Evaluarea pericolului
Cunoașterea
pericolelor (numite
și primejdii sau
șocuri și
provocări) cu care
orașul se
confruntă și
probabilitatea
acestora

Existența unor
estimări recente,
examinate de experți,
cu privire la
probabilitatea
riscurilor sau
primejdiilor cunoscute
și a amplorii acestora.

3 – Estimările există, dar cu deficiențe mai
semnificative în ceea ce privește momentul actualizării
și nivelul de revizuire sau acceptare.

Pericolele pot fi identificate prin distribuțiile probabilității, efectuate în mod
special în scopul evaluării rezilienței la dezastre: „cel mai probabil” incident sar afla la mijlocul gamei de pericole care trebuie abordate iar „cel mai grav” ar
face parte din top 10% ale intervalului de probabilitate.

2 – Unele estimări există, dar acestea nu sunt
cuprinzătoare; sau sunt cuprinzătoare, dar mai vechi de 3
ani; sau nu sunt revizuite de o terță parte.

Alternativ, acestea pot fi aproximate din surse precum:

1 – Există doar o noțiune generalizată a pericolelor, fără nici o
încercare de identificare sistematică a probabilității.
0 – Nu există estimări.
Notă: Utilizează Instrumentului de Estimare Rapidă a
Riscurilor (QRE) al UNDRR care poate sprijini evaluarea
acestor criterii.

•
•
•

Evaluările generale ale pericolelor pentru regiune;
Ipoteze create ca element de intrare în zonarea terenurilor, planificarea
discuțiilor sau autorizare;
Evaluările riscurilor din industria asigurărilor;

•

Opinia experților cu privire la pericolele „tipice”;

•

Experiența anterioară sau înregistrările istorice ale dezastrelor din regiune.

Cu toate acestea, dacă aceste niveluri de cunoștințe nu sunt disponibile,
orașele ar trebui, totuși, să încerce să creeze o imagine din experiențele
anterioare și / sau estimarea nivelului general de pericol cu care se confruntă.
Orașele complexe pot încerca, de asemenea, să estimeze impactul mai multor
pericole mici consecutive sau combinații de pericole (un uragan și inundațiile ce
îl însoțesc, de exemplu).
Este important de notat că pericolele se pot schimba în timp, ca urmare a
urbanizării și a utilizării terenului (de exemplu, atunci când defrișările cresc,
crește și probabilitatea viiturilor rapide), schimbările climatice (de exemplu,
schimbarea tiparului de precipitații sau furtuni) sau o mai bună cunoaștere (de
exemplu, înțelegerea amenințărilor seismice sau a direcției furtunii). Astfel,
estimările pericolelor trebuie actualizate în mod regulat (a se vedea 2.5).
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2.2

Cunoașterea expunerii și a consecințelor

2.2.1

Cunoașterea
expunerii și a
vulnerabilității

Existența scenariilor
care stabilesc
expunerea și
vulnerabilitatea urbană
la fiecare nivel de risc
(a se vedea mai sus).

5 – Există scenarii cuprinzătoare la nivelul întregului oraș,
în cazul „celui mai probabil” și „celui mai grav” incident a
fiecărui pericol, actualizate în ultimele 18 luni și revizuite de
o terță parte.
4 – Scenariile conțin deficiențe minore în ceea ce privește
acoperirea, actualizarea, nivelul sau meticulozitatea
evaluării.
3 – Scenariile prezintă deficiențe mai semnificative în
ceea ce privește acoperirea; actualizarea, nivelul sau
meticulozitatea evaluării.
2 – Există scenarii parțiale, dar nu sunt cuprinzătoare sau
complete; și / sau sunt mai vechi de 18 luni; și / sau nu sunt
revizuite de o terță parte.
1 – Doar o noțiune generalizată de expunere și
vulnerabilitate, fără nici o încercare de identificare
sistematică a consecințelor.

Expunerea poate fi considerată drept răspuns la întrebarea cine sau ce
(oameni, terenuri, ecosisteme, culturi, active, infrastructură, activitate
economică) se află în primejdie ca urmare a unui pericol. Vulnerabilitatea
poate fi considerată ca fiind consecințele potențiale ale expunerii respective
(pierderea vieții, bunurilor sau serviciilor; daune fizice; consecințe asupra
sănătății, asupra economiei sau mediului și așa mai departe). Diferite expuneri
și / sau vulnerabilități se pot combina, avem exemplul în care un tsunami a
fost generat de cutremurul Tohoku din Japonia în 2011 (cunoscut și ca Marele
Cutremur din Japonia de Est) și care a deteriorat grav centrala nucleară din
Fukushima - generând un set suplimentar de expuneri și vulnerabilități.
Expunerile și vulnerabilitățile pot fi evaluate din surse precum hărți regionale de
inundații, hărți ale pericolelor de cutremur sau din estimările experților.
Pericolele, expunerile și vulnerabilitățile trebuie asamblate în „scenarii”.
Scenariile sunt imagini cuprinzătoare ale consecințelor totale ale pericolului
(dacă există) în toate vecinătățile și aspectele urbane și vor include:
•
•

0 – Nici o evaluare a riscului.
Notă: Utilizează Instrumentului de Estimare Rapidă a
Riscurilor (QRE) al UNDRR care poate sprijini evaluarea
acestor criterii.

•
•

Expunerea și vulnerabilitatea vecinătăților și a zonelor economice;
Expunerea și vulnerabilitatea elementelor de infrastructură critică, cu
sau fără alternative (a se vedea mai jos);
Beneficiile serviciilor ecosistemice și starea acestora, acolo unde este cazul;
Estimări ale timpului de recuperare, având în vedere beneficiul
estimat al măsurilor de atenuare, dacă există.

În mod ideal, scenariile vor fi revizuite de către o terță parte la capitolul
meticulozitate și plauzibilitate și actualizate în ultimele 18 luni. Această
activitate are loc mai des decât examinarea pericolelor de mai sus, deoarece
utilizarea și dezvoltarea terenurilor care pot afecta expunerea și
vulnerabilitatea, au loc în intervale mai rapide de timp.

20

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR)

2.2.2

Estimarea
daunelor și a
pierderilor

Evaluările riscurilor
identifică produsele
comerciale și
ocuparea forței de
muncă care se află în
pericol, populațiile cu
risc de strămutare,
locuințele în pericol,
terenurile agricole și
ecosistemele în
pericol, patrimoniul
cultural care se află în
pericol conform
scenariilor cheie
identificate?

5 – Evaluările riscurilor identifică multiple puncte de
risc, inclusiv activele socio-economice, spațiale, fizice
și de mediu expuse riscului în cazul „celui mai probabil”
scenariu în domeniul dezvoltării actuale și creșterii
urbane și a creșterii populației pe viitor; orice lacune de
cunoștințe și incertitudini sunt rezumate și explicate.
4 – Evaluările riscurilor identifică mai multe puncte de risc în
funcție de dezvoltarea urbană actuală.
3 – Evaluările riscurilor se concentrează în principal pe
activele spațiale și fizice expuse riscului. Datele sunt limitate
în cazul sectoarelor / subiectelor.
2 – În prezent, evaluările riscurilor se concentrează în
principal pe activele spațiale și fizice expuse riscului. Există
planuri de a actualiza evaluările riscurilor atunci când datele
vor fi disponibile.
1 – Există planuri de a dezvolta evaluări ale riscurilor
pentru a identifica toate sectoarele / subiectele
expuse riscului.
0 – Evaluările riscurilor nu identifică toate domeniile de risc
și nici nu există planuri de a le actualiza.

2.3

Impacturi în cascadă sau interdependențe

2.3.1

Înțelegerea
activelor critice
și legăturile
dintre acestea

Toate activele critice
sunt identificate (a se
vedea Esențialul 8) iar
relațiile dintre ele sunt
identificate sub forma
unor posibile „lanțuri de
eșec”. Acest lucru
contribuie la încadrarea
planurilor și la triaj în
caz de dezastru (a se
vedea Esențialul 9) și,
de asemenea, duce la
modernizare și
renovare pentru a
îmbunătăți capacitatea
infrastructurii de a
rezista la dezastre.

5 – Activele critice sunt identificate la nivel de oraș și sunt
sistematic legate în lanțuri de eșec, după caz. Orașul și
partenerii relevanți au o strategie de modernizare și triaj care
permite prioritizarea actualizărilor și renovărilor.
4 – Activele critice și lanțurile de eșec sunt, în general,
identificate cu unele lacune și omisiuni minore. Există o
strategie de modernizare și triaj, dar este posibil ca
aceasta să conțină lacune.
3 – Activele critice și lanțurile de eșec sunt identificate
într-o oarecare măsură, dar există și unele lacune
semnificative cunoscute.
2 – Activele critice sunt identificate, dar nu și lanțurile de
eșec. Prin urmare, nu este posibilă nici o strategie și nici un
triaj, iar modernizările (dacă au loc) sunt considerate
priorități de către departamentele individuale ale orașului.
1 – Identificarea activelor critice este în cel mai bun caz,
neuniformă - există lacune semnificative în funcție de zonă
sau de sistemul de infrastructură. Nici o strategie de triaj.
0 – Nu au fost identificate active critice.

După cum au fost identificate mai sus, activele critice sunt echipamente,
facilități, infrastructură sau sisteme / date informatice care sunt esențiale
pentru funcționarea orașului, menținerea siguranței publice sau acordării
răspunsului la dezastre. Deși multe orașe vor reuși să le identifice, mai rare
sunt cazurile în care acestea vor identifica și modul în care activele sunt
legate între ele și „lanțurile de eșec” care ar putea exista.
Un lanț de eșec reprezintă un set de eșecuri legate de activele critice din
multiple sisteme de infrastructură urbană. De exemplu - pierderea unei stații
de electricitate poate opri funcționarea unei stații de tratare a apei; acest lucru
poate opri funcționarea unui spital; iar acest lucru, la rândul său, poate
însemna că o mare parte din capacitatea de dializă renală a orașului (să
presupunem) este pierdută. Acesta este un lanț de eșec care afectează
sistemele de energie, apă și asistență medicală.
Următorii indicatori ISO 37120 (mai ales dacă sunt cartografiați spațial), pot fi de
ajutor pentru a înțelege linia de bază a orașului și potențialul impact în cascadă:
•
•

Indicatorul ISO 37120, 7.2. Conectivitatea electrică;
Indicatorul ISO 37120, 21.1. Alimentare cu apă potabilă;

•
•
•

Indicatorul ISO 37120, 21.3. Salubritate;
Indicatorul ISO 37120, 15.1. Așezări informale;
Indicatorul ISO 37120, 19.1. Cuantifică măsura în care mediul
natural a fost protejat și întreținut;
Indicatorul ISO 37120, 19.2. Copacii plantați;

•
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Hărți de hazard

2.4.1

Hărți de hazard

Prezența hărților de
hazard (de exemplu,
hărți de hazard la
inundații sau de risc
seismic).
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5 – Hărțile de hazard pentru dezvoltarea urbană actuală și
creșterea urbană viitoare sunt elaborate pe baza
evaluărilor disponibile ale riscurilor. Există orientări
relevante, inclusiv multiple beneficii ale abordării
problemelor transversale într-un mod integrat (cum ar fi
beneficiile abordării adaptării, oportunitățile atenuării
conexiunilor mediului construit).
4 – Există hărți de hazard pentru dezvoltarea urbană actuală
și există orientări relevante.
3 – Hărțile de hazard sunt disponibile pentru dezvoltarea
urbană actuală, dar nu există orientări care să ghideze
planificarea și dezvoltarea urbană sensibilă la risc.
2 – În prezent se elaborează hărți de hazard și orientări
relevante pentru a ghida planificarea și dezvoltarea urbană
sensibilă la risc.
1 – Există planuri de a dezvolta hărți de hazard și orientări
relevante pentru a ghida planificarea și dezvoltarea urbană
sensibilă la risc.
0 – Nu există planuri pentru a dezvolta hărți de hazard și / sau
orientări relevante pentru a ghida planificarea și dezvoltarea
urbană sensibilă la risc.
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Pentru a oferi disponibilitatea / accesul și publicarea hărților de hazard,
vulnerabilităților și riscurilor altor organizații și publicului - consultați Esențialul
1.
Instruirea în domeniul riscului, vulnerabilității și expunerii, a se vedea Esențialul
6.
Rețineți că ar fi bine ca orașele să se gândească la frecvența actualizării
hărților de risc. Condițiile și riscurile urbane variază frecvent. Tehnologia de
detectare și comenzile inteligente țintesc spre o actualizare mai dinamică a
hărților de hazard.
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2.5

Actualizarea scenariilor, riscului, vulnerabilității și informației privind expunerea la risc

2.5.1

Procesul de
actualizare

Proces care asigură
actualizări frecvente și
complete ale
scenariilor.
Existența unui proces
convenit între toate
agențiile relevante
pentru:
a actualiza estimările
pericolului la fiecare 3
ani sau mai puțin;
a actualiza evaluările
privind expunerile și
vulnerabilitățile și
inventarul de active la
fiecare 18 luni sau mai
puțin.

5 – Procesele de actualizare există și funcționează conform
frecvenței și meticulozității necesare și sunt acceptate de
toate agențiile relevante.
4 – Există procese, dar au unele defecte minore în acoperire,
derapaj de dată sau sunt implicate agenții mai puțin
importante.

Actualizările sunt esențiale, deoarece pericolele se pot schimba în timp (mai
ales dacă țin de vreme sau de nivelul mării); iar modelele de utilizare a
terenului, de populație și de activitate economică se pot schimba odată cu
creșterea orașelor.
Actualizările trebuie să abordeze:
•

Modele de pericole;

3 – Procesele există, dar cu cel puțin o omisiune majoră
în ceea ce privește frecvența, meticulozitatea sau
implicarea agenției. În consecință, identificarea riscurilor
poate fi compromisă în anumite domenii.

•

Unități locative;

•

Afaceri;

•

2 – Procesele conțin unele defecte majore până la punctul
în care valoarea generală este afectată iar evaluările inițiale
ale riscurilor devin semnificativ învechite.

•

Infrastructura și facilitățile orașului (a se vedea Esențialul 8), inclusiv
active critice și lanțuri de eșec;
Sisteme informatice și date critice (a se vedea Esențialul 8);

•

Școli și instituții medicale (a se vedea Esențialul 8);

•

Servicii ecosistemice (a se vedea Esențialul 5).

1 – Procesele sunt, în cel mai bun caz, rudimentare. Nu a fost
încă realizată vreo evaluare integrală a riscurilor.
0 – Nici un proces.

Accentul este pus pe procesul în sine și pe capacitatea acestuia de a asigura
actualizarea continuă și completă a scenariilor.
Actualizările pot fi efectuate prin intermediul unui exercițiu regulat de actualizare
care surprinde toate modificările din perioada precedentă sau printr-un proces
de actualizare incrementală care surprinde în mod fiabil modificările pe măsură
ce acestea apar.
Multe țări își actualizează datele de risc într-un ciclu de 5 ani. Este puțin
probabil ca acest lucru să fie adecvat pentru a ține pasul cu limitele urbane
sau modificările de utilizare a terenului.
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ESENȚIALUL

03
Consolidarea
capacității financiare
pentru reziliență
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Esențialul 03:
Consolidarea capacității financiare pentru reziliență

Înțelegerea impactului economic al dezastrelor și necesitatea investițiilor în reziliență. Identificarea și dezvoltarea mecanismelor
financiare care pot sprijini activitățile de reziliență.
Acțiunile cheie ar putea include:
•

•

Înțelegerea și evaluarea costurilor semnificative directe
și indirecte ale dezastrelor (din experiența din trecut,
luând în considerare riscul viitor) și impactul relativ al
investițiilor în măsuri de prevenire, mai degrabă decât
suportarea unor costuri mai semnificative în timpul
recuperării
Alocarea unui buget de capital dedicat oricărei lucrări
majore considerate necesare pentru îmbunătățirea
rezilienței

•

Includerea alocărilor de gestionare a riscurilor în
bugetul administrativ necesar pentru a menține
starea de reziliență necesară în timp

•

Aplicarea (și, dacă este necesar, generarea) acoperirii
asigurării pentru vieți, mijloace de subzistență, active
urbane și private

•

Evaluarea nivelurilor și implicațiilor riscurilor de
dezastre în urma tuturor deciziilor de planificare,
autorizare și cheltuieli de capital și ajustarea acestor
decizii, după cum este necesar

•

Explorarea la nevoie a mecanismelor de finanțare
inovatoare, cum ar fi obligațiunile specializate,
asigurările specializate, finanțarea fiscală eficientă,
dezvoltarea aranjamentelor de impact etc.

•

Crearea de stimulente pentru proprietari de case,
familii cu venituri mici, comunități, întreprinderi și
pentru sectorul public pentru a investi în reducerea
riscurilor cu care aceștia se confruntă (de exemplu,
planificarea pentru continuarea afacerii,
disponibilizarea, modernizarea construcțiilor)

Datele de care veți avea nevoie pentru a completa această secțiune a Scorecard-ului vor include: documentația bugetului și a planului de capital; documentarea
oricăror stimulente sau scheme de finanțare (de exemplu, împrumuturi pentru modernizări seismice) cu impact asupra rezilienței la dezastre, împreună cu statistici pentru
fiecare zonă a orașului și statistici privind acoperirea asigurărilor.
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Evaluare detaliată

Subiect /
Problemă

3.1

Cunoașterea abordărilor pentru atragerea noilor investiții în oraș pentru RRD

3.1.1

Conștientizarea
și cunoașterea
tuturor
metodelor
posibile de
finanțare și
obținere a
fondurilor,
după cum este
necesar
Orașul urmărește
în mod activ
finanțarea și
obținerea
fondurilor, după
cum este necesar
Notă: Dacă există
fonduri suficiente,
aceste criterii de
evaluare pot fi
omise

Întrebare / Domeniul de
evaluare

Scara indicativă de măsurare

Ref

Dacă un oraș are nevoi mari de
cheltuieli în materie de reziliență
(venituri sau capital) - să analizeze
măsura în care sunt cercetate și
înțelese toate căile / opțiunile
disponibile pentru a închide orice
deficit de fonduri.
Măsura în care orașul încearcă în
mod activ să satisfacă nevoile de
finanțare și are o responsabilitate
clară în acest sens. Aceasta poate
include utilizarea finanțării externe
sau a consultanței în gestionare.
Aceasta poate include identificarea
sistematică a „dividendelor de
reziliență” (a se vedea în dreapta cunoscute, ca fiind, co-beneficii).

5 – Da, există o responsabilitate în cadrul
autorității orașului dedicate pentru a accesa
finanțarea disponibilă la nivel internațional și
național.
4 – Da, există o responsabilitate în cadrul
autorității orașului, dedicate pentru a accesa
acele surse de finanțare care sunt cunoscute
orașului, dar nu există o cunoaștere deplină a
tuturor surselor sau accesarea acestora
necesită prea multe resurse.
3 – Nu există nici o responsabilitate dedicată
în cadrul autorității orașului în acest sens,
totuși există planuri de a discuta și de a
implementa tot ce este necesar pentru a
obține o conștientizare deplină a fondurilor
disponibile și a modului de accesare a
acestora.
2 – Nu există o responsabilitate în cadrul
autorității orașului dedicată accesării fondurilor;
există o conștientizare redusă / parțială a
fondurilor disponibile pentru răspuns și
recuperare.
1 – Nu există nici o responsabilitate în cadrul
autorității orașului dedicate accesării acestor
fonduri și nici o conștientizare cu privire la ce
fonduri pot fi accesate / nu există planuri în
acest sens.
0 – Finanțarea în materie de răspuns și recuperare
nu este luată în considerare.

Comentarii

(Dacă nevoile suplimentare de finanțare nu se aplică, omiteți această
evaluare).
Multe orașe nu au un „atlas” pe deplin dezvoltat al tuturor surselor
posibile de finanțare în materie de reziliență. Ca urmare, îmbunătățirile în
materie de reziliență pot rămâne nefinanțate.
Metodele și sursele alternative de finanțare pot include, dar nu se limitează la:
•

Leasing;

•

Subvenții guvernamentale, inclusiv granturi de co-finanțare;

•

Obligațiuni cu impact social sau de reziliență (plată pentru rezultatele
obținute);

•

Bănci de dezvoltare și organizații de ajutorare;

•

•

Fundații care pot avea un interes direct în unele aspecte ale
rezilienței - de exemplu, în cazul în care un ONG de conservare ar
putea sprijini restaurarea serviciilor ecosistemice sau un ONG în
domeniul educației ar putea sprijini acțiunile de conștientizare și
instruire;
Alte agenții guvernamentale care pot avea un interes direct în unele
aspecte ale rezilienței - de exemplu, atunci când o agenție de transport
finanțează construcția unui pod care poate îmbunătăți și capacitatea
de evacuare;
Finanțare participativă;

•

Taxă pentru dezvoltare;

•

Parteneriat public-privat;

•

Impozite și suprataxe.

•

„Dividendele de reziliență” - numite uneori co-beneficii - apar în două moduri:
Dividendele inbound apar atunci când investițiile din alte părți ale orașului au
beneficii suplimentare de reziliență - de exemplu, atunci când infrastructurile
avansate de contorizare fac ca sistemele de apă și energie să fie mai capabile
să raporteze daunele cauzate de inundații sau cutremure. Dividendele inbound
tind să reducă costurile vizibile ale rezilienței.
Dividende outbound, unde o investiție în reziliență oferă, de asemenea, un
beneficiu suplimentar de non-reziliență - de exemplu, atunci când o zonă de
inundație se dublează ca parc în perioadele de vreme normală. Dividendele
outbound servesc la creșterea beneficiilor vizibile ale rezilienței.
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3.2

Bugetele de reziliență în cadrul planului financiar al orașului, inclusiv rezervele pentru cheltuielile neprevăzute

3.2.1

Caracterul
adecvat al
planificării
financiare
pentru toate
acțiunile
necesare în
materie de
reziliență la
dezastre

Prezența planificărilor financiare (de
capital și operaționale) cu un set
motivat de priorități, bazate pe
impactul obținut în materie de
reziliență la dezastre și legate de
„cele mai probabile” și „cele mai
grave” scenarii din Esențialul 2.

5 – Există un set coerent de priorități la nivelul
întregului oraș care acoperă toate nevoile
identificate, este argumentat coerent și asamblat
într-un set coerent de planuri financiare pe 5 ani
(pot exista mai multe agenții responsabile).
Planurile sunt protejate în cazul schimbărilor
politice.

Dacă finanțarea provine din mai multe surse (foarte probabil), finanțarea
combinată trebuie să fie adecvată nevoilor de reziliență urbană la dezastre și,
de asemenea, să fie alocate în mod coerent „ca și cum” ar exista o singură
sursă și un singur plan.
Astfel, dacă există planuri subsidiare separate (de exemplu, planuri de
transport sau durabilitate), acestea trebuie, de asemenea, să fie coordonate,
complete și reciproc coerente.

Prioritățile pentru investițiile în
reziliența la dezastre $$ sunt
clare și apărabile, bazate pe
perspectiva celui mai benefic
impact.

4 – Există un singur set de priorități și planuri
financiare pe 5 ani, dar cu unele omisiuni și
inconsecvențe minore. Continuitatea politică poate
fi o problemă.

Planurile trebuie, de asemenea, să persiste, chiar dacă sunt modificate sau
actualizate, în ciuda schimbărilor în conducerea politică a orașului.

Prioritățile sunt asamblate într-un plan
de 5 ani care integrează cheltuielile
tuturor organizațiilor cheie și care vor
corespunde scenariile din Esențialul 2.

3 – Planurile financiare există, dar depășesc 5 ani
și pot avea unele lacune și neconcordanțe.
Continuitatea politică este o problemă cunoscută.
2 – Există mai multe planuri financiare din partea
diferitor agenții - acestea nu au fost niciodată
coordonate și nu este clar dacă sunt
consecvente sau nu, sau dacă împreună vor oferi
nivelul necesar de reziliență la dezastre.
1 – Planurile există, dar conțin lacune substanțiale.
0 – Nu există priorități - cheltuielile, dacă există,
sunt dezorganizate. Nici un plan.

3.2.2

Fondurile de capital
pentru inginerie pe
termen lung și alte
lucrări care
abordează
scenariile și
activele critice
identificate în
Esențialul 2 și
Esențialul 8

% fondurile pentru elementele de
capital ale planului (planurilor) în
raport cu costul estimat.

5 – Proiectele sunt 100% finanțate și protejate.

Gradul de protecție (asigurare)
împotriva tăierii sau împotriva
îndepărtării fondurilor pentru a fi
folosite în alte scopuri.

3 – Proiectele sunt 50-75% finanțate, și ar putea fi

4 – Proiectele sunt 75-100% finanțate și protejate.

deturnate și folosite pentru alte scopuri.
2 – Proiectele sunt finanțate în proporție de 25-50%
iar fondurile sunt susceptibile de a fi deturnate și
utilizate pentru alte scopuri.
1 – Proiectele sunt finanțate între 0-25% și
deturnate în mod obișnuit pentru a fi utilizate în alte
scopuri.
0 – Nu există proiecte.

28

Dacă fondurile de capital sunt distribuite în surse și / sau organizații separate,
alocarea fondurilor combinate trebuie să fie coordonată și coerentă reciproc, în
conformitate cu planul de mai sus.
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3.2.3

Finanțarea
cheltuielilor de
exploatare
pentru a acoperi
toate costurile de
funcționare ale
activităților în
materie de
reziliență la
dezastre

Finanțarea cheltuielilor de exploatare
în raport cu costurile estimate:
prezența elementelor bugetare
delimitate.
Gradul de protecție (asigurare)
împotriva tăierii sau împotriva
îndepărtării fondurilor pentru a fi
folosit în alte scopuri.

5 – Există buget, acesta este 100% adecvat
și protejat.
4 – Există buget, acesta este 75-100% adecvat,
și protejat.

În cazul în care fondurile operaționale sunt împărțite în surse și / sau
organizații separate, sau în elemente bugetare separate, desfășurarea
finanțării combinate trebuie să fie coordonată și coerentă reciproc, în
conformitate cu planul financiar de mai sus.

3 – Există buget, acesta este 50-75% adecvat dar
poate fi deturnat și utilizat pentru alte scopuri.
2 – Există buget, acesta este 25-50% adecvat dar
poate fi deturnat și utilizat pentru alte scopuri.
1 – Există buget, dar acesta este 0-25% adecvat și
deturnat, de regulă, pentru a fi utilizat în alte
scopuri.
0 – Nici un budget.

3.2.4

Rezervele pentru
cheltuielile
neprevăzute
pentru
recuperarea
postdezastru (pot
fi numite „fonduri
pentru zile
negre”)

Existența unui fond sau mai multor
fonduri capabile să facă față
impacturilor estimate ale „celui mai
grav” scenariu (a se vedea
Esențialul 2).
Gradul de protecție (asigurare) a
rezervelor pentru cheltuielile
neprevăzute împotriva îndepărtării
acestora și utilizării în alte scopuri.

5 – Rezervele pentru cheltuieli neprevăzute (și
asigurarea, după caz) există pentru a corecta
impactul „celui mai probabil” scenariu, acestea sunt
100% adecvate și protejate.

Includeți impactul acoperirii asigurării, acolo unde este cazul (a se vedea
mai jos). Includeți banii disponibili de la alte agenții, diferite niveluri de
administrații etc.

4 – Fondul există, acesta este 75-100%
adecvat și protejat.
3 – Fondul există, este adecvat în proporție de
50-75%, dar poate fi deturnat și utilizat în alte
scopuri.
2 – Fondul există, este adecvat în proporție de 25
și 50% și poate fi deturnat și utilizat în alte scopuri
1 – Fondul existent este adecvat doar în
proporție de 0-25% și este, de regulă, deturnat
și utilizat în alte scopuri.
0 – Nici un fond.
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Asigurarea
Acoperirea prin
asigurări ale
proprietăților
rezidențiale

Gradul de acoperire a
proprietăților.
(Asigurarea personală sau de
viață nu este evaluată.)

5 – 75 - 100% din posibilele pierderi de
proprietăți în urma „celui mai grav” scenariu sunt
acoperite de asigurări la nivelul întregului oraș.

Această evaluare acoperă asigurarea proprietăților rezidențiale.
Acoperirea personală sau de viață este exclusă. Asigurările
guvernamentale, industriale și comerciale sunt acoperite mai jos.

4 – 75-100% din posibilele pierderi în cazul
„celui mai probabil” scenariu sunt acoperite la
nivelul întregului oraș.

Asigurările pot proveni de la mai mulți furnizori publici sau privați.

3 – 50-75% din posibilele pierderi în cazul „celui
mai probabil” scenariu sunt acoperite la nivelul
întregului oraș.
2 – 25-50% din posibilele pierderi în cazul „celui
mai probabil” scenariu sunt acoperite la nivelul
întregului oraș.
1 – 0-25% din posibilele pierderi în cazul „celui
mai probabil” scenariu sunt acoperite la nivelul
întregului oraș.
0 – Nici o acoperire.
3.3.2

Acoperirea prin
asigurări ale
proprietăților
nerezidențiale

Gradul de acoperire a asigurării
proprietăților nerezidențiale,
infrastructurii și activelor.

5 – 75 – 100% din posibilele pierderi în cazul „celui
mai grav” scenariu sunt acoperite de asigurări la
nivelul întregului oraș.
4 – 75-100% din posibilele pierderi în cazul
„celui mai probabil” scenariu sunt acoperite la
nivelul întregului oraș.
3 – 50-75% din posibilele pierderi în cazul „celui
mai probabil” scenariu sunt acoperite la nivelul
întregului oraș.
2 – 25-50% din posibilele pierderi în cazul „celui
mai probabil” scenariu sunt acoperite la nivelul
întregului oraș.
1 – 0-25% din posibilele pierderi în cazul „celui
mai probabil” scenariu sunt acoperite la nivelul
întregului oraș.
0 – Nici o acoperire.
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Această întrebare acoperă asigurarea pentru proprietăți comerciale,
industriale și active, precum și asigurarea pentru activele, infrastructura și
clădirile ONG-urilor, statului și orașului. Asigurarea rezidențială este
acoperită mai sus.
Asigurările pot proveni de la mai mulți furnizori.
Unele administrații, agenții și întreprinderi se pot auto-asigura. Va fi necesar
de confirmat precum că există fonduri pentru a satisface eventualele
necesități.
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3.4

Stimulente și finanțare pentru afaceri, organizații comunitare și cetățeni.

3.4.1

Stimulente pentru
organizațiile de
afaceri pentru a
îmbunătăți
reziliența la
dezastre planurile de
dezastru, spațiile
de lucru etc

Existența stimulentelor pentru a ajuta
proprietarii de afaceri să ia măsuri
pentru a îmbunătăți reziliența la
dezastre astfel încât aceștia să facă
față „celui mai grav” scenariu
(Esențialul 2).

5 – Stimulentele realizează (sau au realizat) în
mod vizibil rezultatele necesare, în mod egal în
rândul afacerilor din oraș.

Stimulentele și finanțarea pot proveni din mai multe surse.

4 – Stimulentele sunt, în general, eficiente, dar
cu unele deficiențe minore, probabil, în unele
domenii.
3 – Stimulentele prezintă lacune mai mari în
acoperirea bazei economice.
2 – Stimulentele prezintă lacune mai mari în
acoperirea problemelor solicitate.
1 – Stimulentele conțin puncte slabe majore și
până în prezent nu au reușit să-și atingă scopul.
0 – Nu există stimulente.

3.4.2

Stimulente pentru
organizațiile nonprofit oferite
pentru a
îmbunătăți
reziliența la
dezastre planurile de
dezastru, spațiile
de lucru etc

Existența stimulentelor pentru a
ajuta organizațiile non-profit să ia
măsuri pentru a îmbunătăți
reziliența la dezastre astfel încât să
facă față „celui mai grav” scenariu
(Esențialul 2).

5 – Stimulentele realizează (sau au realizat) în
mod vizibil rezultatele necesare, în mod egal
în rândul organizațiilor non-profit din oraș.
4 – Stimulentele sunt în general eficiente, dar cu
unele deficiențe minore, probabil, în unele
domenii.

Stimulentele și finanțarea pot proveni din mai multe surse.
Organizațiile non-profit pot fi direct preocupate de problemele de reziliență
la dezastre (de exemplu, echipe de intervenție rapidă, programe de
supraveghere de cartier, bucătării alimentare); sau indirect (de exemplu,
biserici, grupuri de supraveghere ecologică sau altele, similare acestora).

3 – Stimulentele prezintă lacune mai mari în
acoperirea bazei non-profit.
2 – Stimulentele prezintă lacune mai mari în
acoperirea problemelor solicitate.
1 – Stimulentele conțin puncte slabe majore și
până în prezent nu au reușit să-și atingă scopul.
0 – Nu există stimulente.
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3.4.3

Stimulente pentru
gospodării pentru
a îmbunătăți
reziliența la
dezastre - planuri
de dezastru, spații
de lucru etc

Existența stimulentelor pentru a ajuta
gospodarii să ia măsuri pentru a
îmbunătăți reziliența la dezastre astfel
încât să facă față „celui mai grav”
scenariu (Esențialul 2). În mod ideal,
testate pentru mijloace, pentru a
asigura că fondurile sunt destinate
celor care au mare nevoie de ele.
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5 – Stimulentele realizează (sau au realizat) în mod
vizibil rezultatele necesare, în mod egal în rândul
gospodarilor din oraș.
4 – Stimulentele sunt în general eficiente, dar cu
unele deficiențe minore, probabil, în unele
domenii.
3 – Stimulentele prezintă lacune mai mari în
acoperirea gospodăriilor.
2 – Stimulentele prezintă lacune mai mari în
acoperirea problemelor solicitate.
1 – Stimulentele conțin puncte slabe majore și
până în prezent nu au reușit să-și atingă scopul.
0 – Nu există stimulente.

32

ESENȚIALUL

04
Urmărirea
dezvoltării urbane
reziliente
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Esențialul 04:
Urmărirea dezvoltării urbane reziliente

Mediul construit trebuie evaluat și transformat în unul rezilient, după caz.

Consolidarea scenariilor și a hărților de risc din Esențialul 2,
acestea vor include:
•

•

Zonarea terenurilor și gestionarea creșterii urbane
pentru a evita exacerbarea problemelor de reziliență identificarea terenurilor adecvate pentru dezvoltarea
ulterioară, luând în considerare modul în care
grupurile cu venituri mici pot accesa terenurile
adecvate
Planificarea, proiectarea și implementarea noilor
clădiri ținând cont de riscuri, cartiere și infrastructură,
utilizând tehnici inovatoare sau existente / tradiționale,
după caz

•

Abordarea nevoilor așezărilor informale, inclusiv a
deficitelor de bază ale infrastructurii, cum ar fi apa,
canalizare și salubritate

•

Implicarea părților interesate afectate în procese
participative și adecvate de luare a deciziilor atunci
când se iau decizii de dezvoltare urbană

•

Elaborarea și punerea în aplicare a normelor
adecvate de construcție și utilizarea acestora pentru
a evalua structurile existente la capitolul rezilienței la
potențialele pericole, încorporând modernizarea
adecvată a măsurilor de prevenire

•

Încorporarea principiilor exemplare de proiectare
durabilă în noua dezvoltare. Link spre alte standarde
existente, după caz (BREEAM, LEED, Greenstar etc.)

•

Actualizarea reglementărilor și standardelor în materie
de construcții în mod regulat (sau periodic) pentru a
ține cont de schimbarea datelor și a dovezilor privind
riscurile

•

Maximizarea utilizării soluțiilor de proiectare urbanistică,
cum ar fi suprafețe impermeabile, spații verzi,
shadowing, zone care rețin apa, coridoare de ventilație
etc.) care pot face față riscurilor și, de asemenea, pot
reduce dependența de infrastructura tehnică, cum ar fi
sistemele de canalizare, digurile etc.

Datele de care veți avea nevoie pentru a completa această secțiune a Scorecard-ului vor include: utilizarea terenului, populația, nivelul veniturilor și activitatea
economică pe segmente de oraș; și, de asemenea, normele relevante de construcție și aplicarea acestora de la proprietate la proprietate.
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Evaluare detaliată

Ref

Subiect / Problemă

4.1

Zonarea utilizării terenului

4.1.1

Eventuale strămutări
ale populației

Întrebare / Domeniul de
evaluare

% populație expusă riscului de
strămutare.

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

5 – Nici o strămutare a populației în cazul „celui mai grav” scenariu.
4 – Nici o strămutare a populației în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Strămutare timp de 3 luni sau mai mult din motiv că
locuința a fost distrusă sau a devenit nelocuibilă, sau
zona în care aceasta este situată a devenit
nelocuibilă.

3 – <2.5% populație strămutată în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Această evaluare trebuie, de asemenea, să acopere
și așezările informale și neplanificate.

2 – 2.5-5% populație strămutată în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Eficiența zonării ar trebui, în mod ideal, să fie
validată independent (a se vedea și Esențialul 2).

1 – 5-7.5% populație strămutată în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
0 – >7.5% populație strămutată în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
4.1.2

Activitate
economică în
pericol

% ocuparea forței de muncă aflată în
pericol.

5 – Nici o pierdere a locurilor de muncă în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Nici o pierdere a locurilor de muncă în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – <2.5% din ocuparea forței de muncă se află în pericol în cazul
„celui mai probabil” scenariu.

Ocuparea forței de muncă este expusă riscului
deteriorării terenurilor agricole, fabricilor, birourilor
și așa mai departe.
Pierderea este de 1 lună sau mai mult.
Eficiența zonării ar trebui, în mod ideal, să fie
validată independent (a se vedea și Esențialul 2).

2 – 2.5-5% din ocuparea forței de muncă se află în pericol în
cazul „celui mai probabil” scenariu.
1 – 5-7.5% din ocuparea forței de muncă se află în pericol în cazul
„celui mai probabil” scenariu.
0 – >7.5% din ocuparea forței de muncă se află în pericol în cazul
„celui mai probabil” scenariu.
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% produse comerciale în pericol.

5 – Nici o pierdere a produselor comerciale în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Nici o pierdere a produselor comerciale în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
3 – <2.5% din produsele comerciale se află în pericol în cazul „celui
mai probabil” scenariu.

Produse comerciale (business output) măsurate în
termeni financiari. Această evaluare include, de
asemenea, pierderile din cauza că afacerea este
forțată să se mute în altă parte, chiar dacă doar
temporar, din cauza pierderii spațiilor sau a facilităților,
pierderea piețelor, pierderea serviciilor din oraș sau
pierderea forței de muncă din cauza incapacității
oamenilor de a ajunge la locul lor de muncă.

2 – 2.5-5% din produsele comerciale se află în pericol în cazul „celui
mai probabil” scenariu.

Pierderea este de 1 lună sau mai mult.

1 – 5-7.5% din produsele comerciale se află în pericol în
cazul „celui mai probabil” scenariu.

Eficiența zonării ar trebui, în mod ideal, să fie
validată independent (a se vedea și Esențialul 2).

0 – >7.5% din produsele comerciale se află în pericol în cazul „celui
mai probabil” scenariu.
4.1.3

Terenuri agricole
aflate în pericol

% din terenurile agricole se află în
pericol.

5 – Nici o pierdere de teren agricol în cazul „celui mai grav” scenariu. Notă: Unele elemente de zonare a utilizării terenurilor /
planificare strategică sunt acoperite de Esențialul 1. Mai
4 – Nici o pierdere de teren agricol în cazul „celui mai probabil”
multe detalii sunt incluse aici.
scenariu.
Scopul acestei evaluări este de a se concentra asupra
3 – <2.5% a terenurilor agricole expuse riscului în cazul
terenurilor agricole necesare pentru a hrăni orașul, cu
„celui mai probabil” scenariu.
excepția alimentelor importate din alte regiuni sau țări.
2 – 2.5-5% a terenurilor agricole expuse riscului în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
1 – 5-7.5% a terenurilor agricole expuse riscului în cazul
„celui mai probabil” scenariu.
0 – >7.5% a terenurilor agricole expuse riscului în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
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Pierderea este de 6 luni sau mai mult.
Eficiența zonării ar trebui, în mod ideal, să fie
validată independent (a se vedea și Esențialul 2).
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4.2.

Noua dezvoltare urbană

4.2.1

Soluții de proiectare
urbanistică care
sporesc reziliența

Utilizarea soluțiilor de proiectare
urbanistică pentru a îmbunătăți
reziliența; deseori prin maximizarea
extinderii și beneficiilor serviciilor
ecosistemice urbane (a se vedea și
Esențialul 5).

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

5 – Utilizarea sistematică a soluțiilor de proiectare pentru a
îmbunătăți reziliența în tot orașul, impusă de norme. Acest punct
este considerat o „normă”.

•

bazine de depozitare a apelor uzate și pavaj
poros folosit pentru a face față scurgerilor apelor
pluviale și pentru a realimenta apele subterane;

•

3 – Sunt utilizate unele caracteristici ale proiectării urbanistice probabil în unele zone, sau probabil concentrându-se pe una sau
două soluții. Utilizarea lor nu este asigurată, dar argumentul pentru
utilizarea acestora poate fi făcut în funcție de fiecare caz.

garaje subterane de parcare folosite ca rezervoare
de reținere a apelor pluviale și parcuri care
funcționează ca zone de inundații;

•

acoperișuri verzi pentru a contribui la răcirea
clădirilor și la reducerea scurgerii apelor
pluviale;

2 – Utilizare împrăștiată a soluțiilor de planificare urbanistică, dar
persistă interesul de a le utiliza.

•

copaci și vegetație pentru a reduce efectele de
insule termice sau pentru a stabiliza dealurile;

•

microrețele de vecinătate sau generatoare de pe
acoperiș drept rezervă pentru alimentarea
principală cu energie.

4 – Caracteristicile proiectării urbanistice sunt utilizate la scară
largă, doar unele oportunități sunt ratate. Propunerile de utilizare a
soluțiilor de proiectare urbanistică pot fi acceptate, dar nu
neapărat mandatate.

1 – Utilizare redusă și puțin interes.
0 – Nu se utilizează / nici un interes.

4.3

Norme și standarde de construcție

4.3.1

Existența normelor
de construcție
concepute pentru a
aborda riscurile
identificate în
Esențialul 2.

Existența normelor aplicabile
tuturor activelor fizice

Soluțiile de proiectare urbanistică care pot îmbunătăți
reziliența includ, dar nu se limitează la:

Normele existente asigură:

Normele de construcție ar trebui evaluate din punct de
vedere al abilității acestora de a se descurca cu „cele mai
5 – Zero daune. Toate structurile și activele fizice rămân utilizabile în probabile” și „cele mai grave” scenarii din Esențialul 2.
cazul „celui mai probabil” scenariu.
Divizarea orașului după regiune sau cartier ar putea fi
4 – >75% toate structurile și activele fizice rămân utilizabile în cazul
o soluție logică.
„celui mai probabil” scenariu.
Eficiența normelor ar trebui să fie, în mod ideal
3 – >50% toate structurile și activele fizice rămân utilizabile în cazul
validată independent (a se vedea și Esențialul 2).
„celui mai probabil” scenariu.
2 – >20% toate structurile și activele fizice rămân utilizabile în cazul
„celui mai probabil” scenariu.
1 – >10% toate structurile și activele fizice rămân utilizabile în cazul
„celui mai probabil” scenariu.
0 – 0-10% toate structurile și activele fizice rămân utilizabile în cazul
„celui mai probabil” scenariu.
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4.3.2

Actualizări ale
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Normele există pentru a asigura:

5 – Normele sunt sau vor fi revizuite pentru a vedea dacă se
pretează „celui mai grav” scenariu și actualizate la fiecare 5 ani sau
mai des. Acestea reprezintă cele mai noi standarde în practica
construcției.

Normele pot fi actualizate pe măsură ce practica
construcției evoluează sau pe măsură ce dictează noile
nevoi (de exemplu, un risc sporit de furtună).

4 – Normele sunt sau vor fi revizuite pentru a vedea dacă se
pretează „celui mai probabil” scenariu și actualizate la fiecare 10 ani.
S-ar putea ca acestea să nu reprezintă cele mai noi standarde în
practica construcției.
3 – Normele sunt sau vor fi revizuite o dată la 10 ani pentru a
vedea dacă se pretează „celui mai probabil” scenariu. Probabil că
acestea nu reprezintă cele mai noi standarde în practica
construcțiilor.
2 – Normele sunt sau vor fi revizuite o dată la 15 ani sau mai mult,
pentru a vedea dacă se pretează „celui mai probabil” scenariu. Se
știe că multe aspecte semnificative ale acestora sunt învechite.
1 – Normele există, dar nu sunt deloc revizuite și nu există planuri în
acest sens. Normele sunt cu totul depășite.
0 – Nu există norme.
4.3.3

Standarde durabile de
proiectare a clădirilor

Utilizarea standardelor de
proiectare durabilă a clădirilor
precum REDi, LEED, GreenStar și
BREEAM pentru a îmbunătăți
reziliența.

5 – Specificarea sistematică a standardelor semnificative de
construcții ecologice pentru toate construcțiile noi sau
renovate este aplicată prin norme. Acest punct este
considerat drept o „normă”.

Proiectarea clădirilor durabile poate îmbunătăți
reziliența prin:
•

Reducerea consumului de energie și apă;

4 – Utilizarea pe scară largă a standardelor de construcții
ecologice, dar unele oportunități sunt ratate. Propunerile de
utilizare a acestor standarde pot fi acceptate, dar nu neapărat
vor fi și mandatate.

•

Obținerea unui succes mai mare la abordarea
fenomenelor de caniculă;

•

Încorporează caracteristici precum acoperișuri verzi
care ajută la controlul scurgerii apei pluviale.

3 – Există unele întrebuințări ale standardelor de construcții
ecologice – poate în zona centrală. Utilizarea lor nu este
asigurată, dar argumentul în favoarea utilizării acestora poate fi
acceptat în funcție de caz.
2 – Utilizarea izolată a standardelor de construcții ecologice
care se dezvoltă doar la interesul dezvoltatorului, dar există
interesul de a extinde utilizarea acestora.
1 – Utilizare redusă și puțin interes.
0 - Nu se utilizează / nici un interes.
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4.4

Aplicarea normelor și standardelor de construcție de zonare

4.4.1

Aplicarea zonării
utilizării terenurilor

Măsura în care se aplică zonarea
utilizării terenurilor.

5 – Zonarea este implementată 100% iar toate activitățile
economice și cele ale așezării sunt conforme.
4 – Zonarea este implementată și aplicată în proporție de
90-200%.
3 – Zonarea este implementată și aplicată în proporție de
80-90%.

Prin definiție, orașele cu așezări informale vor obține,
cu greu, punctaje mari la evaluarea acestei măsuri, cu
excepția cazului în care acestea sunt amplasate în
zone sigure și au întreprins măsuri separate pentru a
spori și mai mult reziliența lor.

2 – Zonarea este implementată și aplicată în proporție de
70-80%.
1 – Zonarea este implementată și aplicată în proporție de
50=70%.
0 – Zonarea este implementată și aplicată în proporție de
<50%.
4.4.2

Aplicarea normelor
de construcție

Implementarea normelor de
construcție pe structuri relevante.

5 – Normele sunt 100% implementate pe structurile aplicabile și
certificate ca atare de către o terță parte.

Eficiența normelor ar trebui să fie, în mod ideal
validată independent (a se vedea și Esențialul 2).

4 – Normele sunt implementate pe structurile aplicabile și
certificate ca atare de către o terță parte în proporție de are 90100%.

Aplicarea normelor va fi o problemă pentru așezările
neplanificate sau informale.

3 – Normele sunt implementate pe structurile aplicabile în proporție
de 80-90%. Acestea pot fi sau nu certificate de către o terță parte.
2 – Normele sunt implementate pe structurile aplicabile în proporție
de 70-80%. Acestea pot fi sau nu certificate de către o terță parte.

Normele și standardele vor include cele pentru furnizarea
serviciilor de infrastructură de bază către așezările
informale, fără de care capacitatea acestor așezări de a
se recupera după dezastre va fi grav compromisă.

1 – Normele sunt implementate pe structurile aplicabile în
proporție de 50-70 %. Nu sunt certificate de către o terță parte.
0 – Normele sunt implementate pe structuri aplicabile în proporție
de <50%. Nu sunt certificate de către o terță parte.
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Salvgardarea amortizoarelor
naturale pentru a spori funcțiile de
protecție oferite de ecosistemele
naturale
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Esențialul 05:
Salvgardarea amortizoarelor naturale pentru a spori funcțiile de protecție oferite de
ecosistemele naturale

Salvgardarea amortizoarelor naturale pentru a spori funcțiile de protecție oferite de ecosistemele naturale. Identificarea, protejarea și
monitorizarea serviciilor ecosistemelor critice care conferă un beneficiu în materie de reziliență la dezastre.
Serviciile ecosistemice relevante pot include, dar nu se
limitează la: reținerea apei sau infiltrarea apei; împădurire;
vegetație urbană; zone inundabile; dune de nisip;
mangrove și alte vegetații de coastă și polenizare. Multe
servicii ecosistemice relevante pentru reziliența orașului
pot fi locate cu mult în afara ariei lui geografice.

Acest Esențial include:
•

Recunoașterea valorii și beneficiile serviciilor
ecosistemice în prevenirea riscurilor de dezastre,
protejarea și / sau îmbunătățirea acestora ca parte
a strategiilor de reducere a riscurilor urbane.

•

Luarea în considerare a amortizoarelor naturale din
hinterland-ul rural al orașului, bazinul hidrografic și
regiunea mai largă și cooperarea cu municipalitățile de
acolo pentru a stabili o abordare regională a planificării
utilizării terenurilor pentru a proteja amortizoarele.

•

Anticiparea schimbărilor din cauza tendințelor climatice
și a urbanizării și planificarea pentru a permite serviciilor
ecosistemice să le depășească, acestea la rândul lor
fiind îmbunătățite conform cerințelor infrastructurii verzi
și albastre.

Serviciile ecosistemului de care beneficiază un oraș, pot fi
situate la mai mulți km depărtare (de exemplu, unde
pădurile din amonte pot gestiona scurgerile de inundații în
beneficiul orașelor din zonele inundabile din aval). Este
posibil ca serviciile ecosistemului să nu fie recunoscute sau
chiar observate motiv pentru care este posibil să aveți
nevoie de expertiză externă pentru a le identifica. Sunt
excluse serviciile ecosistemice care oferă un beneficiu
planetar generalizat (de exemplu, calote polare).

Datele de care veți avea nevoie pentru a completa această secțiune a Scorecard-ului vor include: documentația privind utilizarea terenului și zonarea, plus date
despre întinderea și starea ecosistemelor relevante, măsurate prin indicatorii aplicabili.
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Evaluare detaliată
Ref

Subiect /
Problemă

5.1

Mediul natural existent și sănătatea ecosistemului

5.1.1

Conștientizarea
rolului pe care
serviciile
ecosistemice îl au
în reziliența urbană
la dezastre

Întrebare / Domeniul de
evaluare

Serviciile ecosistemice sunt
identificate în mod specific și
gestionate în calitate de
active de o importanță
critică.

Scară indicativă de măsurare

Comentarii

5 – Serviciile ecosistemice de o importanță critică sunt
identificate și monitorizate anual pe un set definit de indicatori
cheie de sănătate / performanță.

Serviciile ecosistemice ar putea include următoarele:

4 – Serviciile ecosistemice de o importanță critică sunt
identificate și monitorizate anual, dar utilizarea sistematică a
parametrilor este mai rară.
3 – Serviciile ecosistemice de o importanță critică sunt
identificate, dar au o monitorizare ad-hoc - nici o încercare reală
de a analiza evoluția stării de sănătate în timp.
2 – A fost omisă monitorizarea totală a unor servicii cheie ale
ecosistemului.
1 – Identificarea și monitorizarea serviciilor ecosistemice este, în
cel mai bun caz, formativă, sau grav deficitară.
0 – Nici o monitorizare.

•

•
•

•
•

•

Dune de nisip, zone umede de coastă, mangrove sau
recife care protejează împotriva valurilor de furtună și
tsunami;
Împădurire care protejează de viituri rapide, alunecări de teren;
Canale naturale de deversare, zone de absorbție cu sol
nisipos și mlaștini care pot proteja împotriva inundațiilor
fluviale și a scurgerilor apelor pluviale;
Lacuri, râuri și acvifere care furnizează apă;
Niveluri hidrostatice care, dacă sunt coborâte, pot face
ca terenurile joase sau recuperate să se micșoreze
sub nivelul mării;
Copaci și vegetație care reduc efectele de insule termice
urbane sau facilitează zonele urbane de absorbție în procesul
de gestionare a inundațiilor.

Multe servicii ecosistemice ameliorează, de asemenea,
problemele cronice - de exemplu, zonele umede ajută la
remedierea poluării apei; pădurile ajută la remedierea poluării
aerului și așa mai departe. Dacă problemele cronice degradează
reziliența urbană la dezastre (de exemplu, poluarea reduce apa
disponibilă pe timp de secetă sau lipsa insectelor polenizatoare
reduce aprovizionarea cu alimente), atunci serviciile ecosistemice
vizate ar trebui, de asemenea, să fie monitorizate.
5.1.2

Sănătatea
ecosistemului

Modificarea stării de sănătate,
a amplorii sau a beneficiilor
fiecărui serviciu ecosistemic
din ultimii 5 ani.

5 – Îmbunătățirea sănătății și a performanței generale în rândul
serviciilor ecosistemice de o importanță critică.
4 – Se menține, cel puțin, starea neutră a tuturor indicatorilor, cu
unele îmbunătățiri în unele cazuri.

Măsurile vor include amploarea, starea (probabil luând în calcul
varietatea speciilor) și capacitatea de neutralizare. Măsurile vor fi
specifice fiecărui ecosistem și ar putea fi necesar ca acestea să
fie obținute de oameni de știință sau experți tehnici ai domeniilor
relevante.

3 – În medie, se menține starea neutră - unele îmbunătățiri sunt
contrabalansate de unele declinuri.
2 – Declin generalizat al stării serviciilor ecosistemice.
1 – Degradare severă generalizată în stare cunoscută sau
suspectată.
0 – Daune potențial fatale în cazul unor sau mai multe servicii
cheie ale ecosistemului.
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5.2

Integrarea infrastructurii verzi și albastre în politicile și proiectele urbane

5.2.1

Impactul
utilizării
terenurilor și a
altor politici
asupra
serviciilor
ecosistemice

Absența politicilor sau utilizării
terenurilor de natură să slăbească
serviciile ecosistemice.

5 – Politicile de utilizare a terenurilor susțin puternic serviciile
ecosistemice de o importanță critică și sunt pe deplin aplicate.

Această evaluare completează evaluarea zonării utilizării terenurilor
din cadrul Esențialului 4.

4 – Politicile de utilizare a terenurilor susțin puternic serviciile
ecosistemice de o importanță critică și sunt, în general, aplicate.
3 – Politicile de utilizare a terenurilor sunt, în general, favorabile,
dar nu și pe deplin aplicate.
2 – Politicile de utilizare a terenului (sau lipsa acestora) pot
cauza sau au cauzat deteriorarea unuia sau mai multor servicii
ecosistemice de o importanță critică.
1 – Politicile de utilizare a terenurilor (sau lipsa acestora)
cauzează degradarea generalizată a serviciilor ecosistemice.
0 – Politicile de utilizare a terenului (sau lipsa acestora) pot
cauza sau au cauzat distrugerea completă a serviciilor
ecosistemice de o importanță critică.

5.2.2

Infrastructura
verde și
albastră este
încorporată în
mod regulat în
proiectele
urbane

Infrastructura verde și albastră este
încorporată în mod regulat în
proiectele urbane - în noile proiecte
de dezvoltare urbană, regenerare și
infrastructură.

5 – Orașul dispune atât de oportunități maximizate de a
include infrastructura verde și albastră cât și de procese și
norme (a se vedea Esențialul 4) pentru a se asigura că
acestea vor avea continuitate odată cu viitorul dezvoltării.
4 – Orașul este un mare utilizator al infrastructurii verzi și
albastre, probabil 80% din oportunitățile cunoscute au fost
utilizate. Subiectul este luat în considerare și încadrat în
norme, în mod regulat.
3 – Orașul este un utilizator pe scară largă a infrastructurii
albastre și verzi, dar se întâmplă ad-hoc - infrastructura verde și
albastră nu este acoperită prin politici sau norme urbane.
2 – Orașul este un utilizator moderat al infrastructurii albastre și
verzi în cazul noilor dezvoltări - mai puțin efort la capitolul
modernizare.
1 – Orașul este familiarizat cu ideea de infrastructură albastră și
verde și este un utilizator ocazional al acestora.
0 – Nu se utilizează și nici nu se cunosc subiectele infrastructurii
albastre și verzi.
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Infrastructura verde include: ecologizarea străzilor, piețelor și
marginilor drumurilor; ecologizarea acoperișurilor și fațadelor,
dezvoltarea agriculturii urbane; crearea coridoarelor urbane
verzi; înlocuirea suprafețelor impermeabile; filtrare naturală a
apei; iluminarea naturală a râurilor urbane și refacerea
terasamentelor etc.
Infrastructura albastră include: coridoare fluviale, zone umede și
alte căi navigabile.
Funcțiile ecosistemului includ: atenuarea apei, creșterea
alimentelor, sechestrarea combustibilului, carbonului, filtrarea
aerului, atenuarea încălzirii, polenizarea, valoarea estetică etc.
Deși reziliența și durabilitatea nu sunt concepte identice, aceste
adesea merg mână în mână (de exemplu, digurile de beton
sunt reziliente, dar nu foarte durabile, în timp ce conservarea
speciilor poate fi durabilă, dar să aibă loc într-o locație
periculoasă expusă riscului creșterii nivelului mării). De
exemplu, o problemă a mediului, cum ar fi defrișările,
agravează viiturile rapide sau fenomenele de caniculă; sau
terenurile agricole degradate pot împiedica capacitatea unei
regiuni de a se recupera după un dezastru. Îmbunătățirea
serviciilor ecologice de mediu prin utilizarea infrastructurii verzi
și albastre reprezintă adesea o strategie excelentă pentru
îmbunătățirea rezilienței.
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5.3

Probleme transfrontaliere de mediu

5.3.1

Identificarea
activelor de
mediu de o
importanță
critică

Câte active ecosistemice de o
importanță critică au fost
identificate în afara limitelor
orașului, care acționează pentru a
spori reziliența urbană?

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

5 – Orașul efectuează, în mod regulat, evaluări transfrontaliere
ale activelor ecosistemice și lucrează cu vecinii de frontieră
pentru a gestiona aceste active.
4 – Orașul a cartografiat activele ecosistemice și a efectuat o
evaluare completă a reducerii riscurilor datorate acestor active,
luând în considerare activele dincolo de propriile frontiere.

Activele de mediu de o importanță critică pot include (dar nu se
limitează la) bazine hidrografice comune, acvifere cu apă
subterană, zone umede, spații verzi din apropiere, vegetație
urbană (pentru a reduce efectele de insule termice), surse de
hrană și așa mai departe.

3 – Cartografierea activelor ecosistemice se extinde dincolo de
propriile frontiere.
2 – Există active ecosistemice de o importanță critică dincolo de
limitele orașului, dar acestea nu au fost identificate în mod
corespunzător.
1 – Nu au fost identificate active ecosistemice de o importanță
critică.
0 – Orașul nu planifică să ia în considerare ecosistemele
ce se află dincolo de propriile sale granițe.
5.3.2

Acorduri
transfrontaliere

Există acorduri și colaborări
transfrontaliere în vigoare pentru a
facilita politicile și planificarea
implementării abordărilor bazate pe
ecosistem?
În cazul acelor ecosisteme
care se află în afara graniței
jurisdicționale a orașului.

5 – Toate acordurile și colaborările transfrontaliere sunt în
vigoare cu organizațiile relevante și sunt implementate acolo
unde este necesar, în conformitate cu constatările evaluării
riscurilor.
4 – Există unele acorduri în vigoare cu unele organizații; în
prezent se încearcă identificarea altor exemple.
3 – Orașul a identificat necesitatea de a stabili acorduri
transfrontaliere și este în proces de a decide pașii următori.
2 – Nu există acorduri transfrontaliere, dar conform agendei
orașului va fi efectuată o evaluare în acest sens.
1 – Nu au fost identificate exemple transfrontaliere.
0 – Orașul nu vede nici o valoare în stabilirea acordurilor
transfrontaliere și nu intenționează să facă acest lucru.
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ESENȚIALUL

06
Consolidarea capacității
instituționale pentru
reziliență
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Esențialul 06:
Consolidarea capacității instituționale pentru reziliență

Este important să vă asigurați că toate instituțiile relevante în materie de reziliență urbană dispun de capacitățile de care au nevoie
pentru a-și îndeplini rolurile.

„Instituțiile” includ, după caz, organizații
guvernamentale centrale, de stat și locale; organizații
din sectorul privat care furnizează servicii publice; (în
funcție de locație, aceste servicii pot include telefonul,
apa, energia, asistența medicală, operațiunile rutiere,
companiile de colectare a deșeurilor și altele, precum
și capacitatea sau echipamentele de voluntariat în caz
de dezastru); proprietari și operatori de instalații
industriale; proprietari de clădiri (persoane fizice sau
corporative); ONG-uri; organizații profesionale,
patronale și ale muncii și organizații culturale și ale
societății civile (a se vedea Esențialul 7).
Capacitatea ar trebui consolidată în cele cinci domenii cheie
de RRD și anume înțelegerea, prevenirea, atenuarea,
răspunsul și planificarea recuperării. Factorii care afectează
consolidarea capacității vor include:

•

•

Abilitățile, care includ, dar nu se limitează la: evaluarea
pericolului / riscului, planificarea sensibilă la risc
(spațială și socio-economică), integrarea
considerentelor privind dezastrele și riscurile climatice
în evaluarea / pregătirea proiectelor (inclusiv
proiectarea tehnologică, coordonarea, comunicarea,
gestionarea datelor și a tehnologiei și gestionarea
dezastrelor, răspunsul, recuperarea, evaluarea
structurilor postdezastru; planificarea continuității
afacerilor și serviciilor).
Instruirea, bazată în mod ideal pe studii de caz despre
modul în care RRD poate fi implementat și despre
necesitățile continuității afacerii (Rețineți că instruirea la
care se face referire aici este în materie de reziliență la
dezastre. Exercițiile formale de intervenție în caz de
urgență, care, evident, sunt o formă de instruire, sunt
acoperite de Esențialul 9).

•

Crearea și implementarea cadrelor de informații și
date în materie de reziliență și reducere a riscurilor
de dezastre menite să creeze consistență în
captarea și stocarea datelor și să faciliteze accesul,
utilizarea și reutilizarea datelor de către mai multe
grupuri de părți interesate în scopul desfășurării
proceselor regulate de dezvoltare.

Înțelegerea partajată a rolurilor și a responsabilităților și
un cadru de informații partajate și transparente despre
reziliența urbană sunt, de asemenea, importante pentru
consolidarea capacității - acestea sunt acoperite în
Esențialul 1.

Datele de care veți avea nevoie pentru a completa această evaluare vor include: curricula de instruire; evidența pregătirii pentru cei instruiți, cursuri organizate; curricula
școlară și universitară; sondaje și date de cercetare de piață privind eficiența.
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Evaluare detaliată

Ref
6.1
6.1.1

Subiect /
Problemă

Întrebare /
Domeniul de evaluare

Scară indicativă de măsurare

Comentarii

Abilități și experiență
Disponibilitatea
abilităților și
experienței în
materie de
reziliență la
dezastre identificarea
riscurilor,
atenuarea,
planificarea,
răspunsul în
timpul și după
eveniment

Disponibilitate cunoscută (adică
inventariată în ultimul an) a
abilităților, experienței și
cunoștințelor cheie.

5 – Inventarul de abilități a fost efectuat anul trecut și toate
abilitățile cheie și experiențele sunt disponibile în cantități
necesare pentru toate organizațiile relevante în materie de
reziliență urbană la dezastre.

Abilitățile vor include: planificare a terenurilor; inginerie
structurală a energiei, mediului, apei; logistică; eliminare a
dărâmăturilor; asistență medicală; abilități în lege și ordine;
planificare și gestionare a proiectelor.

4 – Inventarul care a fost efectuat prezintă lacune minore în ceea ce
privește cantitatea sau tipul de abilități în unele organizații.

Cunoașterea se referă la cunoștințele operaționale despre
administrația și infrastructura (infrastructurile) orașului: energia,
apa, salubritatea, traficul și alte sisteme critice urbane aflate în
pericol (a se vedea Esențialul 8).

3 – Inventarul a fost efectuat, dar fiecărei organizații îi lipsește cel
puțin o abilitate sau un tip de experiență.
2 – Este posibil ca inventarul să nu aibă o acoperire completă. Se
cunoaște despre lipsa pe scară largă a mai multor abilități sau tipuri
de experiență în multe organizații.

Experiența se referă la experiența directă a tipurilor de primejdii
cu care se confruntă orașul (a se vedea Esențialul 2) și la
capacitățile infrastructurii orașului de a rezista și / sau a se
recupera de pe urma acestora.

1 – Inventar rudimentar și parțial. Există suspiciunea precum că
lipsesc toate sau aproape toate abilitățile disponibile la nivel de
oraș.

Unele abilități, cunoștințe sau experiențe pot fi achiziționate de la
consultanți de specialitate sau furnizate de organizații umanitare.
(Echipele asigură prima intervenție – a se vedea Esențialul 9).

0 – Nu există inventar.
6.1.2

Legături cu
sectorul privat

În ce măsură orașul utilizează și
implică sectorul privat?

5 – Părțile RRD interesate ale orașului au încheiat acorduri
cuprinzătoare și memorandumuri de înțelegere cu companii
private pentru a coopta resurse precum hrană, depozitare,
centre de date și vehicule și posibil și angajați calificați, cum ar fi
ingineri, în caz de situație de urgență. Există întâlniri periodice
între părțile RRD interesate și companiile locale pentru a
actualiza riscurile locale.
4 – Orașul are memorandumuri de înțelegere și întâlniri destul de
regulate, dar acestea ar putea fi îmbunătățite.
3 – Orașul are câteva memorandumuri formale de înțelegere și
câteva întâlniri cu sectorul privat, dar acestea ar putea fi
îmbunătățite.
2 – Există unele acorduri, dar acestea nu sunt formale / coordonate.
Întâlnirile sunt rare.
1 – Părțile RRD interesate ale orașului au început să implice
sectorul privat, dar acest lucru este doar în fază incipientă.
0 – Nu sunt acorduri sau întâlniri.
49

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

6.1.3

Implicarea
sectorului
asigurărilor

Orașul abordează sectorul
asigurărilor pentru a evalua,
reduce și gestiona riscurile și
pentru a stimula o piață pentru
produsele de asigurare?

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR)

5 – Implicare substanțială de câțiva ani, orașul colaborează activ.
4 – Există niște angajamente în acest sens, dar lipsește un
proces aprofundat intersectorial.
3 – Există niște angajamente, dar doar pentru activile critice ale
orașului.
2 – S-au inițiat discuții.
1 – Necesitatea colaborării cu sectorul asigurărilor a fost
recunoscută, dar încă nu au avut loc discuții.
0 – Fără angajamente, fără asigurări.

6.1.4

Legături cu
organizații ale
societății civile

În ce măsură orașul utilizează și
implică organizațiile societății
civile?

5 – Părțile RRD interesate din oraș au în vigoare acorduri
cuprinzătoare de memorandumuri de înțelegere cu diverse ONGuri cu rol de ONG definite în furnizarea de sprijin pentru răspuns,
ajutor și satisfacere a cererilor de resurse. Există o capacitate
mare de voluntari, după cum este necesar. Întâlniri regulate de
planificare și coordonare.
4 – Orașul lucrează cu ONG-uri și / sau voluntari în diferite
capacități de RRD, dar acest aspect ar putea fi îmbunătățit și
mai mult. Capacitate mare de voluntari, după cum este
necesar.
3 – Orașul lucrează cu ONG-uri și / sau voluntari în anumite
capacități de RRD, dar acest aspect ar putea fi îmbunătățit.
Capacitate modestă de voluntari în raport cu nevoile orașului.
2 – Există unele acorduri, dar acestea nu sunt formale /
coordonate. Este nevoie de capacități mai mari de voluntari.
1 – Părțile RRD interesate ale orașului au început să implice
organizații ONG-uri / sau voluntari, dar acest lucru este într-un
stadiu incipient.
0 – Nu există acorduri / aranjamente.
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În calitate de manager de risc tradițional al societății, industria
(re) asigurărilor are o expertiză semnificativă în cuantificarea
și evaluarea riscurilor complexe și poate juca un rol extrem
de constructiv în a ajuta orașele să identifice, să răspundă la
riscuri și să își construiască reziliența. Disponibilitatea pe
scară largă a asigurărilor în orașe reprezintă o componentă
crucială a rezilienței, datorită rolului critic al asigurării de a
ajuta economiile și comunitățile să-și „revină” rapid în urma
dezastrelor și a evenimentelor extreme. Promovarea
rezilienței urbane este, de asemenea, un imperativ strategic
al industriei (re) asigurărilor, deoarece poate contribui la
catalizarea creșterii pieței, abordarea subasigurării,
reducerea pierderilor, îmbunătățirea „licenței de funcționare”
și prezentarea de oportunități pentru soluții inovatoare de
transfer de risc și asigurare. (Ref: WCCD și UNISDR, Către
indicatori standardizați de oraș pentru asigurabilitate și
reziliență, iulie 2016).
Colaborarea cu voluntarii este, de asemenea, o modalitate
importantă de a facilita capacitatea socială de răspuns (a se
vedea Esențialul 7).
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6.2
6.2.1

Educarea și sensibilizarea publicului
Expunerea
publicului la
schimb de mesaje
/ materiale
educative și de
conștientizare

Există o campanie coordonată de
relații publice și educare, cu
mesaje, canale și metode de
difuzare structurate.

5 – Există o campanie sistematică, structurată, care utilizează
cel puțin 6 dintre exemplele de presă din dreapta, prin
mobilizarea cartierului (a se vedea Esențialul 7) și prin
conștientizarea școlilor.

Probabil vă veți baza pe informații făcute publice - a se vedea
Esențialul 1.

4 – Campania folosește cel puțin 5 dintre exemplele de presă /
canalele de mai sus, inclusiv 1 de mobilizare a cartierului și de
conștientizare a școlilor.

•

Presa scrisă – cărți, ziare, pliante, afișe;

•

Material didactic pentru școală sau universitate;

•

Publicități – TV. Documentare, noutăți;

3 – Campania folosește cel puțin 4 dintre exemplele de presă /
canalele de mai sus; de asemenea, ponderate la cele mai puțin
informative, cum ar fi reclamele radio și afișele.

•

Radio – ca și în cazul TV;

•

Web – pagini web, reclame, conținut pe paginile web ale
orașului;
Celular – ca și în cazul web dar incluzând și rețelele
sociale – Twitter, Facebook, Weebo etc; este posibil, de
asemenea, să creați o aplicație specializată pentru
informații în materie de reziliență urbană la dezastre;
Afișe – pe clădiri, autobuze, trenuri, birouri ale orașului.

2 – Campania folosește 3 dintre exemplele de presă / canalele
de mai sus; de asemenea, ponderate la cele mai puțin
informative, cum ar fi anunțurile radio și afișele.
1 – Ad-hoc - nu există o campanie structurată de educare și
conștientizare ca atare.
0 – Nici o activitate de educare.

Presa include:

•

•

Materialul poate fi furnizat de mai multe agenții și surse, dar ar
trebui să aibă mesaje coordonate.
Școlile și universitățile pot fi un canal deosebit de important; de
asemenea bisericile, grupurile de cartiere, bibliotecile.

6.2.1.1

Expuneri per membru al
publicului, per lună la mesagerie

5 – În medie 1 sau mai multe expuneri per persoană la o
săptămână, la nivelul întregului oraș.
4 – În medie 1 expunere per persoană la două săptămâni, la
nivel de oraș.
3 – În medie 1 expunere per persoană pe lună, la nivel de oraș.

Expuneri stabilite, de exemplu, prin număr de trafic (site-uri
web, celular), cifre de audiență (TV, radio), număr de trafic
rutier (de exemplu, trafic rutier / trecut afișe) și așa mai
departe.
Dacă fondurile permit, expunerile ar putea fi validate și
prin sondaj.

2 – În medie 1 expunere per persoană pe trimestru, la nivelul
întregului oraș.
1 – În medie 1 expunere per persoană la șase luni, la nivel de
oraș.
0 – În medie 1 expunere per persoană pe an sau mai rar.
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6.3
6.3.1
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Captarea, publicarea și partajarea datelor
Măsura în care
datele privind
poziția de
reziliență a
orașului sunt
partajate cu alte
organizații
implicate în
reziliența urbană

Disponibilitatea unei singure
„versiuni a adevărului” - un singur
set integrat de date privind
reziliența pentru practicieni.

5 – Disponibilitatea completă a informațiilor enumerate în dreapta
cu privire la promptitudine și risc; partajate în întregime cu alte
organizații.
4 – Unele lacune minore sau informații se află în mai multe
locuri - dar acestea sunt partajate și legate pentru a permite
navigarea.
3 – Unele lacune mai semnificative, de exemplu în ceea ce
privește promptitudinea; este posibil ca alte organizații să fie
nevoite să „vâneze” informațiile pentru a-și crea o imagine de
ansamblu.
2 – Unele informații semnificative cu privire la promptitudine și
risc este ascunsă de alte organizații sau lipsesc și / sau sunt
fragmentate grav pe mai multe site-uri web.
1 – Furnizarea de informații către alte organizații cu privire la
promptitudine și risc este, în cel mai bun caz, rudimentară. Nu
este posibil ca aceste organizații să obțină concluzii specifice
pentru ele.
0 – Nici o informație.

Informațiile care pot fi făcute publice pentru alte organizații
ca acestea să le poată accesa, ar putea include:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

6.3.2

Măsura în care
datele despre
poziția de
reziliență a
orașului sunt
partajate
organizațiilor
comunitare și
publicului

Disponibilitatea unei singure
„versiuni a adevărului” - un singur
set integrat de date privind
reziliența pentru cetățeni și
organizații comunitare care să
conțină, cel puțin, elementele din
dreapta.

5 – Disponibilitatea completă a informațiilor enumerate în dreapta
cu privire la promptitudine și risc; partajate în întregime cu alte
organizații comunitare și disponibile pentru public via web, celular
etc.
4 – Unele lacune minore sau informații se află în mai multe
locuri - dar acestea sunt partajate și legate pentru a permite
navigarea.
3 – Unele lacune mai semnificative, de exemplu în ceea ce
privește promptitudinea; posibil ca alte organizații să fie nevoite
să „vâneze” informațiile pentru a-și crea o imagine de ansamblu.
2 – Unele informații semnificative cu privire la promptitudine și
risc este ascunsă de alte organizații sau lipsesc și / sau sunt
fragmentate grav pe mai multe site-uri web.
1 – Furnizarea de informații către alte organizații cu privire la
promptitudine și risc este, în cel mai bun caz, rudimentară. Nu este
posibil ca aceste organizații să obțină concluzii specifice pentru
ele.
0 – Nici o informație.
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Un rezumat al promptitudinii – probabil rezultatele acestui
Scorecard;
O explicație a riscurilor și pericolelor (cu care se
consideră că se confruntă orașul) și a probabilităților;
Un rezumat bazat pe harta riscurilor (a se vedea
Esențialul 2) a zonelor de risc;
O descriere a normelor de construcție care vor oferi
protecție și unde acestea au fost aplicate;
O descriere a ceea ce ar trebui să aștepte companiile și
alte organizații în materie de consecințe ale dezastrelor,
răspunsul probabil al orașului și implicațiile asupra
continuității afacerii;
O descriere a ceea ce trebuie să facă
întreprinderile și alte organizații de sine
stătătoare;
Rolurile cheie și responsabilitățile în oraș;
Investiții planificate care vor afecta poziția de reziliență a
orașului;
Alte resurse și detalii de contact.

Informațiile care pot fi făcute publice pentru alte organizații
ca acestea să le poată accesa, ar putea include:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Un rezumat al promptitudinii – probabil rezultatele
acestui Scorecard;
O explicație a riscurilor și pericolelor (cu care se
consideră că se confruntă orașul) și a probabilităților;
Un rezumat bazat pe harta riscurilor (a se vedea
Esențialul 2) a zonelor de risc;
O descriere a normelor de construcție care vor oferi
protecție și unde acestea au fost aplicate;
O descriere a așteptărilor pe care cetățenii pot să le
aibă în urma dezastrelor, răspunsul probabil al orașului
și implicațiile asupra vieții de zi cu zi;
O descriere a lucrurilor pe care cetățenii trebuie le facă
pentru ei înșiși și pentru familiile lor;
Rolurile cheie și responsabilitățile în oraș
Investiții planificate care vor afecta poziția de reziliență a
orașului / cartierului;
Alte resurse și detalii de contact.
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6.4
6.4.1

Furnizare de formare
Disponibilitatea,
participarea la
programe de
formare axate pe
risc și reziliență
(formare
profesională)

Instruire oferită și disponibilă pentru
profesioniștii din domeniul rezilienței
(din partea administrației orașului,
voluntarilor sau altor surse)

5 – Curricula completă de formare este disponibilă pentru toți,
derivată din nevoile cunoscute sau anticipate.
4 – Curricula completă de formare este disponibilă în tot orașul.

Instruirea pentru profesioniști este acoperită aici în Esențialul
6. Instruirea comunitară este acoperită în Esențialul 7, iar
exercițiile în caz de dezastre (simulări) sunt acoperite în
Esențialul 9.

3 – Curricula de formare este disponibilă, dar nu este complet
implementată în întregul oraș.
2 – Cursurile de instruire ad-hoc abordează unele probleme pentru
anumite zone ale orașului.
1 – Cursurile de formare sunt în curs de dezvoltare.
0 – Nici o formare.
% populație instruită în ultimul
an.

6.4.1.1

5 – 5% sau mai mult în toate cartierele.

Eficiența instruirii validată prin exerciții - a se vedea
Esențialul 9.

4 – 2.5-5% în toate cartierele.
3 – 1-2.5% în toate cartierele.
2 – 0.5-1% în toate cartierele.
1 – <0.5% în toate cartierele.
0 – Nici o formare.
6.4.2

Sistem / proces
pentru
actualizarea
instruirii
relevante

Frecvența instruirilor repetate

5 – 6 reîmprospătări lunare și exerciții de urgență la nivel de oraș
pentru toți participanții instruiți.

A se vedea, de asemenea, și Esențialul 9.

4 – Reîmprospătări anuale și simulări de urgență la nivel de oraș
pentru toți participanții instruiți.
3 – Reîmprospătări anuale și ciclu de simulări de urgență, dar este
posibil ca acestea să nu fie la nivel de oraș sau să nu ajungă la toți
participanții.
2 – Reîmprospătare bianuală și ciclu de simulări de urgență, dar
este posibil ca acestea să nu fie la nivel de oraș sau să nu
ajungă la toți participanții.
1 – Reîmprospătări ad-hoc și exerciții de urgență - calendarul,
prezența și conținutul depind de entuziasmul organizației locale.
0 – Fără reîmprospătări sau exerciții de urgență.
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6.5

Limbile

6.5.1

Accesibilitatea
educației și
formării pentru
toate grupurile
lingvistice din
oraș

Disponibilitatea tuturor activităților de
educare și formare în toate limbile
vorbite în oraș.
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5 – Disponibile pentru 100% din grupurile lingvistice și 100% din
populație.
4 – Disponibile pentru 95% din populație, indiferent de limbă.
3 - Disponibile pentru 90% din populație, indiferent de limbă.

Este posibil ca orașele cu un număr mare de limbi diferite să
fie nevoite să se mulțumească cu o selecție de limbi care sunt
înțelese de fiecare persoană în calitate de primă sau a doua
limbă. Va fi necesară confirmarea faptului că s-a ajuns, astfel,
la 100% din populație.

2 – Disponibile pentru 85% din populație, indiferent de limbă.
1 – Disponibile pentru 80% din populație, indiferent de limbă.
0 – Disponibile pentru <80% din populație, indiferent de limbă

6.6
6.6.1

Învățarea de la alții
Efortul depus
Activități de învățare
pentru a învăța din
desfășurate cu alte orașe și alți
ce alte orașe, state
specialiști.
și țări (și
companii) fac
pentru a spori
reziliența

5 – Schimburi regulate (să zicem, anuale) cu alte orașe și
regiuni, în special pentru a împărtăși înțelegerea și a căpăta
cele mai bune practici, chestiuni, răspunsuri în materie de
reziliență; și există exemple de îmbunătățiri făcute în oraș ca
urmare a acestor colaborări. Schimburi completate de contacte
regulate specialiști omologi din alte organizații.
4 – Schimburi regulate, dar pot avea loc în contextul altor întâlniri cu
schimbul de bune practici ca efect secundar. Rezultatele sunt
înregistrate și poate fi identificat un anumit impact asupra modului în
care orașul se pregătește pentru dezastre.
3 – Se bazează doar pe socializarea specialiștilor individuali din
organizație cu omologii lor din alte organizații. Acestea pot fi
frecvente și vor exista unele încercări de captare și implementare
a învățărilor.
2 – Schimburi ocazionale cu caracter mai unic sau ad-hoc. Impactul
/ beneficiul pentru oraș este dispersat și mai greu de identificat.
1 – Chiar și socializarea este limitată, prin urmare și potențialul de
învățare limitat.
0 – Nici o încercare de a învăța de la alții.
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Aceste activități sunt axate pe învățare și îmbunătățire coordonarea efectivă a gestionării răspunsului și a planificării
rezilienței este acoperită în Esențialul 1.
Învățarea se poate face printr-un schimb direct cu orașe
similare sau prin grupuri industriale, forumuri naționale de
reziliență și gestionare a situațiilor de urgență, grupuri de orașe
precum 100RC, C40, ICLEI și altele sau ONG-uri precum
ONU.
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Notițe
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ESENȚIALUL

07
Înțelegerea și consolidarea
capacității sociale pentru
reziliență
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Esențialul 07:
Înțelegerea și consolidarea capacității sociale pentru reziliență

Asigurarea înțelegerii și consolidării capacității societății în materie de reziliență. Cultivarea unui mediu pentru conectivitate
socială care promovează o cultură de ajutor reciproc prin recunoașterea rolului patrimoniului cultural și educației în reducerea
riscurilor de dezastre.
Conectarea socială și o cultură a ajutorului reciproc au
un impact major asupra rezultatelor efective ale
dezastrelor de orice anvergură. Acestea pot fi încurajate
prin măsuri care includ:
•

Crearea și menținerea instruirii și a grupurilor
de intervenție în caz de urgență

•

Implicarea și cooptarea organizațiilor societății civile grupurilor de tineri, cluburilor, grupurilor religioase,
grupurilor de advocacy (de exemplu, pentru persoanele
cu dizabilități)

•

Încurajarea diversității pentru a sprijini luarea
deciziilor și conștientizarea (de exemplu, gen, rasă și
etnie, socioeconomic, geografic, academic,
profesional, politic, orientare sexuală și experiență de
viață)

•

Oferirea educației, instruirii și sprijinului grupurilor
comunitare

•

•

Furnizarea către grupurile comunitare a datelor clare
privind scenariile de risc, nivelul actual al capacităților
de răspuns și, deci, a situației de care acestea ar trebui
să se ocupe.

Implicarea presei locale în consolidarea
capacităților (TV, presa scrisă, rețelele sociale
etc.)

•

Realizarea recensămintelor formale sau informale ale
celor care ar putea fi vulnerabili și mai puțin capabili
să se ajute singuri, în fiecare cartier și înțelegerea
nevoilor lor

Sisteme mobile (telefon / tabletă) și bazate pe
web pentru comunicare (de exemplu,
externalizare spre public sau diseminarea datelor
privind nivelul de pregătire)

•

Traducerea tuturor materialelor în toate limbile
vorbite în oraș

•

Asigurarea faptului că curricula din cadrul școlilor,
învățământului superior, universităților și locului de
muncă include activități de conștientizare a
dezastrelor iar formarea este un element cheie al
rezilienței sociale - acest lucru este abordat în
Esențialul 6.

•

•

Utilizarea angajamentelor guvernamentale cu publicul,
cum ar fi asistența socială sau serviciile și birourile
sociale, poliția, bibliotecile și muzeele pentru a spori
conștientizarea și înțelegerea

•

Colaborare cu angajatorii pentru a crea un canal de
comunicare cu forța de muncă în scopul sporirii
conștientizării dezastrelor, planificării continuității afacerii
și instruirii

Datele de care veți avea nevoie pentru a completa această evaluare vor include: lista organizațiilor locale și informații cu privire la dimensiunea, rolurile și modul lor de
funcționare; detalii despre modul în care orașul lucrează cu grupurile defavorizate - de exemplu, cele din zonele cu nivel ridicat de sărăcie; comunități de tranzit sau nomade;
locuitorii mahalalelor / favelei; persoanele în vârstă; persoanele bolnave fizic sau mintal sau cu dizabilități; copiii; vorbitoriii de limbi străine.
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Evaluare detaliată

Ref

Subiect / Problemă

Întrebare /
Domeniul de evaluare

7.1

Organizații comunitare sau locale

7.1.1

Abordarea
organizațiilor
comunitare sau
locale din oraș

Prezența a cel puțin unui
organism
neguvernamental
pentru răspunsul înainte și post
eveniment
pentru
fiecare
cartier din oraș.

Scară indicativă de măsurare

5 – Există organizații comunitare care abordează spectrul
complet de probleme de rezistență la dezastre pentru fiecare
cartier, indiferent de bunăstare, demografie etc.

Comentarii

Organizațiile comunitare pot fi:
•

4 – >75% din cartiere sunt acoperite.
3 – >50 -75% din cartiere sunt acoperite.
2 – >25-50% din cartiere sunt acoperite.
1 – Există planuri de a implica cartierele și poate unul sau două
cazuri inițiale în acest sens.
0 – Nici o implicare în acest sens.

•

Cele create special pentru gestionarea rezilienței la
dezastre (de exemplu, echipele comunitare de
intervenție în caz de urgență - CERT - în SUA).
Cele care servesc un alt scop, dar dispuse și capabile să
joace un rol de reziliență la dezastre: de exemplu,
bisericile, mesele rotunde de afaceri, organizațiile de
tineret, bucătăriile alimentare, programele de
supraveghere de cartier, centrele de zi și așa mai departe.

Organizațiile comunitare ar trebui să fie dispuse și capabile să
contribuie la planurile de reziliență la dezastre pentru zona lor
pe baza contribuției membrilor lor. Acestea trebuie să fie
considerate legitime și să coopereze atât între ele cât și cu
administrația orașului.
(Elementul de răspuns la eveniment este testat în mod
regulat cel puțin prin exerciții de simulare - a se vedea
Esențialul 9).

7.1.2

Eficiența
rețelei
comunitare

Frecvența întâlnirilor organizațiilor
comunitare și rata de participare.

5 – Pentru >75% din cartiere, o întâlnire pe lună, toate rolurile
din cadrul organizațiilor comunitare sunt ocupate iar 10x dintre
oamenii care dețin funcțiile oficiale participă regulat.

Organizațiile comunitare așa cum sunt definite mai sus.

4 – Pentru 50-75% din cartiere, o întâlnire pe trimestru, toate
rolurile din cadrul organizațiilor comunitare sunt ocupate iar 5x
dintre oamenii care dețin funcțiile oficiale participă regulat. În rest,
nu sunt alte întruniri.
3 – Pentru 25-50% din cartiere, întruniri semestriale, cu unele
lacune, doar 3x dintre oameni sau mai puțini dețin funcțiile
oficiale și participă regulat. În rest, nu sunt alte întruniri.
2 – Pentru 25-50% din cartiere, întruniri anuale, cu lacune
semnificative, doar 3x dintre oameni sau mai puțini dețin
funcțiile oficiale și participă regulat. În rest, nu sunt alte întruniri.
1 – Întâlniri ad-hoc în mai puțin de 25% din cartiere, ale câtorva
„entuziaști”.
0 – Fără întâlniri.
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Identificarea și coordonarea clară a
rolurilor înainte și după eveniment
pentru organismele comunitare,
susținute de instruire.

5 – >75% din cartiere au roluri definite și completate,
coordonarea este eficientă în cadrul organismelor comunitare și
în rândul acestora, iar instruirea completă este asigurată (rata
de participare este bună).

O problemă cheie este asigurarea unei delimitări clare a
rolurilor dintre organizațiile comunitare și a rolurilor dintre
acestea și alte entități, cum ar fi administrația orașului - cine și
pentru ce răspunde?

Rolurile au fost acceptate și semnate,
de dorit prin memorandumuri de
înțelegere sau acorduri similare.

4 – 50-75% din cartiere au rolurile definite și convenite, dar
există unele deficiențe minore la nivel de roluri sau instruire, sau
personalul este incomplet în unele cazuri. În general,
coordonarea este bună, există doar câteva greșeli. În rest, nici
un rol definit.

A se vedea și cadrul de partajare a informațiilor din Esențialul 6.

3 – 25-50% din cartiere au definit majoritatea rolurilor, există
omisiuni mai semnificative; instruirile există dar au lacune;
coordonarea este adecvată, dar ar putea fi îmbunătățită. În rest,
nici un rol definit.
2 – For 25-50% din cartiere au definit câteva roluri cheie, dar
coordonarea este absentă sau slabă; instruirea - incompletă. În
rest, nici un rol definit.
1 – Există planuri în vigoare pentru a defini rolurilor și pentru a
dezvolta mecanisme de coordonare.
0 – Fără roluri definite și fără coordonare.

7.2

Rețele sociale

7.2.1

Conectivitate
socială și
coeziunea
cartierului

Probabilitatea ca rezidenții să fie
contactați imediat după un eveniment
și ulterior, în mod regulat, pentru a
confirma siguranța, problemele,
nevoile etc. acestora

5 – Sunt disponibili suficienți voluntari din partea organizațiilor
Dovezile arată că legătura socială are un impact major în
comunitare pentru a oferi „certitudinea rezonabilă” că 100% din
rezidenți vor fi contactați în termen de 12 ore de la producerea unui reducerea deceselor cauzate de dezastre și, de asemenea, în
reducerea infracțiunii de oportunitate în urma unui eveniment.
eveniment.

1 – 50% sau mai puțini rezidenți.

Totuși, este dificil să măsori, în mod direct, conectivitatea.
Această evaluare abordează voluntarii și organizațiile locale
identificate în mod specific, luând aceste două referințe drept
măsurări reprezentative în acest sens. În plus, standardul
„certitudinii rezonabile” este inerent subiectiv. În afară de
această măsurare reprezentativă, alți factori pe care i-ați
putea lua în considerare vor include:

0 – Nu există voluntari.

•

4 – 90% din rezidenți în termen de 12 ore.
3 – 80% din rezidenți.
2 – 70% din rezidenți.

O istorie a oamenilor din fiecare cartier care s-au ajutat
reciproc, în mod semnificativ, în urma evenimentelor
anterioare.

O structură puternică de organizații comunitare, în general,
chiar dacă, activitatea lor de bază nu este concentrată pe
domeniul rezilienței la dezastre.
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7.2.2

Implicarea
grupurilor
vulnerabile
ale populației

Dovezi ale planificării rezilienței la
dezastre cu sau pentru grupurile
relevante, care acoperă populația
vulnerabilă.
Confirmare de la aceste grupuri
precum că colaborarea este eficientă.

5 – Toate grupurile vulnerabile sunt implicate, în mod regulat,
în probleme de reziliență la dezastre, lucru confirmat de
acestea sau de reprezentanții lor.

Grupurile vulnerabile ale populației ar putea include, spre
exemplu:
•

Cei din zonele cu sărăcie ridicată;

4 – Toate grupurile majore (măsurate prin % de apartenență a
celor definiți ca fiind vulnerabili în oraș per ansamblu) sunt
implicate - există unele lacune minore.

•

Comunități de tranzit sau nomade;

•

Persoane în vârstă;

•
•

Persoane bolnave fizic sau mintal sau cu dizabilități;
Copii;

•

Vorbitori nenativi.

3 – Una sau mai multe lacune majore în acoperire sau implicare
eficientă.
2 – Lacune multiple în acoperire sau implicare eficientă.
1 – Eșec generalizat de a interacționa cu grupuri vulnerabile.
0 – Nici un grup vulnerabil nu a fost identificat în mod specific.

Colaborarea poate fi realizată prin organizații de vecinătate sau
prin organizații guvernamentale specializate, organizații de
caritate, ONG-uri etc. Acestea pot funcționa și ca organizații
locale (a se vedea mai sus).
(Conștientizarea publicului, educare și materiale de instruire - a
se vedea Esențialul 7).

7.3

Sectorul privat / angajatorii
Măsura în care
angajatorii
acționează ca un
canal de
comunicare cu
angajații

Procentajul angajatorilor care
comunică angajaților mesajele
legate de reziliență și permit
concediu limitat pentru activități de
voluntariat în materie de reziliență.

5 – 50% din angajatori care au mai mult de 10 angajați,
comunică cu angajații pe subiecte în materie de reziliență /
10% iau parte la instruirea în domeniul rezilienței și permit
perioade mici de concediu pentru activități de voluntariat în
domeniul rezilienței.

Angajatorii pot fi canale importante de comunicare cu angajații
pe subiecte de reziliență, în special în domeniul pericolelor cu
care se confruntă și pregătirea pentru acestea - lucru care le va
fi de ajutor în planificarea unei continuități bune a operațiunilor
post-eveniment.

4 – 40% / 8%.
3 – 30% / 5%.
2 – 20% / 3%.
1 – 10% / 1%.
0 – 0% / 0%.
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5 – Toți angajatorii cu mai mult de 10 angajați au un plan de
continuitate a afacerii bazat pe ipoteze de planificare validate de
oraș.
4 – 80%.
3 – 50%.

În timp ce planurile de continuitate a afacerii sunt preocuparea
fiecărei afaceri, prezența și eficacitatea acestora va juca un rol
important în a determina cât de repede economia orașului se
va reporni după un dezastru. Prin urmare, orașele trebuie să
fie proactive în a convinge afacerile să elaboreze planuri de
continuitate, pe baza unei viziuni comune asupra pericolelor și
problemelor care ar putea apărea.

2 – 30%.
1 – 10% sau mai puțini.
0 – 0% sau nu se cunoaște.

7.4

Tehnici de implicare a cetățenilor

7.4.1

Frecvența implicării Utilizarea modurilor de implicare
regulată care să se suprapună
pentru a crea difuzarea repetată și
întăritoare a mesajelor

5 – 100% din populație ar putea primi cel puțin 5 mesaje legate
de reziliență, pe an, din toate sursele.
4 – 80% din populația ar putea primi cel puțin 4 mesaje.

Practicile cele mai bune arată că oamenii trebuie să
primească mesaje în mai multe moduri și, în mod ideal, din
diferite canale pentru a le interioriza. Aceeași regulă pare să
se aplice și conștientizării sociale.

3 – 70% din populația ar putea primi cel puțin 4 mesaje.
2 – 50% din populația ar putea primi cel puțin 1 mesaj.
1 – Mai mult de 50% din populație nu primește deloc mesaje.
0 – Nu există mesaje de reziliență.
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7.4.2

Utilizarea
„sistemelor de
implicare” mobile
și e-mail pentru a
permite
cetățenilor să
primească și să
transmită
actualizări înainte
și după un
dezastru

Utilizarea sistemelor de
calculator care facilitează
implicare mobilă și socială
(permise prin e-mail).

5 – Toate informațiile înainte, în timpul și după eveniment sunt
disponibile pe dispozitivele mobile; acest lucru este sprijinit de
alerte pe rețelele de socializare; de asemenea, se utilizează
pentru a facilita un flux de comunicare dintre cetățeni și
administrație, care permite obținerea de date colective în timpul
evenimentelor și problemelor.
4 – Se utilizează pe scară largă sistemele de implicare, cu câteva
omisiuni minore.

„Sistemele de implicare” este termenul dat dispozitivelor
mobile / rețelelor sociale și sistemelor bazate pe e-mail pentru
a transmite informații persoanelor și, de asemenea, pentru a
recepționa informații de la acestea. De obicei, acestea sunt
asociate cu „sisteme de înregistrare”, care sunt sisteme backoffice și de întreprindere (cum ar fi sistemul de gestionare a
situațiilor de urgență).

3 – Se utilizează într-o oarecare măsură, dar există lacune mai
mari în informațiile disponibile prin acest mijloc, iar fluxul de
intrare funcționează numai prin comunicare directă, mai degrabă
decât prin extragerea datelor în general.
2 – Asemeni punctajului 3, dar fără flux de intrare.
1 - Doar utilizare rudimentară a sistemelor de implicare - probabil
doar prin accesul mobil la pagina web existentă care probabil nu
a fost optimizată pentru smartphone-uri etc. - dar există interes
pentru a îmbunătăți acest aspect.

Captarea datelor poate fi directă, în cazul în care un cetățean
contactează direct administrația orașului sau prin extragerea
de date - de exemplu, unele guverne din Australia extrag date
de pe Twitter și din SMS-uri pentru a obține o sursă
suplimentară de informații cu privire la focarele de incendiu și
starea acestora.

0 - Nu se utilizează sistemele de implicare.
7.4.3

Validarea eficienței
activităților de
educare

Cunoașterea „celui mai probabil”
scenariu de risc și cunoașterea
etapelor cheie de răspuns și pregătire
reprezintă o realitate în tot orașul.
Testat prin sondaj.

5 – „Cel mai probabil” scenariu, precum și răspunsul și
pregătirea aplicabilă, par a fi cunoscute în general de către
>90% din respondenți, conform sondajului de opinie.

Sunt necesare sondajele on-line sau față în față pentru
confirmare.

4 – 75–90% cunoscute.
3 – 50-75% cunoscute.
2 – 25-50% cunoscute.
1 – 10-25% cunoscute.
0 – <10% cunoscute, sau nu există un sondaj de opinie în acest
sens.
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Esențialul 08:
Creșterea rezilienței infrastructurii
Evaluarea capacității și caracterului adecvat, precum și a legăturilor dintre sistemele de infrastructură de o importanță critică și
actualizarea acestora, după caz, în funcție de riscurile identificate în Esențialul 2.
Acest Esențial abordează modul în care sistemele de
infrastructură de o importanță critică vor face față
dezastrelor cu care orașul s-ar putea confrunta și modul în
care sunt dezvoltate situațiile neprevăzute pentru a
gestiona riscurile cauzate de rezultatele acestora. Acest
lucru ar trebui abordat prin măsuri care includ, dar nu se
limitează la:
•

•

•

•

Evaluarea capacității și caracterului adecvat în lumina
scenariilor din Esențialul 2. Luați în considerare
posibilele daune ale infrastructurii paralele (de
exemplu, impactul asupra capacității de evacuare dacă
unul dintre cele două drumuri de ieșire din oraș este
blocat), precum și legăturile între diferite sisteme (de
exemplu, consecințele în cazul în care un spital rămâne
fără curent sau apă).

De asemenea, procesele sistematice de triaj sunt
necesare pentru prioritizarea modernizării sau
înlocuirii infrastructurii nesigure. Aceste aspecte sunt
abordate în Esențialul 2.Infrastructura de o
importanță critică include infrastructura necesară
pentru funcționarea orașului și cea necesară în mod
special pentru intervenția de urgență, dacă aceasta
din urmă diferă. Infrastructura necesară pentru
funcționare include, dar nu se limitează la:

•

Sisteme informatice și date care susțin cele de mai sus;

•

Pe măsură ce resursele permit, siguranța și
supraviețuirea siturilor din patrimoniul cultural și
artefacturilor.

Infrastructura necesară pentru răspunsul la dezastre poate
include cele de mai sus și altele precum:
•

Centre de comandă de urgență sau incidente și
sisteme asociate de comunicații și monitorizare /
conștientizare a situației - pot include camere, senzori
și mecanisme de externalizare spre public, cum ar fi
citirea SMS-urilor și a postărilor pe Twitter;

•

Vehicule suplimentare de pompieri, poliție și ambulanță;

•

Garda națională sau alte servicii militare;

•

Echipamente de îndepărtare a pământului și dărâmăturilor;

Centre de asistență medicală, spitale;

•

Pompă;

•

Școli și instituții de învățământ;

•

Generatoare;

Procesele de licitație și achiziții să includă criterii de
reziliență agreate de oraș și de părțile interesate și să
fie consecvente de la cap la coadă.

•

Centre comunitare, instituții;

•

•

Lanț de aprovizionare cu alimente;

Instalații sportive, clădiri școlare și așa mai departe,
clădiri care oferă locuri de adăpostire;

•

Morgi;

Pentru infrastructura de gestionare a situațiilor de
urgență, evaluarea capacității de intervenție rapidă,
care se referă la capacitatea de a face față bruștelor
niveluri de suprasolicitare legate de subiecte precum
lege și ordine, victime, evacuați etc.

•

Răspuns în situații de urgență, inclusiv ambulanță,
poliție și servicii de combatere a incendiilor;

•

Facilități de rezervă pentru calculatoare.

•

Închisori;

•

Administrația „back office” - indemnizații sociale,
adăpostire;

•

Transport - drumuri, cale ferată, aeroporturi și alte
porturi;

•

Alimentarea cu combustibil pentru vehicule și pentru
încălzire;

•

Sisteme de telecomunicații;

Construirea conexiunilor dintre agențiile de
infrastructură și menținerea legăturii cu acestea
(inclusiv cele din sectorul privat) pentru a fi siguri că
domeniul rezilienței este luat în considerare la stabilirea
priorităților proiectelor, la planificare, proiectare,
implementare și în cadrul ciclurilor de întreținere.

•

Sisteme de utilități (apă, ape reziduale, electricitate,
gaz, eliminarea deșeurilor);

•

Datele de care veți avea nevoie pentru a completa această secțiune a Scorecard-ului vor include: planuri de reziliență la dezastre pentru fiecare sistem de
infrastructură (fiecare poate fi deținut de una sau mai multe agenții separate) și date privind executarea acestor planuri; localizarea și relația dintre activele critice, populațiile
pe care le deservesc și documentația care leagă pierderea sau deteriorarea lor de scenariile din Esențialul 2. Este probabil ca aceste date să provină de la mai multe
organizații, iar finalizarea acestei secțiuni a Scorecard-ului va necesita probabil contribuția experților în inginerie.
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Evaluare detaliată

Ref

Subiect /
Problemă

Întrebare /
Domeniul de evaluare

8.1

Infrastructură de protecție

8.1.1

Caracterul
adecvat al
infrastructurii de
protecție
(Ecosistemele
pot oferi
amortizoare
naturale - a se
vedea
Esențialul 5)

Infrastructura de protecție
există sau este în proces de
construire – capacitățile
cunoscute ca fiind potrivite
pericolelor prevăzute în „cele
mai probabile” și „cele mai
grave” scenarii din Esențialul
2.

Scară indicativă de măsurare

5 – Infrastructura de protecție este pe deplin concepută pentru a
face față „celui mai grav” scenariu cu impact economic sau umanitar
minim.
4 – Infrastructura de protecție prezintă unele deficiențe în
raport cu „cel mai grav” scenariu, dar este concepută pentru a
face față „celui mai probabil” scenariu.
3 – Infrastructura de protecție ar atenua majoritatea consecințelor
"celui mai probabil" scenariu, dar unele impacturi ar fi totuși simțite;
deficiențele în raport cu „cele mai grave” scenarii sunt mai
semnificative.
2 – Infrastructura de protecție ar permite daune / consecințe
semnificative în urma „celui mai probabil” scenariu și eventuale
daune catastrofale în urma „celui mai grav” scenariu.

Comentarii

Exemple de infrastructură de protecție:
•

Diguri și bariere de protecție contra inundațiilor;

•

Bazine de retenție a apelor;

•

Diguri marine (acolo unde sunt utilizate);

•

Adăposturi, cum ar fi adăposturi în cazul producerii unei
tornade/uragan;

•

Canale de scurgere și rezervoare de reținere a apei în cazul
producerii unei furtuni;

•

Zone umede și mangrove (a se vedea Esențialul 5);

•

Elemente de absorbție a șocului montate în infrastructură
pentru a face față cutremurelor de pământ.

1 – Infrastructura de protecție ar atenua unele consecințe, dar ar
permite totuși eventuale daune catastrofale în urma „celui mai
probabil” scenariu.
0 – Nu există nici un fel de protecție.
8.1.2

Eficiența
întreținerii

Există procese pentru
menținerea infrastructurii de
protecție și asigurarea integrității
și operabilității activelor de o
importanță critică.

5 – Procesul de inspecție anual auditat și remedierea
problemelor constatate.

Exemple de procese:
•

Întreținerea digului;

4 – Inspecții auditate, dar remedierea unor probleme minore poate
întârzia din cauza problemelor de finanțare.

•

Curățirea canalelor de scurgere;

•

Întreținerea echipamentelor de intervenție de urgență;

3 – Inspecții auditate la fiecare 2 ani sau mai des; remedierea
poate fi întârziată din cauza problemelor de finanțare.

•

Întreținerea unei surse de rezervă, sau de
alimentare în stand-by cu energie, sau a sistemelor
de comunicații sau a altor active de o importanță
critică.

2 – Inspecții neauditate la fiecare 2 ani sau mai des - restanțe la
capitolul remedierea problemelor.
1 – Inspecții întâmplătoare ca răspuns la incidente sau raportări din
partea publicului. Restanțe semnificative cunoscute la capitolul
probleme de întreținere, astfel încât eficiența infrastructurii poate fi
afectată.
0 – Inspecțiile nu au loc în mod regulat iar statutul restanțelor /
întreținerii nu este cunoscut.
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8.2

Apă / servicii de salubritate

8.2.1

Zilele de
servicii pentru
clienți supuse
riscului de
pierdere

„Factorul de pierdere a apei /
salubrității”. Dacă: a = este
numărul estimat de zile pentru
restabilirea serviciului la nivelul
întregii zone și b = este %
utilizatorilor afectați ... atunci
factorul de pierdere a apei /
salubrității = a x b
(Exemplu - pierderea serviciului
pentru 1,5 zile pentru 10% din
utilizatori din oraș = factorul de
pierdere 15%; 3 zile de pierdere a
serviciului pentru 50% din
utilizatorii din oraș = factor de
pierdere de 150%)

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR)

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Pierderea serviciului se referă la serviciul furnizat din sistemul
principal de apă sau salubritate pentru cartier sau oraș, dacă
este prezent. Exclude utilizarea materialelor de rezervă sau a
sistemelor portabile de salubrizare.
Dacă alimentarea principală este un sistem localizat de
alimentare cu apă sau de salubrizare (de ex. fântână sau fosă
septică), acest lucru se poate dovedi, de fapt, a fi mai rezilient
la dezastre decât un sistem la nivelul întregului oraș.
Pierderea serviciului trebuie evaluată în raport cu starea
„normală”. De exemplu:
•

Dacă serviciul „normal” este apă curgătoare potabilă în
fiecare casă, 24 de ore pe zi - atunci pierderea serviciului
trebuie evaluată drept eliminarea sau diminuarea acestui
serviciu;

•

Dacă serviciul „normal” înseamnă apă curgătoare pentru
spălat, dar nu pentru băut, 24 de ore pe zi - atunci
pierderea trebuie evaluată în raport cu aceasta;

•

Dacă serviciul „normal” este oricare dintre cele de mai sus,
dar numai pentru câteva ore pe zi, atunci pierderea este
raportată la numărul „normal” de ore - adică, situații în care
utilizatorii au și mai puține ore pe zi de în care beneficiază
de serviciul în cauză până la restabilirea acestuia;

•

În cazul în care serviciul „normal” înseamnă cișmea sau
toalete comune, atunci pierderea este raportată astfel factorul de pierdere va fi calculat prin raportare la numărul
estimat de gospodării care utilizează cișmelele sau
toaletele comune afectate;

•

Dacă serviciul „normal” pentru un cartier nu include deloc
salubrizare, atunci concentrați-vă doar pe apă și punctați
acest lucru.

0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Notă - sistemele de apă pluvială sunt acoperite de „infrastructura
de protecție” de mai sus.
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8.2.2

8.2.3

Zilele de serviciu
desemnate
pentru activele
de o importanță
critică (de
exemplu, servicii
furnizate către
spitale sau alte
active de o
importanță
critică) cu risc
de pierdere din
cauza apei sau a
defecțiunilor de
salubritate
Costul
restaurării
serviciului

„Factor de pierdere a activului
critic de apă / salubritate (ACA)”.
Dacă: a = este # estimat de zile
pentru restabilirea serviciului în
mod regulat la nivelul întregii
zone și b= este % de active
critice afectate ... atunci factorul
de pierdere a ACA = a x b
(Exemplu - pierderea serviciului
pentru 1,5 zile pentru 10% din
activele critice din oraș = factorul
de pierdere 15%; 3 zile de
pierdere a serviciului pentru 50%
din activele critice din oraș =
factor de pierdere de 150%)
Eventualul cost al pierderii
serviciului și restaurării ca % din
venitul anual facturat

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Activele critice de apă sau salubritate sunt, fie:
•
•

Esențiale pentru funcționarea unei părți a sistemelor de
apă sau salubritate pentru oraș;
Esențiale pentru funcționarea unui alt activ critic (să zicem,
un spital).

2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Pierderea serviciului se referă la serviciul furnizat din sistemul
principal de apă sau salubritate pentru cartier sau oraș, asemeni
celor menționate mai sus.

1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Serviciul poate fi furnizat fie de la activul propriu-zis, sau printr-o
alternativă / rezervă desemnată.

0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
5 – Nici o pierdere a serviciului.
4 – 10% din venitul anual facturat.

Această evaluare este concepută pentru a contribui la stabilirea
randamentului investiției din investițiile alocate pentru întărirea
infrastructurii relevante, în reducerea poverii readucerii orașului
la viața normală după un dezastru.

3 – 10-15%.
2 – 15-25%.
1 – 25-50%.
0 – >50% din venitul anual facturat.

8.3

Energie - electricitate

8.3.1

Zilele de
serviciu pentru
clienți, supuse
riscului de
pierdere

Factor de pierdere a energiei
electrice”. Dacă: a = este #
estimat de zile pentru restabilirea
serviciului în mod regulat la
nivelul întregii zone și b= este %
utilizatorilor afectați ... atunci
factorul de pierdere a energiei
electrice = a x b

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

(Exemplu - pierderea serviciului
pentru 1,5 zile pentru 10% din
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai probabil”
utilizatorii din oraș = factorul de
pierdere 15%; 3 zile de pierdere a scenariu.
serviciului pentru 50% din
utilizatorii din oraș = factor de
0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
pierdere de 150%)

Pierderea serviciului se referă la serviciul furnizat din sursa
principală de energie electrică. Exclude utilizarea
generatoarelor de rezervă.
Pierderea serviciului trebuie evaluată în raport cu starea
„normală”:
•

Dacă serviciul „normal” este prezența electricității 24 de ore
pe zi, atunci pierderea serviciului înseamnă orice reducere
a acestui serviciu.

Dacă serviciul „normal” este prezența electricității pentru mai
puțin de 24 de ore pe zi, atunci pierderea serviciului
înseamnă orice reducere a acestor ore.

scenariu.
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8.3.2

8.3.3

Zilele de serviciu
desemnate pentru
activele de o
importanță critică
supuse riscului
pierderii din cauza
defecțiunii în
alimentarea cu
energie

Costul
restaurării
serviciului

Factor de pierdere a activului
critic de electricitate (ACE)”.
Dacă: a = este # estimat de zile
pentru restabilirea serviciului în
mod regulat la nivelul întregii
zone și b= este % activelor
critice afectate ... atunci factorul
de pierdere a ACE = a x b
(Exemplu - pierderea serviciului
pentru 1,5 zile pentru 10% din
activele critice din oraș = factorul
de pierdere 15%; 3 zile de
pierdere a serviciului pentru 50%
din activele critice din oraș =
factor de pierdere de 150%)

Eventualul cost al pierderii
serviciului și restaurării ca % din
venitul anual facturat
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5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

5 – Nici o pierdere a serviciului.
4 – 10% din venitul anual facturat.

Activele critice de electricitate sunt fie:
•
•

Esențiale pentru funcționarea unei părți a rețelei
energetice pentru oraș;
Esențiale pentru funcționarea unui alt activ critic (să zicem,
o stație de tratare a apei sau unei linii de cale ferată).

Pierderea serviciului se referă la serviciul furnizat din sursa
principală de energie electrică
Serviciul poate fi furnizat fie de la activul propriu-zis, sau printr-o
alternativă / rezervă desemnată.

Această evaluare este concepută pentru a contribui la stabilirea
randamentului investiției din investițiile alocate pentru întărirea
infrastructurii relevante, în reducerea poverii readucerii orașului
la viața normală după un dezastru.

3 – 10-15%.
2 – 15-25%.
1 – 25-50%.
0 – >50% din venitul anual facturat.

8.4

Energie - Gaz

8.4.1

Siguranța și
integritatea
sistemului de
alimentare cu
gaz (dacă se
aplică)

Utilizarea conductelor de gaz
rezistente la fracturi în zonele
seismice sau zonele de inundații
și instalarea capacităților de
oprire automată.

5 – Utilizare completă: opriri automate în cazul fiecărei proprietăți și
țeavă 100% rezistentă la rupere.
4 – >90% din proprietăți; 90% țeavă rezistentă la rupere, dacă se
aplică.
3 – 75-90% în ambele cazuri.
2 – 50-75% în ambele cazuri.
1 – 1-50% în ambele cazuri.
0 – 0% în ambele cazuri.
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Țeavă rezistentă la fracturi: țeavă PVC sau similară.
Dacă nu există nici un sistem de alimentare cu gaz - omiteți
această evaluare.
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8.4.2

Zilele de
servicii pentru
clienți, supuse
riscului de
pierdere

„Factorul de pierdere a gazului”.
Dacă: a = numărul estimat de
zile pentru a restabili serviciul
normal la nivelul întregii zone și b
= % utilizatorilor afectați... atunci
factorul de pierdere a gazului = a
x b.
(Exemplu - pierderea serviciului
pentru 1,5 zile pentru 10% din
utilizatorii din oraș = factorul de
pierdere 15%; 3 zile de pierdere
a serviciului pentru 50% din
utilizatorii din oraș = factor de
pierdere de 150%)

8.4.3

Zilele de serviciu
desemnate pentru
activele de o
importanță critică
supuse riscului
pierderii din cauza
defecțiunii
sistemului de
alimentare cu gaz

„Factorul de pierdere a activului
critic de gaz (ACG)”. Dacă: a =
este # estimat de zile pentru
restabilirea serviciului în mod
regulat la nivelul întregii zone și
b= este % activelor critice afectate
... atunci factorul de pierdere a
ACG = a x b
(Exemplu - pierderea serviciului
pentru 1,5 zile pentru 10% din
activele critice din oraș = factorul
de pierdere 15%; 3 zile de
pierdere a serviciului pentru 50%
din activele critice din oraș =
factor de pierdere de 150%)

8.4.4

Costul
restaurării
serviciului

Eventualul cost al pierderii
serviciului și restaurării ca % din
venitul anual facturat

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai
grav” scenariu.

Pierderea serviciului se referă la acele spații ale clienților în care
este disponibil gazul de rețea (conductat).

4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai
probabil” scenariu.

Dacă principala formă de alimentare cu gaz este din sticle, acest
lucru se poate dovedi a fi mai rezilient la dezastre decât o sursă
de conducte (rețea). Gazul îmbuteliat este abordat asemeni
alimentării cu combustibil, mai jos.

3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.

„Pierderea serviciului” trebuie evaluată în raport cu starea
„normală” - de exemplu, o scădere semnificativă a presiunii
gazului în raport cu nivelurile obișnuite.

1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Activele critice de gaz sunt fie:
•

Esențiale pentru funcționarea unei părți a sistemului de
alimentare cu gaz pentru oraș;

•

Esențiale pentru funcționarea unui alt activ critic (să zicem, o
centrală electrică).

Serviciul poate fi furnizat fie de la activul propriu-zis, sau printr-o
alternativă / rezervă desemnată.

1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
5 – Nici o pierdere a serviciului.
4 – 10% din venitul anual facturat.

Această evaluare este concepută pentru a contribui la stabilirea
randamentului investiției din investițiile alocate pentru întărirea
infrastructurii relevante, în reducerea poverii readucerii orașului
la viața normală după un dezastru.

3 – 10-15%.
2 – 15-25%.
1 – 25-50%.
0 – >50% din venitul anual facturat.
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8.5

Transportul

8.5.1

Rețeaua rutieră serviciul furnizat
de rețeaua
rutieră supus
riscului de
pierdere

8.5.2

Rețea rutieră supraviețuirea
căilor critice de
acces și
evacuare

Factorul de pierdere a sistemului
rutier - Dacă: a = mile de rețea de
drumuri principale urbane și din
zona înconjurătoare în pericol de a
deveni impracticabile pentru orice
tip de vehicul după eveniment și b
= numărul de zile estimate înainte
de redeschidere și c = totalul
drumurilor principale din oraș și
zona înconjurătoare pierdute
pentru o zi ... atunci factorul de
pierdere a rețelei rutiere = (a / c) x
b ca %.

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.

(Exemplu - 10 mile de drum
principal probabil să se piardă
timp de două zile, din totalul de
100 mile de drumuri principale =
factorul de pierdere a rețelei
rutiere este de 20% ((10/100) x
2).
Factorul de pierdere a activului
critic rutier (ACR). Dacă: a =
capacitatea (vehicule pe oră) de
evacuare / rutelor de alimentare
de urgență către și dinspre oraș
în pericol de a deveni
impracticabil după eveniment și b
= # de zile estimate înainte de
redeschidere și c = capacitatea
de transport (vehicule pe oră) a
tuturor evacuărilor critice / rutelor
urgente de alimentare ... atunci
factorul de pierdere ACR = (a/c) x
b ca %.

0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

(Exemplu - un traseu cu o
capacitate de 1.000 de vehicule
pe oră probabil să fie închis timp
de 3 zile, dintr-o capacitate totală
de transport pe toate căile de
evacuare / alimentare de 2.000
de vehicule pe oră = factorul de
pierdere ACR este de 150%
((1000/2000 x 3).
70

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR)

4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Pierderea serviciului se referă la mobilitatea rutieră generală. Se
referă în primul rând la deteriorarea suprafețelor drumurilor sau a
podurilor și tunelurilor sau a resturilor căzute din clădiri, stânci
etc.

3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Pierderea serviciului pe căile critice de acces și evacuare ar
trebui să includă, dacă este posibil, și o estimare a potențialului
impact al blocajelor de trafic asupra rutelor de acces sau
evacuare.
Rețineți că, dacă drumul oferă acces unui activ critic, chiar dacă
e vorba de drumuri mici de acces sau străduțe suburbane, atunci
acestea pot deveni active critice în sine.
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8.5.3

8.5.4

Cale ferată /
metrou (dacă se
aplică) - serviciul
din sistemul
feroviar în pericol
de pierdere

Transport
aerian (dacă se
aplică)

Factorul de pierdere feroviar
(pentru calea ferată - tone; pentru
metrou - pasageri). Dacă: a =
capacitatea de transport (tone sau
pasageri pe zi) a liniilor ferate
afectate spre oraș și b = # de zile
estimate înainte de redeschidere și
c = capacitatea de transport (tone
pe zi pe oră) a tuturor legăturilor
feroviare spre oraș... atunci factorul
de pierdere ACF = (a / c) x b ca %.
Exemplu - linie feroviară cu o
capacitatea de transport de 10.000
de tone sau pasageri pe zi probabil
să fie închisă timp de 2 zile, dintr-o
capacitate totală de transport pe
toate liniile de cale ferată de 15.000
de tone sau pasageri pe zi =
factorul de pierdere a ACF este de
133% ((10000 / 15000 x 2).
Factorul de pierdere a
aeroportului. Dacă: a = # estimat
de zboruri de intrare și ieșire pe
zi posibile după dezastru și b = #
maxim de zboruri pe zi în condiții
normale și c = # de zile estimate
înainte de restabilirea capacității
complete... atunci factorul de
pierdere a aeroportului = (a / b) x
c ca %.
Exemplu - dacă 80 de zboruri
de intrare și ieșire sunt posibile
pe zi după un dezastru,
comparativ cu un număr
maxim în condiții normale de
100 și durează 2 zile pentru a
restabili capacitatea completă,
atunci factorul de pierdere a
aeroportului este de 160%
((80/100) x 2).

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai
probabil” scenariu.

Liniile de cale ferată electrificate sunt predispuse la întreruperile
de energie (a se vedea mai sus); iar liniile diesel sunt predispuse
la deficite de combustibil (a se vedea mai jos).
Dacă nu există linii de cale ferată, omiteți această evaluare.

3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Dacă nu există transport aerian, omiteți această evaluare.
Dacă aveți mai multe aeroporturi, combinați capacitățile și
punctajele. Aeroporturile ar trebui să fie capabile să admită
avioane comerciale sau avioane de transport militar - omiteți
aerodromurile minore.

2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
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8.5.5

Transport
fluvial/maritim
(dacă se aplică)

Factorul de pierdere a transportului
fluvial / portului maritim. Dacă: a =
# estimat de andocări pe zi posibil
după dezastru și b = # maxim de
andocări pe zi în condiții normale și
c = # de zile estimate înainte de
refacerea capacității complete ...
atunci factorul de pierdere a
transportului fluvial / portului
maritim = (a / b ) xc ca%.
(Exemplu - dacă sunt posibile 5
andocări pe zi după un dezastru,
comparativ cu numărul maxim de
8 andocări în condiții normale și
durează 2 zile pentru a restabili
capacitatea completă, atunci
factorul de pierdere este de
125% ((5/8) x 2).

8.5.6

Alt transport
public (dacă
se aplică)

(Autobuzele și taxiurile se
includ în măsurile rutiere de
mai sus).
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Per port:
5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – 0.1-1 zile în cazul „celui mai probabil” scenariu.
2 – 1-2 zile în cazul „celui mai probabil” scenariu.
1 – 2-5 zile în cazul „celui mai probabil” scenariu.
0 – > 5 zile.

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – Factorul de pierdere de 1-10% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 20% în cazul „celui mai probabil” scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 30% în cazul „celui mai probabil” scenariu.

8.5.7

Costul
restaurării
serviciului
(tuturor
rutelor de
transport)

Eventualul cost al pierderii
serviciului și restaurării.

0 – Factorul de pierdere de >30% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
5 – Fără pierderea serviciului.
4 – Toate rutele / serviciile pot fi restaurate / reconstruite în cadrul
planurilor de împrumut existente, de ex. fără a utiliza bugetele
naționale și fără a necesita o creștere a impozitelor.
3 – 80% din rute / servicii pot fi restaurate / reconstruite în cadrul
planurilor de împrumut existente.
2 – 60% din rute / servicii pot fi restaurate / reconstruite în cadrul
planurilor de împrumut existente.
1 – 40% din rute / servicii pot fi restaurate / reconstruite în cadrul
planurilor de împrumut existente.
0 – >20% din rute / servicii pot fi restaurate / reconstruite în cadrul
planurilor de împrumut existente.
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8.6

Comunicații

8.6.1

Zilele de serviciu
supuse pierderii

„Factorul de pierdere a
comunicațiilor”. Dacă, a = #
estimat de zile pentru restabilirea
serviciului regulat la nivelul
întregii zone și b = % utilizatorilor
afectați... atunci factorul de
pierdere a comunicațiilor = a x b
(Exemplu - pierderea serviciului
pentru 1,5 zile pentru 10% din
utilizatorii din oraș = factorul de
pierdere 15%; 3 zile de pierdere
a serviciului pentru 50% din
utilizatorii din oraș = factor de
pierdere de 150%)

8.6.2

Zilele de serviciu
desemnate
pentru activele
de o importanță
critică supuse
riscului pierderii
din cauza
pierderii
comunicațiilor

„Factorul de pierdere a activelor
critice de comunicații (ACC)”. Dacă
a = # estimat de zile pentru
restabilirea serviciului regulat la
nivelul întregii zone și b =% din
activele critice afectate... atunci
factorul de pierdere ACC = a x b.
(Exemplu - pierderea serviciului
pentru 1,5 zile pentru 10% din
activele critice din oraș = factorul
de pierdere 15%; 3 zile de pierdere
a serviciului pentru 50% din
activele critice din oraș = factor de
pierdere de 150%)

5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai
probabil” scenariu.

Comunicațiile sunt, fără îndoială, cea mai critică infrastructură
dintre toate, deoarece toate celelalte infrastructuri (precum și
procese cum ar fi răspunsul în cazul situațiilor de urgență și
conștientizarea publicului) probabil vor depinde de
comunicații.

3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
5 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.

Activele critice de comunicații ar putea include, de exemplu:
•

Sistemele de comunicații ale poliției și forțelor armate;

4 – Fără pierderea serviciului, chiar și în cazul „celui mai
probabil” scenariu.

•

Sisteme de detectare a apei și energiei;

•

Sisteme de control al traficului;

3 – Factorul de pierdere de 1-25% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

•

Turnuri de comunicare, emițătoare, comutatoare și
alte componente nodale ale sistemelor de telefonie
publică;
Centre de date și de comutare care rutează traficul pe
internet.

2 – Factorul de pierdere de 25-100% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
1 – Factorul de pierdere de 100-200% în cazul „celui mai
probabil” scenariu.

•

Serviciul poate fi furnizat fie de la activul propriu-zis, fie printr-o
alternativă desemnată / sistem de rezervă.

0 – Factorul de pierdere de >200% în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
8.6.3

Costul
restaurării

Eventualul cost al pierderii
serviciului și restaurării of
sistemului (sistemelor) de
comunicații ca % din venitul anual
facturat

5 – Nici o pierdere a serviciului.
4 – 10% din venitul anual facturat.

Această evaluare este concepută pentru a contribui la stabilirea
randamentului investiției din investițiile alocate pentru întărirea
infrastructurii relevante, în reducerea poverii readucerii orașului
la viața normală după un dezastru.

3 – 10-15%.
2 – 15-25%.
1 – 25-50%.

Dacă un sistem de comunicații nu are venituri facturate (de
exemplu, o rețea privată de radio), calculați costul pentru
înlocuire ca și % din costul de instalare inițial al întregului
sistem. Utilizați aceleași praguri indicate în stânga.

0 – >50% din venitul anual facturat.
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8.7

Servicii medicale

8.7.1

Siguranța
structurală și
reziliența la
dezastre a
facilităților de
îngrijire
medicală și de
urgențe

„Zile de internare pierdute” - #
estimat de paturi cu risc x
numărul de zile de pierdere în
cazul „celor mai probabile” și
„celor mai grave” scenarii.

5 – Nu s-au pierdut zile de internare chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Nu s-au pierdut zile de internare în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Asistența medicală poate fi oferită la facilitățile originale sau în
facilități alternative desemnate (deși deplasarea pacienților
este de obicei o practică nedorită, în special deplasarea celor
cu leziuni critice și trebuie luată în considerare fezabilitatea
acestui fapt în urma unui dezastru).

3 – 1-5% de zile anuale de internare pierdute în cazul "celui mai
probabil” scenariu.
2 – 5-10% de zile anuale de internare pierdute în cazul "celui mai
probabil” scenariu.

(Prezența
personalului/
echipelor care
asigură primul
ajutor – a se
vedea Esențialul
9)

1 – 10-15% de zile anuale de internare pierdute în cazul "celui mai
probabil” scenariu.
0 –>15% de zile anuale de internare pierdute în cazul "celui mai
probabil” scenariu.
„Zile critice de internare
pierdute: # estimat de zile de
internare pentru serviciile
desemnate critice (de exemplu,
îngrijire de urgență, dializă,
terapie intensivă - urmează să
fie determinat) în pericol în
cazul „celui mai probabil” și
„celui mai grav" scenariu.

8.7.1.1
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5 – Nu s-au pierdut zile de internare chiar și în cazul „celui mai grav”
scenariu.
4 – Nu s-au pierdut zile de internare în cazul „celui mai probabil”
scenariu.

Asistența medicală poate fi oferită la facilitățile originale sau în
facilități alternative desemnate (deși deplasarea pacienților
este de obicei o practică nedorită, în special deplasarea celor
cu leziuni critice și trebuie luată în considerare fezabilitatea
acestui fapt în urma unui dezastru).

3 – <2.5% de zile critice anuale de internare pierdute în cazul "celui
mai probabil” scenariu.
2 – 2.5-5% de zile critice anuale de internare pierdute în cazul "celui
mai probabil” scenariu.
1 – 5-7.5% de zile critice anuale de internare pierdute în cazul "celui
mai probabil” scenariu.

8.7.2
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Fișele medicale
și datele

% de date privind pacientul și
sistemul de sănătate, aplicațiile
asociate stocate și accesibile la
locație puțin probabil să fie
afectate de eveniment.

0 – >7.5% de zile critice anuale de internare pierdute în cazul "celui
mai probabil” scenariu.
5 – Toate datele critice privind asistența medicală și aplicațiile asociate Datele privind asistența medicală acoperă:
sunt, în mod obișnuit, stocate și accesibile în decurs de o oră la o
locație îndepărtată despre care se cunoaște că nu este vulnerabilă la
•
Fișe medicale personale;
evenimentele care afectează orașul.
4 – 95% sau mai multe date critice de asistență medicală, împreună cu
•
Fișe dentare (pot fi necesare la identificarea victimelor);
aplicațiile asociate.
3 – 90% sau mai multe date critice de asistență medicală, împreună cu
•
Date critice de funcționare pentru instituțiile medicale.
aplicațiile asociate.
2 – 85% sau mai multe date critice de asistență medicală, împreună cu (Reziliența comunicațiilor la dezastre – a se vedea mai sus).
aplicațiile asociate.
Pierderea de date trebuie evaluată în raport cu ceea ce a existat
1 – 80% sau mai multe date critice de asistență medicală, împreună cu până la dezastru.
aplicațiile asociate.
0 – Mai puțin de 80% sau peste 80% din datele critice de asistență
medicală, împreună cu aplicațiile asociate.
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8.7.3

Disponibilitatea
asistenței
medicale de
urgență,
inclusiv a
facilităților și
consumabilelor
medicale
urgente pentru
nevoi
stringente

Există suficiente capacități de
asistență medicală acută pentru a
face față așteptărilor legate
traumatisme majore

5 – 100% de traumatisme majore în cazul „celui mai probabil”
scenariu; și 90% din traumatismele majore în cazul „celui mai grav”
scenariu pot fi tratate în decurs de 6 ore.

Această evaluare trebuie să ia în considerare pierderile
estimate în zilele de critice ce internare, a se vedea mai sus.

4 – 100% de traumatisme majore în cazul „celui mai probabil”
scenariu; și 90% din traumatismele majore în cazul „celui mai grav”
scenariu pot fi tratate în decurs de 12 ore.
3 – 100% de traumatisme majore în cazul „celui mai probabil”
scenariu; și 90% din traumatismele majore în cazul „celui mai grav”
scenariu pot fi tratate în decurs de 18 ore.
2 – 100% de traumatisme majore în cazul „celui mai probabil”
scenariu; și 90% din traumatismele majore în cazul „celui mai grav”
scenariu pot fi tratate în decurs de 24 ore.
1 – 100% de traumatisme majore în cazul „celui mai probabil”
scenariu; și 90% din traumatismele majore în cazul „celui mai grav”
scenariu pot fi tratate în decurs de 36 ore.
0 – Mai mult de 36 de ore sau lipsesc capacitățile de asistență
medicală de urgență.

8.8
8.8.1

Educație
Siguranța
structurală a
unităților de
învățământ

% din structurile de învățământ
în pericol de deteriorare în
cazul „celui mai probabil” și
„celui mai grav” scenariu.

5 – Nici o unitate de învățământ nu se află în pericol chiar și în cazul
"celui mai grav" scenariu.

Unele școli pot fi evaluate drept active de o importanță critică,
deoarece oferă adăpost – a se vedea Esențialul 9.

4 – Nici o unitate de învățământ nu se află în pericol în cazul "celui mai
probabil" scenariu.
3 – 1-5% de unități de învățământ se află în pericol în cazul "celui mai
probabil" scenariu.
2 – 5-10% de unități de învățământ se află în pericol în cazul "celui mai
probabil" scenariu.
1 – 10-15% de unități de învățământ se află în pericol în cazul "celui
mai probabil" scenariu.
0 – >15% de unități de învățământ se află în pericol în cazul "celui mai
probabil" scenariu.
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Numărul de zile de predare
Pierderea timpului
pierdute în % din totalul zilelor
de predare
anului academic.
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5 – Nici o pierdere a zilelor de predare.
4 – 1% de zile de predare anuale pierdute în cazul „celui mai
grav”; scenariu și 0,5% în cazul „celui mai probabil” scenariu.

Predarea poate continua în facilitățile originale sau în facilități
alternative desemnate. Cu toate acestea, această evaluare
trebuie să includă o estimare a consecințelor asupra cadrelor
didactice, fie accidentate, fie incapabile să ajungă la serviciu.

3 – 5% de zile de predare anuale pierdute în cazul „celui mai grav”;
scenariu și 2.5% în cazul „celui mai probabil” scenariu.
2 – 10% de zile de predare anuale pierdute în cazul „celui mai
grav”; scenariu și 5% în cazul „celui mai probabil” scenariu.
1 – 20% de zile de predare anuale pierdute în cazul „celui mai grav”;
scenariu și 10% în cazul „celui mai probabil” scenariu.
0 – > 20% de zile de predare anuale pierdute în cazul „celui mai
grav”; scenariu și >10% în cazul „celui mai probabil” scenariu.
5 – Toate datele critice privind educația și aplicațiile asociate sunt, în
(Reziliența comunicațiilor la dezastre - a se vedea mai sus).
mod obișnuit, stocate și accesibile în decurs de o oră la o locație
îndepărtată despre care se cunoaște că nu este vulnerabilă la
evenimentele care afectează orașul.
4 – 90% sau mai multe date critice privind educația, împreună cu
aplicațiile asociate.
3 – 80% sau mai multe date critice privind educația, împreună cu
aplicațiile asociate.
2 – 70% sau mai multe date critice privind educația, împreună cu
aplicațiile asociate.
1 – 60% sau mai multe date critice privind educația, împreună cu
aplicațiile asociate.
0 – Mai puțin de 60% sau peste 60% din datele critice privind educația,
împreună cu aplicații asociate.

8.8.3

Date privind
educația

8.9

Închisori (Rețineți că legea și ordinea și alte active ale personalului care asigură prima intervenție sunt acoperite în Esențialul 9)

8.9.1

Reziliența la
dezastre a
sistemului
închisorilor

% din datele critice privind
educația și aplicațiile asociate
sunt replicate la o locație care se
află la distanță.

Capacitatea sistemului
închisorilor de a supraviețui
„celor mai probabile” și „celor
mai grave” scenarii, fără a
elibera sau a face rău
deținuților.

În cazul „celui mai grav” scenariu:
5 – Nici o daună.
4 – Este posibil să fie aduse unele daune minore facilităților – nici o
pierdere a vieții sau custodiei.
3 – Este probabilă cauzarea daunelor semnificative la adresa
facilităților, dar fără pierderea vieții sau a custodiei.
2 – Daune semnificative la adresa facilităților și posibilul risc de
pierdere de vieți sau a custodiei.
1 – Daune semnificative aduse facilităților și eventual risc semnificativ
de pierdere de vieți sau custodie.
0 – Eșec generalizat pe scară largă de a ține deținuții la locul lor, în
siguranță.
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8.10
8.10.1

Operațiuni administrative
Asigurarea
continuității
tuturor funcțiilor
administrative de
o importanță
critică

Estimarea # de zile de
întrerupere a serviciilor
administrative de o importanță
critică în cazul „celor mai
probabile” și „celor mai grave”
scenarii, având în vedere
disponibilitatea instalațiilor
redundante, personalului de
asistență etc.

5 – Fără întreruperi ale serviciilor chiar și în cazul „celui mai
grav” scenariu.
4 – Fără întreruperi ale serviciilor în cazul „celui mai probabil”
scenariu.
3 – Întreruperi minori (câteva ore sau mai puțin) în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
2 – Unele întreruperi semnificative până la 48 ore sau mai puțin în
cazul „celui mai probabil” scenariu.
1 – Întreruperi semnificative pentru 48 ore – 5 zile în cazul „celui mai
probabil” scenariu.
0 – Eșec generalizat al serviciilor pentru >5 zile.

8.11
8.11.1

Funcțiile administrative de o importanță critică vor include cele
care afectează în mod direct bunăstarea publicului sau a
persoanelor. De exemplu:
•

Plata bonurilor de masă sau a indemnizației de șomaj;

•

Birouri de locuințe;

•

Raportarea pagubelor după dezastru;

•

Colectarea și evacuarea gunoiului (consecințele
închiderii drumurilor sunt acoperite mai sus).

(Servicii medicale și educație - a se vedea mai sus).
(Sisteme IT critice - a se vedea mai jos).
Evaluarea întreruperilor este menită ca să fie aplicată la nivel
de cartier, de exemplu cu închiderea sau deteriorarea birourilor
de cartier.

Sisteme și date informatice
Asigurarea
continuității
sistemelor
informatice și a
datelor critice
pentru
continuitatea
administrației

% din aplicații critice și date
asociate (pentru a include
serviciile sociale și alte
informații personale) replicată
și accesibilă de la locația
îndepărtată.

5 – Toate aplicațiile și datele critice sunt, în mod obișnuit, replicate și
accesibile în termen de o oră la locația îndepărtată, despre care se
cunoaște că nu este vulnerabilă la evenimentele care afectează
orașul.

Această evaluare se axează pe sistemele informatice necesare
funcțiilor administrative de o importanță critică, identificate mai sus.

4 – 90% sau mai multe aplicații critice, împreună cu datele asociate.

(Date privind educația și sănătatea – a se vedea mai sus).

(Reziliența comunicațiilor la dezastre - a se vedea mai sus).

3 – 80% sau mai multe aplicații critice, împreună cu datele asociate.
2 – 70% sau mai multe aplicații critice, împreună cu datele asociate.
1 – 60% sau mai multe aplicații critice, împreună cu datele asociate.
0 – mai puțin de 60% din aplicațiile critice, împreună cu datele
asociate.

8.11.2

Asigurarea
continuității
sistemelor
informatice și a
datelor critice
pentru oricare
dintre
infrastructurile
de mai sus

% de aplicații critice și date
asociate replicate și accesibile de
la locația îndepărtată.

5 – Toate aplicațiile și datele critice sunt, în mod obișnuit, replicate
și accesibile în 15 minute la locația îndepărtată, despre care se
cunoaște că nu este vulnerabilă la evenimentele care afectează
orașul.

Această evaluare se axează asupra sistemelor SCADA, PLCurilor, camerelor de control, logisticii și sistemelor de planificare și
așa mai departe, care sunt necesare pentru a menține
funcționarea elementelor de infrastructură de mai sus.

4 – 90% sau mai multe aplicații critice, împreună cu datele asociate.

(Reziliența comunicațiilor la dezastre - a se vedea mai sus).

3 – 80% sau mai multe aplicații critice, împreună cu datele asociate.

(Date privind educația și sănătatea – a se vedea mai sus).

2 – 70% sau mai multe aplicații critice, împreună cu datele asociate.
1 – 60% sau mai multe aplicații critice, împreună cu datele asociate.
0 – mai puțin de 60% din aplicațiile critice, împreună cu datele
asociate.
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ESENȚIALUL

09
Asigurarea
răspunsului eficient
la dezastru
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Esențialul 09:
Asigurarea răspunsului eficient la dezastru

Asigurarea unui răspuns eficient la dezastre, pornind de la scenariile din Esențialul 2, de exemplu prin:
•

•

Crearea și actualizarea regulată a planurilor de
urgență și pregătire, comunicate tuturor părților
interesate prin structura din Esențialul 1 (în
special incluzând alte niveluri de administrație a
orașului și regiunilor învecinate, operatorii de
infrastructură, grupurile comunitare). Planurile de
urgență să includă legea și ordinea, oferind
populațiilor vulnerabile hrană, apă, consumabile
medicale, adăpost și bunuri de larg consum (de
exemplu, pentru reparațiile locuințelor).
Dezvoltarea și instalarea echipamentelor de detectare
și monitorizare și a sistemelor de avertizare timpurie și
a sistemelor eficiente de comunicații asociate tuturor
părților interesate și grupurilor comunitare.

•

Asigurarea interoperabilității sistemelor de
răspuns în situații de urgență în orașele sau țările
învecinate, între agenții și cu orașele învecinate.

•

Organizarea exercițiilor / testelor de formare
periodice pentru toate aspectele „sistemului” mai
larg de răspuns în situații de urgență incluzând
elementele comunității și voluntarii.

•

Integrarea reducerii riscurilor și a răspunsului în situații
de urgență cu experții, contractanții, pentru ca toți să
poată să se implice în mod real și eficient în operațiuni
de pregătire, răspuns și recuperare.

•

Coordonarea și gestionarea activităților de răspuns și
a contribuțiilor organizațiilor de ajutor umanitar.

•

Asigurarea în avans precum că va exista un mecanism
viabil pentru debursarea rapidă, rațională și transparentă
a fondurilor după un dezastru (Esențialul 10).

•

Alocarea și asigurarea unor fonduri de urgență
adecvate pentru răspunsul și recuperarea după
eveniment (Esențialul 3).

Datele de care veți avea nevoie pentru a completa această secțiune a Scorecard-ului vor include (probabil de la mai multe organizații și agenții) vor include:
tipul de sisteme de avertizare care există și la cine vor ajunge aceste avertismente; planurile și procedurile de gestionare a situațiilor de urgență care iau în considerare,
în mod specific, impactul scenariilor din secțiunea 3; documentarea echipelor care asigură prima intervenție, personalului și echipamentelor acestora; evidența exercițiilor
și pregătirilor; identificarea sistemelor în care interoperabilitatea cu alte agenții este critică și a standardelor adoptate; și evidența evaluărilor, punctelor de învățare și
îmbunătățirilor implementate.
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Evaluare detaliată

Ref

Subiect / Problemă

9.1

Avertizare timpurie

9.1.1

Existența și
eficiența
sistemelor de
avertizare
timpurie

Întrebare /
Domeniul de evaluare

Durata și fiabilitatea
avertismentului
facilitarea
acțiunilor
practice.

Scară indicativă de măsurare

Comentarii

5 – Există avertismente pentru toate pericolele care sunt considerate
relevante pentru oraș și acestea permit timp pentru reacție (în măsura în care
tehnologia permite). Avertismentele sunt considerate fiabile și specifice
orașului.

Tehnologia avertismentelor în caz de dezastre evoluează
rapid, atât la capitolul evaluării pe termen lung a riscului (de
exemplu, riscurile legate de condițiile meteorologice în
sezonul următor), cât și în ceea ce privește perioada de
notificare și frecvența de actualizare pentru un eveniment
specific (de exemplu, evoluția vârfurilor maxime de viituri pe
râu sau riscul alunecării de teren sau avertismentele de
tornadă).

4 – Avertismentele există, dar timpul de avertizare este mai scurt
decât permite tehnologia în prezent. Avertismentele sunt
considerate fiabile și specifice.
3 – Unele pericole, în special cutremurele, sunt excluse, iar timpul de
avertizare poate fi mai scurt decât permite tehnologia. (Dacă cutremurele sunt
singurul pericol pentru orașul dvs., bifați punctajul 0).
2 – Timpul de avertizare este mai scurt decât permite tehnologia și, de
asemenea, pot exista unele alarme false: fiabilitatea avertismentelor poate
fi percepută ca fiind dubioasă.
1 – Avertismentele sunt considerate ad-hoc și nesigure. Probabil să fie
ignorate.
0 – Nu există avertismente.

9.1.1.1

Recepționarea
avertizării

100% din populație va
recepționa avertizarea?

5 – 100% vor recepționa.
4 – 90-100% vor recepționa.
3 – 80-90% vor recepționa.
2 – 70-80% vor recepționa.

Îmbunătățirea sistemelor de avertizare poate permite o
evaluare îmbunătățită a riscurilor din Esențialul 2, de
exemplu, prin a facilita o pregătire mai bună și prin a
facilita îndepărtarea oamenilor din calea pericolelor.
Cu toate acestea, deși acestea reprezintă subiectul multor
cercetări în prezent, nu există sisteme semnificative de
avertizare împotriva cutremurelor în scopuri practice. Dacă
cutremurele sunt singurul pericol pentru orașul dvs., omiteți
această evaluare.
Această evaluare se referă la avertizarea specifică a
evenimentului iminent. Alte comunicări înainte și după
eveniment sunt abordate în Esențialul 7.
Avertizările trebuie transmise pentru o durată maximă
de notificare posibilă prin mai multe canale media,
inclusiv telefon, TV, radio, web, precum și sirene.

1 – 50-70% vor recepționa.
0 – <50% vor recepționa (sau nu există avertizări – a se vedea mai sus).
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9.2

Planuri de răspuns la evenimente

9.2.1

Existența
planurilor de
răspuns în caz
de urgență care
integrează
respondenți
profesioniști și
organizații
comunitare
(Pentru răspunsul
post-eveniment - a
se vedea Esențialul
10)

Existența planurilor
formulate pentru a aborda
„cele mai probabil” și „cele
mai grave” scenarii,
partajate și semnate de toți
actorii relevanți (inclusiv
organizațiile cetățenești)
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5 – Există planuri complete, adaptate scenariilor menționate în Esențialul 2.
Acestea au fost testate în situații reale de urgență.

Notă - planificarea strategică este acoperită în
Esențialul 1 și Esențialul 10.

4 – Planuri complete există ca mai sus, dar posibil să nu fi fost testate complet.

Planurile de răspuns în situații de urgență vor trebui să
acopere:

3 – Planurile există, dar nu sunt adaptate la scenariile menționate în Esențialul
2.

•

•

Comandă și control - coordonare cu alte agenții și
orașe, roluri, responsabilități (a se vedea
Esențialul 1);
Evacuări (inclusiv spitale, închisori etc.);

•

Sisteme de comunicații;

•

•
•

Gestionarea activelor critice (inclusiv eventualele
„lanțuri de eșec” - a se vedea Esențialul 8);
Integrarea utilităților din sectorul privat care
furnizează energie, apă / salubritate, colectarea
gunoiului, comunicații etc;
Răspunsul medical;
Răspunsul legii și ordinii;

•

Răspuns la incendiu și salvare;

•

Politici de triere.

2 – Se cunoaște că planurile care există sunt incomplete sau deficitare.
1 – Planurile există, dar se știe că au deficiențe majore.
0 – Nu există planuri

•

•

Informații publice;

Încorporarea contribuțiilor din partea cetățenilor /
organizaților locale
Elementele planurilor de răspuns în situații de urgență pot
fi legate și testate prin planurile pentru evenimente
„obișnuite”, cum ar fi activități sportive, carnavaluri sau
parade (a se vedea mai jos).
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9.3

Personalul / necesitățile echipelor de intervenție

9.3.1

Capacitatea de
intervenție rapidă
a poliției de a
sprijini sarcinile
echipelor care
asigură primul
ajutor

Capacitate de rezervă sau
paraprofesională suficientă
pentru a menține legea și
ordinea în cazul „celor mai
grave” și „celor mai
probabile” scenarii, pe
lângă sprijinirea sarcinilor
de prim ajutor.

Această capacitate poate proveni de la alte agenții,
5 – Capacitatea de intervenție rapidă există și a fost testată fie în cadrul
evenimentelor reale, sau a exercițiilor practice pentru scenarii de dezastru și risc cum ar fi armata sau forța de apărare civilă, dar
menționate în Esențialul 2 – acoperirea tuturor cartierelor va fi posibilă în 4 ore.
trebuie confirmată prin memorandumuri de înțelegere
sau acorduri similare.
4 – Capacitatea adecvată de intervenție există în mod nominal, dar nu este
testată.
3 – Capacitatea de intervenție există, dar se știe sau se suspectează că are
insuficiențe minore, probabil la capitolul locație, numere. Acoperirea tuturor
cartierelor în decurs de 4-12 ore.
2 – Acoperirea tuturor cartierelor în 12-48 ore.
1 – Acoperirea tuturor cartierelor în 48-72 ore.
0 – Fără identificarea capacității de intervenție rapidă.

9.3.2

Definiția altor
necesități de prim
ajutor și de
personal și
definiția
disponibilității

Necesitățile echipelor sunt
definite pentru „cele mai
probabile” și „cele mai
grave” scenarii.

5 – Necesitățile sunt definite, fie din evenimentele actuale sau exercițiilor
practice pentru scenariile din Esențialul 2, cu luarea în considerare a rolului
voluntarilor.
4 – Necesitățile sunt definite independent de cele mai recente scenarii.
3 – Unele necesități sunt definite, dar cu unele lacune pentru anumite profesii
sau pentru anumite zone ale orașului.
2 – Definirea necesităților are lacune mai grave.

În acest domeniu se pot aplica diferite standarde
naționale de răspuns.
Categoria include pompieri, ambulanță, asistență
medicală, asistență pentru vecinătate, comunicații cheie,
personalul utilităților de energie și apă și echipele cheie
responsabile de autostradă. O parte din această
capacitate poate proveni de la alte agenții, cum ar fi
armata sau forța de apărare civilă.

1 – Definiția necesităților este în esență nominală sau presupusă.
0 – Necesitățile nu sunt definite (sau nu există planuri – a se vedea mai sus).

9.4

Necesitățile de echipamente și ajutoare

9.4.1

Definiția
necesităților de
echipamente și
ajutoare și de
disponibilitate a
echipamentelor

Necesitățile de
echipamente sunt definite
pentru „cele mai
probabile” și „cele mai
grave” scenarii.

5 – Necesitățile sunt definite, adaptate la scenariile de dezastru din Esențialul 2,
cu luarea în considerare a rolului voluntarilor.

Echipamentele includ:
•

Vehiculele de poliție, pompieri și ambulanțe și
combustibil;

•

Elicoptere, avioane, după caz, și combustibil;

•

Echipament de salvare;

•

Consumabile medicale;

•

•

Buldozere, excavatoare, camioane de transport
a deșeurilor (pot fi furnizate de organizații
private);
Pompe și generatoare;

•

Echipament manual - ferăstraie cu lanț, trolii, lopeți etc;

•

Sisteme IT locale de răspuns la situații de urgență,
dispozitive portabile.

4 – Necesitățile sunt definite independent de cele mai recente scenarii.
3 – Unele necesități sunt definite, dar cu unele lacune pentru anumite profesii
sau pentru anumite zone ale orașului.
2 – Definirea necesităților are lacune mai grave.
1 – Definiția necesităților este în esență nominală sau presupusă.
0 – Necesitățile nu sunt definite (sau nu există planuri).

(Necesitățile medicale / spitalicești – a se vedea Esențialul
8).
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Deficitul estimat al
echipamentelor disponibile
în funcție de necesitățile
definite - eventual din mai
multe surse. Există
memorandumuri de
înțelegere pentru acorduri
de ajutor reciproc cu alte
orașe, precum și pentru
surse din sectorul privat.

9.4.1.1
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5 – Se cunoaște că echipamentele sunt disponibile în conformitate cu
necesitățile definite pentru „cel mai grav” scenariu.

Echipamentele definite mai sus.

4 – Se cunoaște că echipamente sunt disponibile în conformitate cu
necesitățile definite pentru „cel mai probabil” scenariu.
3 – Deficiență de <5% din numărul ideal de echipamente pentru elementele
cheie.
2 – Deficiență de 5-10% din numărul ideal de echipamente pentru
elementele cheie.
1 – Deficiență de >10% din numărul ideal de echipamente pentru
elementele cheie.
0 – Nu există definiții ale necesităților – a se vedea mai sus.

9.5

Alimente, adăpost, produse de bază și aprovizionare cu combustibil

9.5.1

Probabilitatea de a
continua
aprovizionarea
populației cu hrană

„Deficitul alimentar” - # de
zile în care orașul poate
hrăni toate segmentele
populației care pot fi
afectate minus # de zile de
întrerupere estimate în
cazul acestor scenarii.

În cazul „celui mai grav” scenariu:
5 – Rezultat pozitiv – zilele de aprovizionare cu produse alimentare de urgență
depășește numărul zilelor de întrerupere a aprovizionării regulate.

Alimente = mâncare și apă. Trebuie să includă
certitudinea că sunt disponibile produse alimentare de la
alte agenții, prin memorandumuri de înțelegere sau
acorduri similare.

4 – Rezultat neutru – zilele de disponibilitate a produselor alimentare este egal
cu numărul estimat de întreruperi a aprovizionării regulate.
3 – Rezultat negativ – deficitul alimentar estimat este de 24 de ore.
2 – Rezultat negativ – deficitul alimentar estimat este de 48 de ore.
1 – Rezultat negativ – deficitul alimentar estimat este de 72 de ore.
0 – Rezultat negativ – deficitul alimentar estimat este mai mult de 72 de ore.

9.5.2

Capacitate
probabilă de a
satisface nevoile de
adăpost / locuri
sigure

„Deficit de adăpost” numărul de persoane
strămutate minus locurile
de adăpost disponibile în
termen de 24 de ore.

În cazul „celui mai grav” scenariu:

4 – Rezultat neutru – locurile de adăpost disponibile este egal nevoilor estimate.

Locurile de adăpost pot include structurile existente
susceptibile să reziste dezastrului în cauză, în virtutea
construcției lor puternice și / sau a locației - stadioane
sportive, săli de școală, centre comerciale, parcări și așa
mai departe.

3 – Rezultat negativ – sunt mai puține locuri de adăpost disponibile decât
nevoile estimate (deficit de adăpost) cu 5%.

Adăposturile trebuie să țină cont de nevoile separate ale
bărbaților, femeilor, copiilor, persoanelor cu dizabilități.

2 – Rezultat negativ – deficitul de adăpost estimat este de 10%.

S-ar putea să fie necesare panourile informative care
să indice direcția adăposturilor și destinația utilizării.

5 – Rezultat pozitiv – locurile de adăpost disponibile în 12 ore depășesc nevoile
estimate.

1 – Rezultat negativ – deficitul de adăpost estimat este de 15%.
0 – Rezultat negativ – deficitul de adăpost estimat este de 20% sau mai mult.
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trebui să fie implicați prin memorandumuri de
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„Deficitul de adăpost” capacitatea
adăposturilor de a
rezista evenimentelor de
dezastru și de a rămâne
utilizabile și în siguranță.

9.5.2.1

În cazul „celui mai grav” scenariu:
5 – Toate locurile de adăpost desemnate sunt evaluate ca fiind capabile să
reziste în siguranță la un eveniment care face parte din „cel mai grav”
scenariu.

Acest lucru se aplică adăposturilor în care oamenii s-au
adăpostit înainte de eveniment (de exemplu înainte de
uragan, unde vor exista câteva ore de avertizare timpurie);
sau adăposturi către care oamenii pot fi direcționați după
eveniment.

4 – 90% din locurile de adăpost sunt evaluate ca fiind capabile să reziste în
siguranță la un eveniment care face parte din „cel mai grav” scenariu.
3 – 80% din locurile de adăpost sunt evaluate ca fiind capabile să reziste în
siguranță la un eveniment care face parte din „cel mai grav” scenariu.
2 – 70% din locurile de adăpost sunt evaluate ca fiind capabile să reziste în
siguranță la un eveniment care face parte din „cel mai grav” scenariu.
1 – 50% din locurile de adăpost sunt evaluate ca fiind capabile să reziste în
siguranță la un eveniment care face parte din „cel mai grav” scenariu.
0 – Mai puțin de 50% sunt evaluate ca fiind capabile să reziste la un
eveniment care face parte din „cel mai grav” scenariu.

9.5.3

Abilitatea de a
satisface
nevoile legate
de bunuri de
larg consum

„Deficitul bunurilor de larg
consum” - % deficitului de
rezerve disponibil în 24 de
ore de la cerere

5 – Rezultat pozitiv – rezervele de bunuri de larg consum disponibile în
decurs de 12 ore depășește cererea estimată.

Orașele vor trebui să întocmească liste de articole
esențiale critice, întrucât acestea diferă într-o oarecare
măsură în funcție de cultură/populație. Dar aceste liste
pot conține elemente de:

4 – Rezultat neutru – rezervele sunt egale cu cererea estimată.

•

Salubritate;

3 – Rezultat negativ – rezerve de bunuri de larg consum de cinci (sau mai
multe) ori mai puține decât cererea estimată (deficitul) de 5%.

•

Consumabile sanitare personale și scutece;

•

Medicamente și consumabile de prim ajutor;

2 – Rezultat negativ – deficitul de bunuri de larg consum

•

Baterii;

estimat a fi de 10%.

•

Haine;

•

Așternuturi;

•

Gaz îmbuteliat pentru gătit, încălzire;

•

Materiale pentru reparațiile imediate sau materiale
rezistente la condiții meteo, pentru locuințe.

În cazul „celui mai grav” scenariu:

1 – Rezultat negativ – deficitul de bunuri de larg consum
estimat a fi de 15%.
0 – Rezultat negativ – deficitul de bunuri de larg consum estimat a fi de 20%
sau mai mult.

În unele țări, acestea pot fi furnizate prin intermediul
comercianților cu amănuntul din sectorul privat, care
operează cu orașul sau cu altă agenție de administrație în
baza memorandumului de înțelegere.
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9.5.4

Disponibilitatea
combustibilului

„Deficit de combustibil” - #
de zile în care orașul poate
face față cerințelor de
combustibil, minus # de zile
de întrerupere a
aprovizionării obișnuite.
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În cazul „celui mai grav” scenariu:
5 – Rezultat pozitiv – zilele în care combustibilul este disponibil depășesc zilele
de întrerupere a aprovizionării.

Combustibil - benzină, motorină, după cum este
necesar pentru vehiculele de urgență, echipamentele
de rezervă și transportul personal și de afaceri.

4 – Rezultat neutru – zilele de disponibilitate a combustibilului sunt egale cu
zilele de întrerupere estimate a aprovizionării.
3 – Rezultat negativ – întreruperea estimată depășește zilele disponibilității de
combustibil (deficit de combustibil) cu 24 de ore.
2 – Rezultat negativ – deficitul de combustibil este de 48 ore.
1 – Rezultat negativ – deficitul de combustibil este de 72 ore.
0 – Rezultat negativ – deficitul de combustibil este mai mult de 72 ore.

9.6
9.6.1

Interoperabilitate și cooperare inter-disciplinară
Capacitatea de a coopera la
Interoperabilitatea
toate nivelurile cu orașele
cu orașele / statele
învecinate și cu alte niveluri de
învecinate și alte
administrație.
niveluri de
administrație a
sistemelor și
procedurilor critice

5 – Interoperabilitate dovedită a tuturor sistemelor și procedurilor cheie.
4 – Interoperabilitatea teoretică a tuturor sistemelor cheie, dar încă urmează a
fi testată în practică.
3 – Unele incompatibilități minore există, dar sunt abordate.
2 – Incompatibilități majore, dar există un plan pentru a le aborda.
1 – Incompatibilități majore dar nu există un plan.
0 – Interoperabilitatea nu a fost niciodată evaluată.

Sistemele și procedurile critice de prim răspuns vor include
cele din domeniile comunicațiilor, legii și ordinii, incendiilor,
echipelor care asigură primul ajutor, distribuției alimentelor
etc.
Interoperabilitatea trebuie evaluată la mai multe niveluri,
inclusiv la nivelul:
•
•
•
•
•
•

Sistemelor de comunicații;
Datelor;
Aplicațiilor de gestionare a situațiilor de urgență;
Ipotezelor, procedurilor repetate și priorităților;
Responsabilităților (a se vedea Esențialul 1);
Acoperirii teritoriale.

Caracteristicile activelor fizice (de exemplu, lățimile
furtunurilor de incendiu pentru departamentele de pompieri
învecinate; compatibilitatea combustibilului pentru vehicule).
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9.6.2

Centrul de
operațiuni de
urgență

Existența unui centru de
operațiuni de urgență cu
participarea tuturor
agențiilor, care
automatizează
procedurile standard de
operare concepute pentru
a face față „celor mai
probabile” și ”celor mai
grave” scenarii.

5 – Centrul de operațiuni de urgență există și este dotat cu comunicații
întărite, și vizibilitate facilitată de camere video la nivelul întregului oraș și
cu POS concepute și dovedite că fac față „celor mai grave” scenarii;
participă toate agențiile relevante.

Centrul de operațiuni trebuie să fie el însuși foarte rezilient
la dezastre!
POS = Proceduri de operare standard - procese și proceduri
pre-repetate pentru intervenții de urgență.

4 – Centrul de operațiuni de urgență există și este dotat cu comunicații
întărite, și vizibilitate facilitată de camere video la nivelul întregului oraș și
cu POS concepute și dovedite că fac față „celor mai probabile” scenarii;
participă toate agențiile relevante.
3 – Centrul de operațiuni de urgență există cu POS concepute pentru „cele
mai probabile” scenarii (dar s-ar putea să nu fie dovedite), majoritatea
agențiilor participă dar vizibilitatea sau comunicațiile sunt incomplete.
2 – Centrul de operațiuni de urgență există dar POS nu sunt dovedite,
participare incompletă și vizibilitate redusă din partea camerelor.
1 – Centrul de operațiuni de urgență este desemnat dar are deficiențe
semnificative generalizate.
0 – Nu există un centru de operațiuni de urgență.

9.6.3

Coordonarea
recuperării
după
eveniment

Aranjamente de
coordonare identificate în
prealabil pentru toate
activitățile post-eveniment
din zona orașului, cu
claritatea rolurilor și
responsabilităților în
rândul organizațiilor
relevante.

5 - Există o coordonare clară a tuturor activităților relevante post-răspuns.
Toate rolurile și responsabilitățile sunt clar definite în rândul organizațiilor
relevante.

Există o organigramă care
să documenteze structura
și definițiile rolurilor
fiecărei agenții relevante,
pentru a realiza un singur
punct general de
coordonare?

2 - Orașul (sau punctul focal / instituția) este în prezent în proces de
coordonare a activităților post-răspuns, care vor identifica în mod clar
rolurile și responsabilitățile în rândul organizațiilor relevante.

4 - Există o anumită coordonare a activităților post-răspuns în oraș. Cu toate
acestea, există roluri suprapuse și responsabilitatea nu este clar definită.
3 - Coordonarea activităților post-răspuns nu este suficientă. În
prezent, nu există o identificare clară a rolurilor și responsabilității în
rândul organizațiilor relevante din oraș.

1 - La moment, orașul desfășoară discuții pentru a începe un proces de
coordonare a tuturor activităților post-răspuns.
0 - În prezent, nu există planuri de coordonare a activităților post-răspuns.

Abordate, de asemenea, în Esențialul 9.
În ceea ce privește punctul 1.2.1 / 2 – punctul unic poate fi o
persoană sau un grup.
Activitățile cheie vor fi:
•

•

Administrație de zi cu zi (mai ales dacă este
furnizată de o entitate precum: forțele armate, un
stat vecin etc.);
Gestionarea pe termen mai lung a procesului de
reconstruire - este necesar un aranjament
organizațional pentru a include toate părțile interesate,
inclusiv grupurile de cetățeni.

O problemă majoră va fi viteza cu care această
organizație se va stabili și va începe să funcționeze.
Organizarea post-eveniment ar trebui să fie mobilizată
odată cu organizarea răspunsului la eveniment.
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9.7

Exerciții

9.7.1

Activități
practice și
repetiții implicând atât
publicul, cât și
profesioniștii

Testarea anuală a
planurilor, prin referire la
evenimente de urgență
simulate și la evenimente
non-urgente.
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5 – O serie de exerciții desfășurate anual și validate de specialiști pentru a
asigura o reprezentare realistă a „celor mai grave” și „celor mai probabile”
scenarii.

Exercițiile să includă utilizarea / răspunsul instituțiilor de
educație și facilităților de asistență medicală.

4 – Seria de exerciții anuale sunt considerate, în general, a fi realiste.

Exerciții legate de implicarea publicului și instruirea locală
- a se vedea Esențialul 6.

3 – Seria de exerciții anuale există dar câteva aspecte semnificative nu sunt
realiste.

1 – Exerciții parțiale ad-hoc – nu sunt testate toate scenariile, nu sunt realiste.

Exercițiile de urgență specifice pot fi completate prin
utilizarea evenimentelor sportive, mitingurilor, paradelor și
altor activități locale, precum și de versiunile de dezastre
mici (de exemplu, inundații minore, cutremure mai slabe)
pentru:

0 – Nu se desfășoară exerciții (sau nu există planuri – a se vedea mai sus).

•

2 – Mai rar decât exerciții anuale.

•
•

a evalua aspectele practice ale răspunsului în
situații de urgență, cum ar fi gestionarea mulțimii;
a testa capacității de transport a eventualelor căi
de evacuare;
a evalua timpul de răspuns și de acces etc.

(Acestea pot fi folosite și pentru conștientizarea
dezastrelor).
9.7.2

Eficiența exercițiilor
și instruirilor

Nivelul de eficiență a
exercițiilor

5 – Toți participanții profesioniști și publici la exerciții demonstrează puternic
că au însușit instruirea.
4 – Majoritatea participanților demonstrează că au însușit instruirea, cu unele
probleme minore.
3 – Una sau mai multe probleme legate de instruire evidente în urma
rezultatelor exercițiilor.
2 – Au fost dezvăluite mai multe lacune de abilități, cunoștințe
semnificative.
1 – Exercițiile indică faptul că orașul, în general, nu este pregătit pentru
dezastre în ceea ce privește instruirea și abilitățile.
0 – Fără exerciții.
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Esențialul 10:
Accelerarea recuperării și reconstruirii de o calitate mai bună
Asigurarea planurilor suficiente pre-dezastru în funcție de riscurile identificate și a faptului că, după orice dezastru, nevoile celor
afectați stau la baza recuperării și revenirii, cu sprijinul lor în proiectarea și implementarea reconstruirii.
Reconstruirea de o calitate mai bună este un element
cheie al Cadrului de la Sendai și al celor Zece Esențiale.
După orice dezastru va fi nevoie de:
•

•

Asigurarea faptului că nevoile supraviețuitorilor
dezastrelor și ale comunităților afectate stau la baza
recuperării și revenirii, cu oferirea sprijinului pentru
ca aceștia și organizațiile comunitare să contribuie la
proiectarea și reconstruirea adăpostului, activelor și
mijloacelor de subzistență la cele mai înalte
standarde de reziliență.
Urbaniștii ar trebui să se asigure că programele de
redresare sunt în concordanță cu prioritățile și
dezvoltarea pe termen lung a zonelor afectate de
dezastre.

Recuperarea, reabilitarea și reconstrucția pot fi planificate
înainte de dezastru, într-o măsură considerabilă. Acest
lucru este esențial pentru o reconstruire mai bună și pentru
a face națiunile, orașele și comunitățile mai reziliente la
dezastre decât erau înainte de eveniment. Planurile înainte
de dezastru pentru recuperarea post-eveniment ar trebui
să acopere următoarele (cu consolidarea capacităților
necesare) acolo unde este relevant:
•

Furnizarea de adăpost, hrană, apă,
comunicații, abordarea nevoilor psihologice etc.

•

Limitarea și planificarea oricărei utilizări a
școlilor în calitate de adăposturi temporare.

•

Identificarea decedaților și notificarea rudelor apropiate.

•

Îndepărtarea și gestionarea dărâmăturilor.

•

Preluarea proprietăților abandonate.

•

Gestionarea ajutorului și finanțării locale, naționale
și internaționale, precum și coordonarea eforturilor,
prioritizarea și gestionarea resurselor pentru
eficiență, beneficii și transparență maximă.

•

Integrarea în continuare a reducerii riscurilor de
dezastre în toate deciziile de investiții pentru
recuperare și revenire.

•

Continuitatea afacerii și relansare economică.

•

Bucle de învățare: întreprindeți evaluări retrospective /
post-dezastre pentru a evalua potențialele
vulnerabilități care pot să apară și pentru a integra
învățarea în activitățile de planificare și răspuns
viitoare.

Datele de care veți avea nevoie ca să completați această secțiune a Scorecard-ului vor include: planuri post-eveniment, probabil din partea mai multor organizații și
agenții.
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Evaluare detaliată

Ref

Subiect / Problemă

Întrebare /
Domeniul de evaluare

10.1

Planificarea recuperării post-eveniment – pre-eveniment

10.1.1

Planificare pentru
recuperarea post
eveniment și
relansarea economică

Existența unor planuri cuprinzătoare
de recuperare și relansare
economică post eveniment.

Scară indicativă de măsurare

5 – Există planuri pe deplin cuprinzătoare care
abordează necesitățile economice, comunitare și de
infrastructură conform „celui mai probabil” și „celui mai
grav” scenariu.
4 – Există planuri pe deplin cuprinzătoare care
abordează necesitățile economice, comunitare și de
infrastructură conform „celui mai probabil” scenariu.
3 – Există planuri post-dezastru în cazul „celui mai
probabil” eveniment, dar acestea au unele lacune.
2 – Există planuri post-dezastru în cazul „celui mai
probabil” eveniment, dar acestea au lacune
semnificative.
1 – Există planuri post-dezastru în cazul „celui mai
probabil” eveniment dar acestea au un caracter
neadecvat.

Comentarii

Planurile cuprinzătoare de recuperare după eveniment vor
conține detalii despre următoarele (aceasta nu este o listă
exhaustivă):
•

•
•
•
•
•
•

0 – Nu există planuri.
•

•
•

•

Aranjamente provizorii pentru instalațiile și locuințele
avariate care pot apărea în cazul „celui mai probabil” și
„celui mai grav” scenariu:
Locații și surse de locuințe temporare (dacă diferă de
adăposturile în caz de urgențe – a se vedea Esențialul 9);
Politici de triaj pentru inspecție, reparații și îndepărtare a
dărâmăturilor și contractanții preferați;
Aranjamente de consiliere și sprijin personal
Aranjamente de sprijin comunitar – relansarea plăților pentru
asigurări sociale, alimente și alte plăți sociale;
Aranjamente de relansare economică - reduceri fiscale
intermediare, stimulente etc;
Îmbunătățiri aduse structurii și operațiunilor orașului pe
măsură ce are loc procesul de reconstruire, pentru a
reduce riscurile ce pot apărea în viitor;
Aranjamente pentru asigurarea egalității sociale egalitate de atenție, contribuții, finanțare, priorități în
toate cartierele;
Actualizările normelor, astfel încât revenirea să poată fi
imediată și la standarde mai bune decât înainte;
Inspectorii să fie instruiți / acreditați pentru a evalua
daunele aduse clădirilor (în special ale clădirile
semnalizate sau etichetare roșii după inundații, daune
provocate de furtuni sau cutremure);
Repertoriul experților în pierderile din asigurări.

Planurile pot fi de la mai multe organizații, însă acestea vor fi
revizuite în vederea asigurării coerenței estimărilor și priorităților.
(Structura organizațională post-eveniment – a se vedea în
Esențialul 1).
(Finanțare – a se vedea Esențialul 3).
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Măsura în care au
existat consultări cu
părțile interesate în
legătură cu planurile
de „recuperare și
relansare a
evenimentelor”
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Părțile interesate implicate în
reconstruirea de o calitate mai
bună.

5 – Da - Toate grupurile relevante au fost invitate și
au participat. Părțile interesate au fost informate pe
deplin cu privire la proces și primesc periodic
buletine informative cu privire la progresul planului.

•

Serviciile urbane de urgență;

•

Sectorul local al sănătății;

•

Furnizorii de utilități, inclusiv telecomunicațiile;

•

Afaceri locale și instituțiile științifice;

4 – Cel puțin 8 din cele 10 grupuri enumerate (a se
vedea în dreapta) au fost implicate / consultate.

•

ONG-uri;

•
•

Organizațiile societății civile, inclusiv reprezentanți ai
grupurilor minoritare;
Sectorul de mediu;

•

Interesele de afaceri;

•
•

3 – Cel puțin 6 din cele 10 grupuri enumerate (a se
vedea în dreapta) au fost implicate / consultate.
2 – Cel puțin 4 din cele enumerate (a se vedea în
dreapta) au fost implicate / consultate.

•

Alte niveluri sau agenții relevante ale administrației;
Populația mai largă a orașului din toate cartierele, atât formale,
cât și informale;
Universitățile locale;

0 – Nu s-a întreprins nici o acțiune de implicare a părților
interesate.

•

Instituțiile științifice / asociații industriale.

5 – Aranjamentele există și sunt considerate fezabile.

Pot fi furnizate de guvernul național, dacă acesta este încă
funcțional, sau de o organizație din sectorul privat, cum ar fi o
firmă de contabilitate.

1 – Cel puțin 2 din grupurile enumerate au fost invitate.

10.1.3

Aranjamente
financiare alternative
pentru procesarea
ajutoarelor primite și
debursarea fondurilor

Există aranjamente post-eveniment
pentru a gestiona ajutorul financiar
și cheltuielile efectuate.

4 – Aranjamentele prezintă unele lacune minore, sunt
considerate fezabile.
3 – Aranjamentele au una sau mai multe lacune
semnificative care pot compromite aspectele fezabilității.
2 – Aranjamentele prezintă deficiențe mai
semnificative, care pun la îndoială fezabilitatea
generală.
1 – Doar aranjamente parțiale sau incomplete. Puțin
probabil ca acestea să fie fezabile.
0 – Nu există vreun plan.
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10.2

Lecții învățate / învățarea în buclă

10.2.1

Bucle de învățare

Existența unui proces și format
pentru „post-mortem” în privința a
ceea ce a mers bine și mai puțin
bine în fazele de răspuns la
eveniment și post-eveniment.

5 – Există planuri cuprinzătoare care sunt partajate
tuturor părților interesate pe care le-au folosit de fapt
după un dezastru - au fost aduse modificări
planurilor și practicilor.
4 – Există planuri cuprinzătoare, dar nu au fost
utilizate în situații reale - doar în exerciții.
3 – Nevoia de a învăța este recunoscută și există o
încercare de a împărtăși învățăturile, dar nu există
o practică sistematică - există lacune.

Acest proces ar putea fi procesul utilizat pentru învățarea
obișnuită și revizuirea după exerciții și practici - diferența fiind
că acesta este „pe bune”.
Acest proces de învățare este esențial pentru a ajuta orașele
să înțeleagă cum pot ‘reconstrui mai bine’ dar și pentru a
îmbunătăți înțelegerea riscurilor. Noile riscuri și lecțiile învățate
din evenimente reale pot fi re-încorporate în cadrul orașului de
gestionare a riscurilor, după cum este prezentat în Esențialul 2.

2 – Învățarea post-eveniment este planificată de unele
părți interesate, dar neuniform și nu pentru a fi partajată.
1 – Orice prevedere pentru învățarea posteveniment este, în cel mai bun caz,
rudimentară.
0 – Nu există planuri.
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Anexa 1: Glosar terminologic

Majoritatea definițiilor incluse în prezentul Glosar au fost preluate din și aliniate cu definițiile prevăzute în Anexa II la “Recomandările Grupului de lucru interguvernamental deschis al
experților pe indicatorii și terminologia privind reducerea riscurilor de dezastre”, Grupul de lucru interguvernamental deschis al experților pe indicatorii și terminologia privind reducerea
riscurilor de dezastre (Geneva, 29-30 septembrie 2015, 10-11 februarie 2016 și 15-18 noiembrie 2016).

Șoc acut

Evenimente naturale sau antropice care provoacă un dezastru. Șocul acut reprezintă subiectul direct al acestui Scorecard, însă dezastrele rezultante pot fi mai grave sau mai
frecvente, sau orașul poate avea o capacitate mai redusă de a răspunde problemelor subiacente sau cronice. Șocul acut reprezintă un capăt al unei continuități – celălalt fiind
stresul cronic.

Afectat

Persoanele care sunt afectate, direct sau indirect, de un eveniment periculos. Sunt afectate direct acele persoane care au suferit leziuni, au trecut prin boli sau au avut alte
consecințe asupra sănătății; persoane care au fost evacuate, strămutate, relocate sau care au suferit prejudicii directe a mijloacelor de subzistență, bunurilor economice, fizice,
sociale, culturale și de mediu.
Sunt afectate indirect acele persoane care au suferit în timp consecințe, altele decât efectele directe sau suplimentare acestora, din cauza perturbărilor sau schimbărilor ce s-au
produs în economie, infrastructuri critice, servicii de bază, comerț, muncă sau domeniu social, consecințe în sănătate și psihologice.
Mențiune: Persoanele pot fi afectate direct sau indirect. Persoanele afectate se pot confrunta cu consecințe pe termen scurt sau lung în viața lor care le afectează mijloacele de
subzistență sau starea sănătății, activele economice, fizice, sociale, culturale și de mediu. În afară de aceasta, persoanele dispărute sau decedate pot fi considerate că au fost
afectate direct.

Reconstruire de o
calitate mai bună

Utilizarea etapelor de recuperare, reabilitare și reconstruire după un dezastru în vederea sporirii rezistenței națiunilor și a comunităților prin intermediul măsurilor integrate de
reducere a riscurilor de dezastre menite să restaureze infrastructura fizică și sistemele societale, precum și să revitalizeze mijloacele de subzistență, economiile și mediul ambiant.
Mențiune: Termenul ‘societal’ nu va fi interpretat ca fiind sistemul politic al vreunei țări.

Norme de
construcție

Un set de ordonanțe sau reglementări și standarde asociate menite să reglementeze aspecte precum proiectare, construire, materiale, modificare și ocupare a structurilor
necesare pentru a garanta siguranța și bunăstarea oamenilor, inclusiv rezistența la prăbușire și prejudicii.
Mențiune: Normele de construcții pot include atât standarde tehnice, cât și funcționale. Acestea ar trebui să incorporeze lecțiile din experiența mondială, fiind adaptate
circumstanțelor naționale și locale. Un regim sistematic de executare constituie o cerință critică de sprijin pentru implementarea eficace a normelor de construcție.
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Combinația tuturor punctelor forte, atributelor și resurselor disponibile în cadrul unei organizații, comunități sau societăți pentru gestionarea și diminuarea riscurilor de dezastre,
precum și pentru fortificarea rezilienței.
Mențiune: Capacitatea poate include infrastructuri, instituții, cunoștințe și abilități umane, precum și atribute colective, cum ar fi relațiile, conducerea și gestionarea socială.
Capacitatea de reacție (coping) reprezintă abilitatea persoanelor, organizaților și sistemelor de a gestiona condițiile adverse, riscurile sau dezastrele, folosind competențele și
resursele disponibile. Capacitatea de reacție necesită o creștere continuă a gradului de conștientizare, a resurselor și o bună gestionare atât în situații normale, cât și în perioada
dezastrelor sau a condițiilor adverse. Capacitatea de reacție contribuie la reducerea riscurilor de dezastre.
Evaluarea capacității este procesul prin care se examinează capacitatea unui grup, organizații sau societăți în raport cu obiectivele scontate, fiind identificate capacitățile
existente în vederea menținerii sau consolidării acestora, precum și lacunele/deficiențele de capacitate în vederea adoptării unor acțiuni suplimentare.
Dezvoltarea capacității este procesul în care persoanele, organizațiile și societatea stimulează și își dezvoltă sistematic în timp capacitățile proprii pentru a atinge obiectivele
sociale și economice. Este un concept care extinde noțiunea de consolidare a capacităților pentru a cuprinde toate aspectele legate de crearea și susținerea creșterii capacității dea lungul anilor. Presupune învățarea și diverse genuri de instruire, dar și eforturi continue în vederea dezvoltării instituțiilor, conștiinței politice, resurselor financiare, sistemelor
tehnologice și a unui mediu propice mai amplu.

Planificare
de urgență

Funcții
administrative
critice
Activ critic
Infrastructură
critică
Probleme cronice

Un proces de gestionare care analizează riscurile de dezastre și stabilește anumite aranjamente în avans ce ar permite răspunsuri adecvate și eficace în timp util.
Mențiune: Planificarea de urgență rezultă în acțiuni organizate și coordonate cu identificarea clară a rolurilor și resurselor instituționale, a proceselor de informare și a
aranjamentelor operaționale pentru actori concreți în caz de necesitate. Pornind de la scenariile unor condiții posibile de urgență sau ale evenimentelor periculoase, actorii cheie
pot să-și imagineze, să anticipeze și să soluționeze problemele ce pot apărea în timpul dezastrelor. Planificarea de urgență este o parte importantă a gradului global de pregătire.
Planurile de urgență urmează a fi actualizate și îndeplinite cu regularitate.
Funcțiile administrative critice vor include acele funcții care afectează în mod direct bunăstarea publicului sau a persoanelor. De exemplu: achitarea bonurilor de masă sau a
indemnizațiilor de șomaj; birouri de locuințe; raportarea prejudiciilor în urma dezastrului ce s-a produs; colectarea și evacuarea gunoiului.

Echipament, infrastructură sau sistem informatic/date informatice care sunt vitale pentru funcționarea orașului, menținerea siguranței publice sau răspunsului în caz de dezastru.
Activele critice sunt frecvent interconectate și pot forma lanțuri de eșec care trebuie identificate și gestionate.
Structuri, instalații, rețele și alte active fizice cu ajutorul cărora sunt prestate servicii care sunt esențiale pentru funcționarea socială și economică a comunității sau a societății.

Degradarea mediului ambiant și alți factori naturali sau antropici care cauzează prejudicii fără a se solda direct cu un dezastru total. De exemplu, consumul excesiv de ape freatice,
poluarea sau despădurirea. Problemele cronice nu reprezintă obiectul direct al acestui Scorecard. Totuși, astfel de probleme ar putea crește probabilitatea sau gravitatea producerii
dezastrelor sau ar putea reduce capacitatea orașului de a face față dezastrelor. Problemele cronice constituie un capăt al continuității, celălalt fiind șocul acut.
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O perturbare serioasă a funcționării comunității sau a societății de orice nivel cauzată de evenimente periculoase ce interacționează cu condiții de expunere, vulnerabilitate și
capacitate și se soldează cu una dintre următoarele situații: pierderi și impacturi umane, materiale, economice și de mediu.
Mențiuni: Efectul unui dezastru poate fi imediat și localizat, însă destul de frecvent acesta se răspândește și se poate manifesta o perioadă îndelungată. Efectul poate testa sau
depăși capacitatea comunității sau a societății de a face față situației, folosind resursele proprii și, prin urmare, poate avea nevoie de asistență externă, inclusiv din partea
jurisdicțiilor învecinate sau de asistență la nivel național/internațional.
Uneori termenul de urgență este folosit în locul termenului de dezastru, cum ar fi, de exemplu, în contextul unor pericole biologice și tehnologice sau urgențe sanitare, care, totuși,
poate avea legătură cu evenimente periculoase ce nu se soldează cu perturbări serioase în funcționarea comunității sau a societății.
Prejudiciile se produc în timpul dezastrului și în perioada imediat următoare. De regulă, prejudiciile se măsoară în unități fizice (de exemplu, metri pătrați de spațiu locativ, kilometri
de drumuri etc.) și descriu gradul de distrugere totală sau parțială a activelor fizice, perturbarea serviciilor de bază și daunele aduse surselor de existență din zona afectată.
Impactul unui dezastru cuprinde efectul total, inclusiv efectele negative (de exemplu, pierderile economice) și pozitive (de exemplu, avantaje/beneficii economice) ale unui
eveniment periculos sau dezastru. Noțiunea include impactul economic, uman și de mediu și ar putea include decese, vătămări, boli și alte efecte negative asupra bunăstării fizice,
mentale și sociale umane.
În sensul aplicării Cadrului de la Sendai (alineatul 15) sunt examinate și următoarele noțiuni:
Dezastru la scară redusă: Un tip de dezastru care afectează doar comunitățile locale și necesită asistență din afara comunității afectate.
Dezastru la scară largă: Un tip de dezastru care afectează întreaga societate și necesită asistență națională sau internațională.
Dezastre frecvente și rare: în funcție de probabilitatea incidenței și de perioada de declarare a unui pericol și a impactului acestuia. Pentru o comunitate sau o societate impactul
dezastrelor frecvente poate fi cumulativ sau poate deveni cronic.
Dezastrele cu evoluție lentă sunt acelea care se manifestă treptat în timp. Astfel de dezastre pot fi asociate, de exemplu, cu seceta, deșertificarea, creșterea nivelului mării, bolile
epidemice.
Dezastrele cu evoluție bruscă sunt cele declanșate de evenimentul periculos care se manifestă rapid sau pe neașteptate.
Dezastrele cu evoluție bruscă pot fi asociate, de exemplu, cu erupțiile vulcanice, cutremurele, viiturile, exploziile chimice, problemele critice de infrastructură, accidentele rutiere.

Bază de date a
pierderilor cauzate
de dezastru
Gestionarea
dezastrelor

Un set de date colectate sistematic despre frecvența dezastrelor, despre daunele, pierderile și impacturile acestora în conformitate cu cerințele minime de monitorizare/control
prevăzute de Cadrul de la Sendai.
Organizarea, planificarea și punerea în aplicare a măsurilor procesului de pregătire, intervenție și recuperare în caz de dezastre.
Mențiune: Gestionarea dezastrelor nu poate preveni sau elimina în totalitate pericolele, aceasta este axată pe crearea și implementarea planurilor de pregătire și a altor planuri în
vederea reducerii impactului dezastrelor și asigurării unei reconstruiri de o calitate mai bună. Incapacitatea de a elabora și implementa un astfel de plan ar putea cauza pagube vieții,
activelor și venituri ratate.
Uneori termenul de gestionare a stării de urgență se folosește în locul termenului de gestionare a dezastrelor, în special, în contextul unor pericole biologice și tehnologice și
pentru urgențele sanitare. Deși există un grad sporit de suprapunere, o stare de urgență se poate referi, de asemenea, la evenimente periculoase care nu se soldează cu
perturbări serioase în funcționarea comunității sau a societății.
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Pierderea potențială a vieții, vătămări, active distruse sau deteriorate care se pot produce într-un sistem, societate sau comunitate într-un interval de timp delimitat, determinată în
mod probabilistic ca funcție de pericol, expunere, vulnerabilitate și capacitate.
Mențiune: Definiția riscurilor de dezastre reflectă conceptul evenimentelor periculoase și al dezastrelor drept rezultat al condițiilor permanente de risc existente. Riscurile de
dezastru includ diferite tipuri de pierderi potențiale care adesea sunt dificil de cuantificat. Cu toate acestea, cunoscând pericolele existente și configurația populației și a dezvoltării
socio-economice, riscurile de dezastre pot fi evaluate și cartografiate, cel puțin, în linii mari.
Este important de analizat contextul social și economic în care se produc riscurile de dezastru, deoarece oamenii nu împărtășesc neapărat aceleași percepții de risc și factori de
risc subiacenți.
Riscul acceptabil sau tolerabil reprezintă, prin urmare, o sub-noțiune importantă; măsura în care riscurile de dezastru sunt considerate acceptabile sau tolerabile depinde de
condițiile sociale, economice, politice, culturale, tehnice și de mediu existente. În termini inginerești, riscul acceptabil este utilizat și pentru a evalua și defini măsurile structurale și
nestructurale considerate necesare pentru a reduce prejudiciile posibile persoanelor, proprietății, serviciilor și sistemelor la un nivel tolerat specificat în conformitate cu normele sau
„practica acceptată”, bazată pe probabilitatea cunoscută a pericolelor și pe alți factori.
Riscul rezidual este riscul de dezastru ce rămâne chiar și după ce au fost întreprinse măsuri eficace de reducere a riscurilor de dezastre și pentru care este necesar de menținut
capacitățile de intervenție în caz de urgență și de recuperare. Prezența riscului rezidual presupune o necesitate continuă de a dezvolta și sprijini efectiv capacitățile pentru serviciile
de urgență, de pregătire, intervenție și recuperare împreună cu politicile socio-economice, cum ar fi rețelele de siguranță și mecanismele de transfer al riscurilor în cadrul unei
abordări holistice.

Guvernanța
riscurilor de
dezastre
Gestionarea
riscurilor de
dezastre

Sistemul de instituții, mecanisme, cadre legale și de politici și alte aranjamente menite să direcționeze, să coordoneze și să supravegheze reducerea riscurilor de dezastre și
domeniile aferente de politici.
Mențiune: Buna guvernanță trebuie să fie transparentă, incluzivă, colectivă și eficientă în vederea reducerii riscurilor de dezastre existente și evitării creării unor noi riscuri.
Gestionarea riscurilor de dezastre reprezintă aplicarea politicilor și a strategiilor de reducere a riscurilor de dezastre în vederea prevenirii unor noi riscuri, reducerii celor existente
și gestionării riscurilor reziduale, contribuind la fortificarea rezilienței și reducerea pierderilor cauzate de dezastre.
Mențiune: Acțiunile de gestionare a riscurilor de dezastre pot fi diferențiate în gestionarea de perspectivă a riscurilor de dezastre, gestionarea corectivă a riscurilor de dezastre și
gestionarea compensatorie a riscurilor de dezastre, numită și gestionarea riscurilor reziduale.
Activitățile de gestionare de perspectivă a riscurilor de dezastre abordează și încearcă să evite apariția unor riscuri de dezastre noi sau mai pronunțate. Aceste activități se
axează pe abordarea riscurilor de dezastre care pot apărea în viitor în cazul în care nu sunt puse în aplicare politicile de reducere a riscurilor de dezastre; exemplele includ o mai
bună amenajare a teritoriului sau a unor sisteme de aprovizionare cu apă rezistente la dezastre.
Activitățile de gestionare corectivă a riscurilor de dezastre abordează și încearcă să elimine sau să reducă riscurile de dezastru care sunt deja prezente și care trebuie gestionate
și reduse în prezent. Exemplele includ modernizarea infrastructurii critice sau relocarea populației sau a activelor expuse unor astfel de riscuri.
Activitățile de gestionare compensatorie a riscurilor de dezastre fortifică rezistența socială și economică a oamenilor și a societăților în raport cu riscurile reziduale ce nu pot fi
efectiv reduse. Acestea includ activități de pregătire, intervenție și recuperare, dar și un mix de diferite instrumente de finanțare, cum ar fi fondurile naționale contingente, credite
contingente, asigurări și re-asigurări contingente, precum și rețele de protecție socială.
Gestionarea riscurilor de dezastre bazată pe comunitate promovează implicarea comunităților potențial afectate în gestionarea riscurilor de dezastre la nivel local. Aceasta
include evaluarea pericolelor, vulnerabilităților și a capacităților la nivel de comunitate, și implicarea lor în planificare, implementare, monitorizare și evaluare a acțiunilor locale
pentru reducerea riscurilor de dezastre.
Abordarea persoanelor locale și indigene în raport cu gestionarea riscurilor de dezastre implică recunoașterea și utilizarea cunoștințelor și a practicilor tradiționale, indigene și
locale în vedere completării cunoștințelor științifice în materie de evaluare a riscurilor de dezastre și pentru planificarea și implementarea gestionării locale a riscurilor de
dezastre.
Planurile de gestionare a riscurilor de dezastre prevăd scopul și obiectivele concrete de reducere a riscurilor de dezastre împreună cu acțiunile aferente menite să atingă
obiectivele trasate. La elaborarea acestor planuri se va ține cont de Cadrul de la Sendai, fiind analizate și coordonate cu planurile de dezvoltare relevante, alocarea resurselor și
activitățile de program. Planurile de nivel național trebuie să conțină acțiuni concrete pentru fiecare nivel de responsabilitate administrativă și adaptate diferitor circumstanțe
sociale și geografice existente. În plan ar trebui specificat cadrul temporal și responsabilitățile privind implementarea și sursele de finanțare. Se va face referință, în funcție de
caz, la planul de dezvoltare durabilă și la planul de adaptare la schimbările climatice.
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Reducerea
riscurilor de
dezastre
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Reducerea riscurilor de dezastre este axată pe prevenirea noilor riscuri și reducerea celor existente, gestionând concomitent riscurile reziduale, toate aceste acțiuni contribuind la
fortificarea rezilienței și, prin urmare, la realizarea unei dezvoltări durabile.
Mențiune: Reducerea riscurilor de dezastre constituie obiectivul politicilor de gestionare a riscurilor de dezastre, scopurile și obiectivele fiind definite în strategiile și planurile de
reducere a riscurilor de dezastre.
Strategiile și politicile de reducere a riscurilor de dezastre definesc scopurile și obiectivele pentru diferite intervale de timp, stabilind obiective, indicatori și termene. În conformitate
cu Cadrul de la Sendai, acestea ar trebui să prevină crearea riscurilor de dezastre, să reducă riscurile existente și să fortifice reziliența economică, socială, sanitară și de mediu.
„Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030”, aprobat de ONU și adoptat în martie 2015, conține politici de reducere a riscurilor de dezastre
agreate la nivel global, al căror rezultat scontat în următorii 15 ani este: “Reducerea semnificativă a riscurilor de dezastre și a pierderilor de vieți omenești, surselor de existență și
sănătate, precum și a activelor economice, fizice, sociale, culturale și de mediu ale persoanelor, întreprinderilor, comunităților și țărilor”.

Reziliența la dezastre Capacitatea de a atenua și de a se recupera de pe urma evenimentelor de dezastru. Un subset al conceptului mai amplu de reziliență. (A se vedea Reziliența)
Sistem de
avertizare
timpurie

Un sistem integrat de monitorizare, prognoză și estimare a pericolelor, sisteme de activități de evaluare și comunicare a riscurilor de dezastre, precum și de pregătire pentru astfel
de riscuri și procese care să le permită oamenilor, comunităților, guvernelor, întreprinderilor și altor entități să întreprindă acțiuni în timp util în vederea reducerii riscurilor de
dezastre înainte de declanșarea unor evenimente periculoase.
Mențiuni: Un sistem de alertă eficace „cap-coadă” și „centrat pe oameni” poate include 4 elemente principale interconectate: 1) cunoașterea riscurilor de dezastre pe baza
colectării sistematice a datelor și a evaluărilor riscurilor de dezastre; 2) depistarea, monitorizarea, analizarea și prognozarea pericolelor și a eventualelor consecințe; 3)
diseminarea și comunicarea în timp util, prin intermediul unei surse oficiale, a avertismentelor autentice, corecte și executabile și a informațiilor asociate privind probabilitatea și
impactul; și 4) gradul de pregătire la toate nivelurilor pentru a răspunde alertelor timpurii. Aceste 4 componente interconectate urmează a fi coordonate în cadrul și între sectoare și
multiple niveluri astfel încât sistemul să funcționeze eficace și să includă un mecanism de feedback pentru îmbunătățire continuă. Eșecul produs în cadrul unei componente sau
lipsa de coordonare între componente se poate solda cu un eșec al întregului sistem.
Sistemele de avertizare timpurie privind riscurile multiple acoperă un spectru de pericole și impacturi. Acestea sunt concepute să fie utilizate în contextul unor riscuri multiple atunci
când evenimentele periculoase se pot produce simultan, în cascadă sau cumulativ, fiind luate în considerare potențialele efecte interconectate. Un sistem de avertizare timpurie
privind riscurile multiple sporește eficiența și coerența avertismentelor prin mecanisme și capacități coordonate și compatibile, implicând multiple discipline pentru identificarea
corectă și actualizată a pericolelor și monitorizarea pericolelor multiple. Sistemele de avertizare timpurie privind riscurile multiple abordează câteva pericole și/sau impacturi ale
unor pericole similare sau diferite în contextul în care se pot produce evenimente periculoase individuale, simultane sau cumulative de-a lungul timpului, luându-se în considerare
efectele potențiale interconectate. Un sistem de avertizare timpurie privind riscurile multiple cu capacitatea de a avertiza despre unul sau mai multe pericole, sporește eficiența și
coerența avertismentelor prin mecanisme și capacități coordonate și compatibile, implicând multiple discipline pentru identificarea și monitorizarea corectă și actualizată a
pericolelor.

Pierdere economică

Impactul economic total care include pierderea economică directă și indirectă. Pierderea economică directă: valoarea monetară a activelor fizice existente în zona afectată care au
fost distruse total sau parțial. Pierderea economică directă este aproape echivalentă daunelor fizice. Pierderea economică indirectă: declinul valorii economice adăugate ca o
consecință a pierderii economice directe și/sau a impacturilor umane și de mediu.
Mențiuni: Exemplu de active fizice care servesc drept bază pentru calcularea pierderii economice directe includ casele, școlile, spitalele, clădirile comerciale și guvernamentale,
infrastructura rutieră, energetică, de telecomunicații și alte infrastructuri; activele întreprinderilor și uzinele; producția cum ar fi culturile agricole, animalele și infrastructura de
producere. Acestea ar putea include, de asemenea, active de mediu și patrimoniul cultural.
De regulă, pierderea economică directă se produce în timpul evenimentului sau în următoarele câteva ore după eveniment, fiind frecvent evaluată curând după consumarea
evenimentului în vederea estimării costului de recuperare și solicitarea plăților de asigurare. Aceste pierderi sunt tangibile și relativ ușor de măsurat.
Pierderea economică indirectă include impacturi micro-economice (de exemplu, reducerea veniturilor din cauza discontinuității activității), impacturi mezo-economice (de exemplu,
reducerea veniturilor din cauza impacturilor asupra activelor naturale, întreruperilor din lanțurile de aprovizionare sau a șomajului temporar) și impacturi macro-economice (de
exemplu, creșterea prețurilor, creșterea datoriei publice, impactul negativ asupra cotațiilor la bursă și reducerea PIB-ului).
Pierderile indirecte se pot produce în interiorul sau în exteriorul zonei periculoase, fiind marcate frecvent de un decalaj de timp. În rezultat, aceste pierderi pot fi intangibile sau dificil
de măsurat.
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Strămutarea temporară a oamenilor și a activelor în zone mai sigure, în vederea protejării acestora, înainte, în timpul sau după producerea unui eveniment periculos.
Mențiuni: Planurile de evacuare se referă la aranjamentele definite în prealabil pentru a permite strămutarea temporară a persoanelor și activelor în zone mai sigure înainte, în
timpul sau după producerea unui eveniment periculos. Planurile de evacuare pot include planuri pentru întoarcerea persoanelor evacuate și opțiuni pentru adăposturile existente.

Expunere

Situația când persoanele, infrastructura, spațiul locativ, capacitățile de producție și alte active tangibile sunt amplasate în zonele cu risc de expunere la pericole.
Mențiune: Dimensiunile expunerii pot include numărul de persoane sau tipurile de active din zonă. Acestea pot fi combinate cu vulnerabilitatea specifică și capacitatea
elementelor expuse unui anumit pericol în scopul estimării riscurilor cantitative asociate cu acel pericol prezent în zona de interes.

Risc extensiv de
dezastru

Riscul unor evenimente periculoase și dezastre de gravitate redusă și frecvență ridicată asociate, dar nu în mod exclusiv, cu pericole localizate extensiv.

Lanț de eșec

Un lanț de eșec reprezintă un set de eșecuri corelate care afectează activele critice ale mai multor sisteme din infrastructura orașului. De exemplu, inoperabilitatea unei substații
electrice poate stopa funcționarea instalației de epurare a apelor reziduale; aceasta poate opri funcționarea unui spital; care, la rândul său, poate semnifica pierderea parțială a
capacității de asigurare a dializei renale. Prin urmare, această cascadă de eșecuri va afecta sistemul energetic, de aprovizionare cu apă și de sănătate.

Organizații
locale

Organizațiile care există pentru a crea reziliența în fața dezastrelor la nivel local, în cazul în care sunt create special în acest scop (de exemplu, organizațiile comunitare pentru
intervenție în caz de urgență) sau care servesc altor scopuri, dar sunt capabile să joace un rol de reziliență în caz de dezastru: de exemplu, bisericile, mesele rotunde de afaceri,
organizațiile de tineret, bucătăriile alimentare, programele de supraveghere de cartier, centrele de zi etc.

Mențiune: Riscurile extensive de dezastre sunt, de regulă, ridicate în cazul în care comunitățile sunt expuse și vulnerabile la inundații, alunecări de teren, furtuni sau secete
localizate repetate. Riscurile extensive de dezastre sunt frecvent exacerbate de sărăcie, urbanizare și degradarea mediului ambiant.
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Un proces, fenomen sau activitate umană care poate cauza pierderi de vieți omenești, vătămări sau alte impacturi de sănătate, daune proprietății, perturbări sociale și economice
sau degradarea mediului.
Mențiuni: Pericolele pot fi de origine naturală, antropogenă sau socio-naturală. Pericolele naturale sunt asociate preponderent cu procesele și fenomenele naturale. Pericolele
antropogene sau cele cauzate de om sunt induse în totalitate sau predominant de activitățile și alegerile oamenilor. Această noțiune nu include apariția sau riscul conflictelor
armate și alte situații de instabilitate sau tensiune socială care fac obiectul dreptului internațional umanitar și al legislației naționale. Unele pericole sunt de origine socio-naturală
atunci când sunt asociate cu o combinație de factori naturali și antropogeni, inclusiv cu degradarea mediului și cu schimbările climatice.
Pericolele pot fi unice, secvențiale sau combinate în ceea ce privește proveniența și efectele produse. Fiecare pericol este caracterizat de locație, intensitate sau magnitudine,
frecvență și probabilitate. Pericolele biologice sunt, de asemenea, definite prin contagiozitate sau toxicitate sau alte caracteristici ale patogenilor cum ar fi doză-răspuns, perioada
de incubație, rata mortalității în astfel de cazuri și estimarea patogenică de transmitere.
Pericolele multiple semnifică selecția de pericole majore multiple cu care se confruntă țara, și (2) contextele specifice în care evenimentele periculoase se pot produce simultan, in
cascadă sau cumulativ în timp, luând în considerare efectele interconectate potențiale.
Pericolele includ (după cum a fost menționat în Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre și în ordinea alfabetică) procese și fenomene biologice, de mediu,
geologice, hidro-meteorologice și tehnologice.
Pericolele biologice au origine organică sau sunt transmise de vectori biologici, inclusiv de microorganisme patogenice, toxine și substanțe bioactive. De exemplu, bacteriile,
virusurile sau paraziții, precum și animalele sălbatice și insectele veninoase, plantele otrăvitoare și țânțarii purtători de agenți provocatori de boli.
Pericolele de mediu pot include pericole chimice, naturale și biologice. Acestea pot fi create de degradarea mediului, poluarea fizică sau chimică a aerului, apei și solului. Cu toate
acestea, multe dintre procese și fenomene care cad sub incidența acestei categorii pot fi considerate mai degrabă promotori ai pericolelor și riscurilor decât pericole în sine, cum ar
fi, de exemplu, degradarea solului, despădurirea, reducerea biodiversității, salinizarea și creșterea nivelului mării.
Pericolele geologice sau geofizice provin din procesele terestre interne. De exemplu, cutremurele de pământ, activitatea și emisiile vulcanice și procesele geofizice aferente cum ar
fi mișcările în masă, alunecările de teren, alunecările de roci, prăbușirea suprafețelor și reziduurile sau curgerile de noroi. Factorii hidro-meteorologici sunt contribuitori importanți ai
unor astfel de procese. Este dificil de clasificat tsunami; deși sunt declanșate de cutremurele subacvatice și alte evenimente geologice, tsunami devin procese oceanice care se
manifestă prin pericole hidrologice de coastă.
Pericolele hidro-meteorologice au origine atmosferică, hidrologică sau oceanografică. De exemplu, ciclonii tropicali (cunoscuți și sub denumirea de taifunuri și uragane), inundațiile,
inclusiv viiturile, seceta, valurile de căldură și de frig și furtunile de coastă. Și condițiile hidro-meteorologice pot provoca alte pericole, cum ar fi alunecările de teren, incendiile din
spațiile deschise, plăgile de lăcuste, epidemiile și transportarea și dispersarea de substanțe toxice și materiale în cazul erupțiilor vulcanice.
Pericolele tehnologice provin din condiții tehnologice sau industriale, proceduri periculoase, eșecuri de infrastructură sau activități specifice umane. De exemplu, poluarea
industrială, radiația nucleară, deșeurile toxice, cedarea barajelor, accidentele rutiere, exploziile din cadrul uzinelor, incendiile și deversările de substanțe chimice. De asemenea,
pericolele tehnologice pot fi cauzate direct în rezultatul impacturilor unui eveniment natural riscant.

Eveniment periculos

Manifestarea unui pericol într-un anumit loc într-o anumită perioadă de timp.
Mențiune: Evenimentele periculoase grave pot genera un dezastru în rezultatul combinației unui pericol cu alți factori de risc.

Riscuri intensive
de dezastre
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Riscul de gravitate sporită a dezastrelor cu o frecvență medie sau redusă asociat preponderent cu pericole majore.
Mențiune: Riscurile intensive de dezastre aparțin, în deosebi, orașelor mari sau altor zone dens populate care, pe lângă faptul că sunt expuse unor pericole intense cum ar fi
cutremurele de pământ puternice, vulcanii activi, inundațiile masive, tsunami sau furtunile, sunt concomitent extrem de vulnerabile la aceste pericole.
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Reducerea sau minimizarea impacturilor adverse ale unui eveniment periculos.
Mențiune: Impacturile adverse ale pericolelor, în particular, ale pericolelor naturale, adesea nu pot fi prevenite integral, însă anvergura sau gravitatea acestora poate fi redusă
semnificativ prin diverse strategii și acțiuni. Măsurile de atenuare includ tehnici inginerești și construcții rezistente la pericole, precum și politici de mediu și sociale îmbunătățite și
sensibilizarea publicului. De menționat faptul că în cazul politicilor privind schimbările climatice, noțiunea de „atenuare” este definită în mod diferit, semnificând reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră care constituie sursa schimbărilor climatice.

„Cel mai probabil”

Un pericol ce cauzează dezastre și gravitatea acestuia calculată să fie la mijlocul distribuției probabilității (preferabil) sau evaluată ca fiind „tipică” pe baza raționamentelor
experților și a altor estimări ad-hoc.

„Cel mai grav”

Un pericol ce cauzează dezastre și gravitatea acestuia calculată să fie în intervalul de sus de 10% al distribuției probabilității (preferabil) sau evaluată ca fiind „cel mai rău caz” pe
baza raționamentelor experților și a altor estimări ad-hoc.

Platforma
națională pentru
reducerea
riscurilor de
dezastre

Un termen generic pentru mecanismele naționale de coordonare și orientările de politici privind reducerea riscurilor de dezastre care sunt multisectoriale și interdisciplinare prin
natura lor, cu participarea entităților publice, private și a societății civile, implicând toate entitățile vizate din țară.

Nivelul de pregătire

Cunoștințele și capacitățile dezvoltate de guverne, organizații de intervenție și recuperare, comunități și persoane fizice menite să anticipeze efectiv, să intervină și să contribuie la
recuperarea situației de pe urma impacturilor unor dezastre posibile, iminente sau actuale.

Mențiuni: Forurile guvernamentale efective de coordonare sunt constituite din părți interesate relevante la nivel național și local, fiind desemnat un punct focal național. Pentru
ca astfel de mecanisme să aibă o temelie robustă în cadrele instituționale naționale, ar trebui de instituit în continuare elemente cheie și responsabilități prin intermediul actelor
legislative, reglementărilor, standardelor și procedurilor, inclusiv: responsabilități și autoritate clar atribuite; sensibilizarea sporită și cunoașterea riscurilor de dezastre prin
intermediul partajării și diseminării informațiilor și a datelor non-sensibile despre riscurile de dezastre; contribuirea și coordonarea rapoartelor cu privire la riscurile de dezastre
locale și naționale; coordonarea campaniilor de sensibilizare a publicului în ceea ce privește riscurile de dezastre; facilitarea și susținerea cooperării locale multisectoriale (de
exemplu, între administrațiile publice locale); contribuirea la determinarea și raportarea privind planurile de gestionare a riscurilor de dezastre la nivel național și local și toate
politicile relevante pentru gestionarea riscurilor de dezastre.

Mențiune: Acțiunea de pregătire este realizată în contextul gestionării riscurilor de dezastre și își propune să consolideze capacitățile necesare pentru a gestiona eficient toate
tipurile de urgențe și a efectua tranziția corespunzătoare de la etapa de intervenție la cea de recuperare durabilă.
Gradul de pregătire este bazat pe o analiză robustă a riscurilor de dezastre și a corelării respective cu sistemele de alertă precoce și include astfel de activități cum ar fi
planificarea de urgență, depozitarea echipamentelor și a consumabilelor, elaborarea unor aranjamente de coordonare, evacuare și informare a publicului și instruirea asociată și
exerciții pe teren. Acestea trebuie să fie susținute de capacități oficiale instituționale, legale și bugetare. Noțiunea conexă de „disponibilitate” descrie capacitatea de a interveni
prompt și adecvat în caz de necesitate.
Planul de pregătire cuprinde aranjamente în avans care să permită efectuarea în timp util a unor intervenții eficace și adecvate în funcție de evenimentele periculoase posibile sau
situațiile emergente de dezastru care ar putea amenința societatea sau mediul ambiant.
Prevenire

Activități și măsuri menite să evite riscurile de dezastru existente sau noi.
Mențiuni: Prevenirea (cu alte cuvinte, prevenirea dezastrelor) exprimă conceptul și intenția de a evita integral impacturile potențiale adverse ale unor evenimente periculoase. Deși
anumite riscuri de dezastru nu pot fi eliminate, prevenirea se axează pe reducerea vulnerabilității și a expunerii în astfel de circumstanțe când în rezultat riscul de dezastru este
înlăturat. De exemplu, barajele sau rambleurile ce elimină riscul de inundație, reglementările de amenajare/utilizare a terenurilor ce nu permit amplasarea orașelor/satelor în zone
cu risc sporit, proiecte seismice de inginerie care asigură supraviețuirea și funcționarea unei clădiri de importanță critică în cazul cutremurelor de pământ eventuale și imunizarea
împotriva maladiilor ce pot fi prevenite prin vaccinuri. Măsurile de prevenire pot fi întreprinse în timpul sau după ce s-a produs un eveniment periculos sau un dezastru în vederea
prevenirii unor pericole secundare sau a consecințelor acestora, cum ar fi măsurile de prevenire a contaminării apei.

Reconstruire

Procesul de reconstruire pe termen mediu și mai îndelungat și restaurarea durabilă a infrastructurilor critice rezistente, a serviciilor, spațiului locativ, instalațiilor și surselor de
existență necesare pentru funcționarea deplină a comunității sau a societății afectate de dezastru, armonizate cu principiile de dezvoltare durabilă și reconstruire de o calitate
mai bună, pentru a evita sau a reduce riscurile de dezastre viitoare.
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Recuperare

Restaurarea sau îmbunătățirea condițiilor de trai, a sănătății, precum și a activelor economice, fizice, sociale, culturale și de mediu, a sistemelor și activităților unei comunități sau
societăți afectate de dezastru, aliniate la principiile de dezvoltare durabilă și reconstruire de o calitate mai bună, pentru a evita sau a reduce riscurile de dezastre viitoare.

Reabilitare

Restaurarea serviciilor și a instalațiilor de bază pentru funcționarea comunității sau a societății afectate de dezastru.

Risc rezidual

Riscurile de dezastre ce rămân într-o formă ce nu poate fi gestionată chiar și atunci când sunt puse în aplicare măsuri eficace de reducere a riscurilor de dezastre și pentru care
urmează a fi menținută intervenția de urgență și de recuperare a capacităților.
Mențiune: Prezența riscurilor reziduale presupune necesitatea continuă de a dezvolta și sprijini efectiv capacitățile serviciilor de urgență, pregătirea, intervenția și recuperarea
împreună cu politicile socio-economice cum ar fi rețelele de siguranță și mecanismele de transfer al riscurilor în cadrul unei abordări holistice.

Reziliență

Dividend de
reziliență
Răspuns

Capacitatea unui sistem, comunități sau societăți expuse pericolelor de a rezista, absorbi, acomoda, a se adapta, transforma și recupera în timp util și într-o manieră eficientă de
pe urma efectelor unui pericol, inclusiv prin conservarea și restaurarea structurilor și funcțiilor sale esențiale cu ajutorul gestionării riscurilor.
Capacitatea unei entități (persoane fizice, corporații sau societăți) de a se pregăti din timp pentru cazurile de perturbări neașteptate și imprevizibile de a se recupera de pe urma
acestor perturbări și, ulterior, de a profita de noi oportunități produse de aceste perturbări pentru a se dezvolta și a se extinde (Judith Rodin).
Acțiunile întreprinse direct înainte, în timpul sau imediat după un dezastru pentru a salva vieți, reduce impacturile asupra sănătății, asigura securitatea publică și îndeplini nevoile
de subzistență ale persoanelor afectate.
Mențiune: Răspunsul la dezastru este axat preponderent pe nevoile imediate și pe termen scurt, fiind numit uneori ajutor de urgență în caz de dezastre. Răspunsul eficace,
eficientă în timp util se bazează pe măsuri informate de pregătire în cazul riscurilor de dezastre, inclusiv pe dezvoltarea capacităților de intervenție ale persoanelor fizice,
comunităților, organizațiilor, țărilor și ale comunității internaționale.
Elementele instituționale de răspuns adesea includ acordarea serviciilor de urgență și a asistenței din partea sectoarelor public, privat și comunitar cu implicarea comunității și a
voluntarilor.
Serviciile de urgență reprezintă un set critic de agenții specializate în sarcina cărora sunt puse responsabilități concrete de deservire și protecție a persoanelor și proprietății în
situații de urgență și de dezastru. Acestea includ, printre altele, autoritățile de apărare civilă, poliția și serviciile de pompieri. Delimitarea etapei de intervenție și de cea de
recuperare ulterioară nu este clară. Unele acțiuni de răspuns, cum ar fi asigurarea cu spațiu locativ temporar și aprovizionarea cu apă pot să dureze și în perioada de recuperare.

Modernizare

Consolidarea sau modernizarea structurilor existente pentru a deveni mai reziliente la efectele nocive ale pericolelor.
Mențiune: Modernizarea cere examinarea proiectului și a funcționării structurii, stresurile la care poate fi supusă structura în rezultatul unor pericole concrete sau scenarii privind
riscurile, precum și caracterul practic și costurile diferitor opțiuni de modernizare. De exemplu, instalarea unor suporturi adiționale pentru a stabiliza pereții, piloni de consolidare,
plăci de oțel între pereți și acoperiș, obloanelor la ferestre și îmbunătățirea protecției instalațiilor și a echipamentelor importante.

Evaluarea
riscurilor de
dezastre

Informații
privind
riscurile de
dezastre
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O abordare calitativă sau cantitativă pentru a determina natura și anvergura riscurilor de dezastre prin analizarea pericolelor potențiale și evaluarea condițiilor existente de
expunere și vulnerabilitate care împreună ar putea prejudicia persoanele, proprietatea, serviciile, condițiile de trai și mediul ambiant de care acestea depind.
Mențiune: Evaluările riscurilor de dezastre includ: identificarea pericolelor, trecerea în revistă a caracteristicilor tehnice ale pericolelor cum ar fi amplasarea, intensitatea, frecvența și
probabilitatea; analiza expunerii și a vulnerabilității, inclusiv dimensiunile fizice, sociale, sanitare, de mediu și economice și evaluarea eficacității capacităților actuale și alternative de
gestionare în raport cu scenariile eventuale de risc.
Informații cuprinzătoare privind toate dimensiunile riscurilor de dezastre, inclusiv pericolele, expunerea, vulnerabilitatea și capacitatea referitoare la persoane, comunități,
organizații și țări și activele acestora.
Mențiune: Informațiile privind riscurile de dezastre includ toate studiile, datele și cartografierea necesară înțelegerii promotorilor riscurilor de dezastre și a factorilor de risc subiacenți.
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Transfer de risc

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Procesul de redirijare oficială sau neoficială a consecințelor financiare generate de anumite riscuri de la o parte la alta, prin care o gospodărie, comunitate, întreprindere sau
autoritate de stat va obține resurse de la cealaltă parte după ce s-a produs un dezastru, în schimbul unor beneficii sociale sau financiare continue sau compensatorii oferite
celeilalte părți.
Mențiune: Asigurarea reprezintă o formă bine cunoscută de transfer al riscului, unde acoperirea riscului este obținută de la un asigurator în schimbul achitării unor prime pe o
perioadă îndelungată de timp. Transferul riscului se poate produce neoficial în cadrul familiei și al rețelelor comunitare când există așteptări reciproce de ajutor sub formă de cadouri
sau credite, precum și oficial când autoritățile, asiguratorii, băncile multilaterale și alte mari entități purtătoare de risc stabilesc mecanisme pentru a face față pierderilor în cazul unor
evenimente majore. Astfel de mecanisme includ contracte de asigurare și reasigurare, obligațiuni în situații de catastrofă, linii contingente de credit și fonduri de rezervă, când
costurile sunt acoperite din prime, contribuțiile investitorilor, dobânzi și, respectiv, economiile anterioare.

Măsuri
structurale și
nestructurale

Măsurile structurale reprezintă orice construcție fizică cu scopul de a reduce sau a evita impacturile posibile ale pericolelor sau aplicarea de tehnici sau tehnologii inginerești
pentru a asigura rezistența la pericole și rezistența în structuri sau sisteme. Măsurile nestructurale sunt acelea care nu presupun construcția fizică, folosind în schimb cunoștințe,
practici sau acorduri de a reduce riscurile de dezastru și impacturile acestora, în particular prin politici și legi, sensibilizarea, instruirea și educarea publicului.
Mențiune: Măsurile structurale obișnuite pentru reducerea riscurilor de dezastre includ baraje, cotizații în caz de inundații, baraje contra valurilor oceanice, construcții rezistente la
cutremur și adăposturi de evacuare. Măsurile nestructurale obișnuite includ norme de construcții, legi privind amenajarea teritoriului și punerea în aplicare a acestora, cercetări și
evaluări, resurse de informații și programe de conștientizare a publicului. Se va ține cont de faptul că în construcțiile civile și structurale, noțiunea de „structural” este utilizată întrun sens mai restrâns și semnifică structura portantă, iar alte părți cum ar fi placările de pereți, amenajările interioare sunt nestructurale.

Scenariu

O evaluare cuprinzătoare a gravității, probabilității unui pericol și a impactului total al acestuia – expunerea și vulnerabilitatea orașului la pierderea de vieți, daune sau alte impacturi
adverse cauzate de dezastru. Orașele vor dispune cel puțin de 2 scenarii: unul pentru „cel mai probabil” eveniment și altul pentru „cel mai grav” eveniment.

Punct unic de
coordonare

Persoana sau grupul/comisia (cu subgrupe sau subcomisii conform cerințelor) de la care toate organizațiile cu orice rol în asigurarea rezilienței orașului la dezastre acceptă
instrucțiuni sau orientări în materie de asigurare a rezilienței și cărora le vor raporta despre astfel de probleme.

Procedură de
operare standard
(POS)

Procese și proceduri repetate din timp pentru intervenția de urgență.

Promotori
subiacenți ai
riscurilor de
dezastre

Vulnerabilitate

Procese sau condiții, frecvent aferente dezvoltării, care influențează nivelul riscurilor de dezastre prin niveluri sporite de expunere și vulnerabilitate sau capacitate redusă.
Mențiuni: Promotorii subiacenți ai riscurilor de dezastre, menționați și ca factori de risc subiacenți dezastrului, includ sărăcia și inegalitatea, schimbările climatice și variabilitatea
climei, urbanizarea neplanificată și rapidă, lipsa examinării riscurilor de dezastre în gestionarea funciară și de mediu și în gestionarea resurselor naturale, precum și factorii micști
cum ar fi schimbarea demografică, politicile ce nu țin cont de riscurile de dezastre, lipsa de reglementări și stimulente pentru investiții private menite să reducă riscurile de
dezastre, lanțurile complexe de aprovizionare, disponibilitatea limitată de tehnologii, utilizarea nedurabilă a resurselor naturale, declinul ecosistemelor, pandemiile și epidemiile.
Condițiile determinate de factori sau procese fizice, sociale, economice și de mediu, care sporesc sensibilitatea unei persoane, comunități, active sau sisteme la impacturile
pericolelor.
Mențiune: Pentru factorii pozitivi care sporesc capacitatea persoanelor de a face față pericolelor a se vedea definițiile „Capacitate” și „Capacitatea de reacție”.
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Anexa 2: Istoria și evoluția Scorecard-ului

Istoria și evoluția Scorecard-ului:
1. Scorecard-ul Rezilienței Urbane la
Dezastre (Scorecard) a fost inițial
dezvoltat în 2014 ca legătură cu Cadrul
de la Hyogo pentru reducerea riscurilor
de dezastre. Acesta a fost actualizat în
2015 (v 2.2 - 30 aprilie 2015) pentru a
se alinia la cele „Zece Esențiale”
dezvoltate ca răspuns la Cadrul de la
Sendai privind reducerea riscurilor de
dezastre 2015-2030.
2. După 30 aprilie 2015, UNDRR s-a
angajat într-un proces consultativ amplu
cu organizațiile partenere pentru a
dezvolta indicatori urbani locali.
3. Atât Scorecard v 2.2, cât și indicatorii
urbani locali au fost pilotați, și au primit
feedback de la mai multe orașe pilot.
4. În paralel, au fost dezvoltați Indicatorii
Naționali pentru a sprijini Cadrul de la
Sendai și au fost adoptate Obiective
Globale de Dezvoltare Durabilă.
5. Această versiune a Scorecard-ului își
propune să îmbine Scorecard-ul și
Indicatorii Urbani Locali, să se alinieze
cu alte cadre internaționale și să
îmbunătățească gradul de utilizare a
instrumentului ca răspuns la feedback-ul
și sugestiile primite de la orașele pilot.
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Indicatorii naționali
pentru Cadrul de la
Sendai (2016)

UNDRR lansează
“Zece Esențiale pentru
îmbunătățirea
Rezilienței Urbane”

UNDRR lansează
“Îmbunătățirea rezilienței
urbane” 2010 - Peste 2500
orașe semnatare

Cadrul de
Acțiune de la
Hyogo (2005–
2015)

UNDRR lansează
LG-SAT (2011)

UNDRR lansează
versiunea actualizată
a celor “Zece
Esențiale pentru
Îmbunătățirea
Rezilienței Urbane”

Obiectivele Globale de
Dezvoltare Durabilă
(2016)

UNDRR lansează
Scorecard v2.

UNDRR
lansează
Scorecard v1.

Cadrul de la Sendai
privind reducerea
riscurilor de
dezastre 2015-2030.

2005

Efort concentrat - Orașele
consolidează reziliența la
dezastre

UNDRR lansează
Scorecard v3 și
instrumentul QRE (2017)

2015

Orașele pilot – Scorecard
Greater Manchester și Stoke on Trent, Regatul
Unit; Amadora, Portugalia; Jonkoping și Arvika,
Suedia. Numeroase alte orașe au finalizat
evaluările Scorecard-ului și au dezvoltat planuri de
acțiune fie din proprie inițiativă, fie colaborând cu
UNDRR, IBM sau AECOM.

Orașe pilot – Indicatorii Urbani Locali
Bugaba, Panama; Kisumu, Kenya; Aqaba,
Iordania; Yogyakarta, Indonezia; Makati,
Filipine și Islamabad, Pakistan
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Anexa 3: Legătura conceptuală a obiectivelor și indicatorilor de la Sendai la cele Zece Esențiale pentru a îmbunătăți reziliența și la
alte cadre internaționale
A. Cele Zece Esențiale pentru a îmbunătăți reziliența urbană și obiectivele și indicatorii global și naționali ai Cadrului de la Sendai
B. Obiectivele globale Sendai și obiective globale de dezvoltare durabilă
C. Obiectivele globale de la Sendai și Acordul de la Paris (COP21)

La actualizarea Scorecard-ului rezilienței urbane la dezastre, AECOM și IBM au finalizat o revizuire a alinierilor dintre criteriile incluse în evaluarea Scorecard-ului în cadrul celor Zece
Esențiale pentru a îmbunătăți reziliența urbană și obiectivele și indicatorii globali și naționali pentru monitorizarea Cadrului de la Sendai privind reducerea riscurilor de dezastre
•

Indicatorii globali din: Recomandările Grupului de lucru interguvernamental deschis de experți pe indicatorii și terminologia privind reducerea riscurilor de dezastre, Grupul de lucru
interguvernamental deschis de experți pe indicatorii și terminologia privind reducerea riscurilor de dezastre Geneva, 29-30 septembrie 2015, 10 -11 februarie 2016 și 15-18
noiembrie 2016,

•

Indicatorii naționali din: Lista preliminară a indicatorilor pentru monitorizarea Cadrului de la Sendai pentru RRD la nivel național (proiect pentru consultare)

Tabelul din următoarele două pagini este un rezumat care arată alinierea între cele Zece Esențiale pentru a îmbunătăți reziliența urbană și indicatorii globali și naționali de la Sendai.
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Legături cu indicatorii globali și naționali ai Cadrului de la Sendai
Esențialul 1: Pregătirea pentru reziliență
Global

Național

Obiectivul E

B2: Strategia și planul național RRD: Dispune țara de strategii și planuri
naționale RRD cu obiective, indicatori și intervale de timp, menite să
prevină crearea de risc, să reducă riscul existent și să consolideze
reziliența economică, socială, de sănătate și de mediu ? (DA / NU)
(OBIECTIVUL (e))

Majorarea substanțială, către anul 2020 a
numărului de țări care au adoptat strategii
naționale și locale de reducere a riscurilor de
dezastre.
•

•

E-1 Numărul de țări care adoptă și
implementează strategii naționale de
reducere a riscurilor de dezastre în
conformitate cu Cadrul de la Sendai pentru
reducerea riscurilor de dezastre 2015-2030.
E-2 Procentul guvernelor locale care
adoptă și implementează strategii locale
de reducere a riscurilor de dezastre în
conformitate cu strategiile naționale. Ar
trebui furnizate informații cu privire la
nivelurile adecvate ale administrației sub
nivelul național, cu responsabilitatea
reducerii riscurilor de dezastre.

B3: Strategia și planul sectorial RRD: Solicită țara ministerelor de resort
să stabilească strategii și planuri naționale RRD cu ținte, indicatori și
intervale de timp, menite să prevină crearea de risc, să reducă riscul
existent și să consolideze reziliența economică, socială, de sănătate și
de mediu ? (DA / NU)
B4: Reducerea riscurilor de dezastre și planificarea dezvoltării
economice: Riscurile de dezastre și climatice sunt incluse și contabilizate
în planurile de dezvoltare? (DA / NU) (OBIECTIVUL (e))
B5: Reducerea riscurilor de dezastre și adaptarea la schimbările
climatice: Sunt cadrele politice pentru gestionarea riscurilor de
dezastre și adaptare la schimbările climatice integrate? (DA / NU)

B6: Cadrul instituțional: Dispune țara de un cadru instituțional dedicat
(birou, agenție, sistem) pentru implementarea Cadrului de la Sendai?
(DA / NU)
B7: Coordonare cu mai mulți părți interesate: Țara dispune de un
mecanism formal (comitet, platformă națională etc.) pentru a coordona
politicile de RRD (în special activitățile de reducere a riscului existent, de
prevenire a generării de noi riscuri și de consolidare a rezilienței) între
sectoare? (DA / NU)
B11: Includerea RRD în planul de dezvoltare locală: Se cere, prin lege,
ca RRD să fie integrat în planificarea dezvoltării locale? (DA / NU)
B12: Coordonare cu mai mulți părți interesate: Dispune țara de legi,
reglementări, standarde sau proceduri care să impună guvernelor locale să
stabilească un mecanism formal (comitet, platformă națională etc.) pentru a
coordona RRD (activitățile de reducere a riscurilor existente, de prevenire a
riscurilor noi, de generare și consolidare a rezilienței) între sectoare și părțile
interesate? (Da / NU).

Esențialul 2: Identificarea, înțelegerea și întrebuințarea scenariilor de risc curente și viitoare
Global

Național

Obiectivul G

A4: Revizuirea post-dezastru: Dispune țara de o politică sau o strategie
pentru a desfășura evaluări post-dezastru folosind o metodologie /
orientare convenită pentru a revizui factorii cauzali, de apariție și de
răspuns / recuperare ai dezastrului pe baza dovezilor (DA / NU)?

Creșterea substanțială a disponibilității și
accesului pentru oameni la sisteme de
avertizare timpurie pentru pericole multiple și la
informația și evaluările privind riscurile
dezastrelor până în 2030
G-5 Numărul țărilor care au acces la informații
și evaluări accesibile, ușor de înțeles și de
utilizat, disponibile oamenilor atât la nivel
național cât și local
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A7: Evaluări ale riscurilor: Este guvernul obligat, în mod legal sau prin
politici naționale, să efectueze evaluări ale riscurilor în conformitate cu
orientările convenite în sectoarele relevante, inclusiv infrastructura și
instalațiile de salvare (rețele de energie, apă și transport, spitale etc.)?
(DA / NU)
A8: Profilul de risc a pericolelor multiple: Dispune țara de un profil al
tuturor riscurilor majore la care țara este expusă? (DA / NU)
(OBIECTIVUL (g))

A9: Evaluări de risc la nivel de sector: A implementat sectorul cheie de
dezvoltare evaluarea riscurilor? (DA / NU)
A10: Evaluări de risc la nivel local: Sunt autoritățile locale obligate prin lege
să dezvolte evaluări de risc? (DA / NU)
A11: Hărți de hazard și riscuri: Sunt autoritățile locale obligate prin lege să
elaboreze și să utilizeze hărțile de hazard și riscuri? (DA / NU)
A15: Platforma de date deschise: Dispune țara de politici și standarde în
vigoare pentru a dezvolta și menține o platformă de date care să permită
părților interesate și persoanelor să acceseze și să facă schimb de
informații legate de riscuri, cum ar fi expunerea la pericole fără caracter
sensibil, vulnerabilitatea, riscul, dezastrele și pierderea informațiilor
dezagregate? (DA / NU)
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Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Esențialul 3: Consolidarea capacității financiare pentru reziliență
Global

Național

Nici unul nu este direct relevant, deși
obiectivul global F ar putea fi tangențial
relevant pentru orașele din țările în curs de
dezvoltare:

A13: Analiza cost-beneficiu: Există o abordare standardizată sau o
metodologie pentru calcularea costurilor și beneficiilor RRD atunci când
se determină investițiile publice? (DA / NU)

F-1 (compus) Sprijinul internațional oficial
total, (AOD plus alte fluxuri oficiale), pentru
acțiuni naționale de RRD. Raportarea
furnizării sau recepționării cooperării
internaționale pentru RRD se va face
conform modalităților aplicate în țările
respective. Țările beneficiare sunt
încurajate să furnizeze informații cu privire
la suma estimată a cheltuielilor naționale
RRD.

E1 (C1): Buget: Dispune țara de o linie bugetară dedicată pentru
reducerea riscurilor de dezastre care poate fi accesată de către sectoarele
și autoritățile locale pentru toate aspectele RRD, inclusiv prevenirea
generării de noi riscuri de dezastru (DA / NU), reducerea riscurilor de
dezastre existente (DA / NU) pregătirea crescândă pentru răspuns și
recuperare (DA / NU), răspuns și recuperare (DA / NU) și revenire (DA /
NU)?
E3 (C42): Planificarea investițiilor publice: Este îngrijorarea privind riscurile
de dezastre inclusă în planul de investiții publice? (DA / NU))

E50 (C21): Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute: Dispune țara de o rezervă
pentru cheltuieli neprevăzute (bani strânși de-a lungul anilor)? (DA / NU)
E51 (C22): Alocarea bugetară anuală pentru situații de urgență: Dispune țara
de o politică de a aloca anumite % din buget pentru situații de urgență? (DA /
NU)
E60 (C47): Promovarea investițiilor: Este gestionarea riscurilor de
dezastre integrată în politicile de promovare a investițiilor, inclusiv în
stabilirea locației zonelor economice speciale (ZES)? (DA / NU)
E61 (C48): Politica ISD: Dispune țara de un sistem (bazat pe lege sau
program) pentru a oferi stimulente financiare (subvenție sau scutire de
impozite) pentru investiții străine directe sensibile la risc? (DA / NU)

E4 (C43): Criterii de investiții publice: Instituționalizează guvernul
național, prin politici sau legi, evaluarea beneficiilor reducerii / prevenirii
riscurilor de dezastre în calitate de criterii de luare a deciziilor pentru
toate proiectele de investiții publice la scară largă? (DA / NU)

Esențialul 4: Urmărirea dezvoltării urbane reziliente
Global

Național
B11: Includerea RRD în planul de dezvoltare locală: Se cere, prin lege,
ca RRD să fie integrat în planificarea dezvoltării locale? (DA / NU)
B16: Aplicare: Poate nerespectarea prevederilor existente de
îmbunătățire a siguranței din legile și reglementările sectoriale (de
exemplu, utilizarea terenurilor și planificarea urbană, normele de
construcție, gestionarea mediului și resurselor și siguranța sănătății) și
generarea sau transferul de riscuri dăunătoare care însoțesc aceste
aspecte să fie definită și considerată o încălcarea a unei legi în dreptul
civil (DA / NU), drept penal (DA / NU) și / sau drept administrativ (DA /
NU)?
B17: Standarde de calitate: Dispune țara de standarde de calitate,
precum certificări și premii pentru RRD, cu participarea sectorului privat,
societății civile, asociațiilor profesionale, organizațiilor științifice sau a
Organizației Națiunilor Unite? (DA / NU)

E37 (C54): Politica și planificarea reglementării utilizării terenurilor
(inclusiv planificarea urbană): Sunt luate în considerare riscurile de
dezastre în legile, reglementările și normele de amenajare a terenurilor?
(DA / NU)
E39 (C55): Norme de construcție: Dispune țara de norme de construcție care
iau în considerare riscurile de dezastre? (DA / NU)
E45 (C57): Dezvoltare urbană incluzivă: Sunt în vigoare legi sau politici care
facilitează accesul la terenuri sigure (de exemplu, unități de servicii furnizate
public) și la infrastructură de reducere a riscurilor pentru gospodăriile cu
venituri mici? (DA / NU)
E78 (C70): Agricultură comercială și dezvoltare a terenurilor: Sunt în
vigoare legi sau politici care reglementează achiziția și utilizarea solurilor
productive de către investitorii naționali și internaționali dintr-o perspectivă
a riscurilor de dezastre (DA / NU)?

E23 (C50): Infrastructură sensibilă la riscuri: Există legi și politici în
vigoare pentru a asigura că riscurile de dezastre sunt integrate în codul de
proiectare tehnică și în criteriile de selecție a amplasamentului pentru
toate lucrările publice și pentru infrastructură? (DA / NU)

109

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre
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Esențialul 5: Salvgardarea amortizoarelor naturale pentru a spori funcțiile de protecție oferite de ecosistemele naturale
Global

Național

Obiectivul D

A14: Dezvoltarea datelor de referință privind mediul prin sistemul
de contabilitate economie-mediu (SEEA): Țara implementează și
raportează conturile SEEA?

Reducerea substanțială a daunelor produse de
dezastre infrastructurilor de importanță critică
precum și a perturbărilor serviciilor de bază
acordate populației, printre care ale instituțiilor
medicale și educaționale, inclusiv prin
dezvoltarea rezilienței acestora până în 2030
D-4 Numărul altor unități și facilități de
infrastructură critică distruse sau deteriorate,
atribuite dezastrelor. Aceste elemente ale
infrastructurii critice care urmează să fie incluse
în calcul vor fi la decizia statelor membre și vor fi
descrise în metadatele însoțitoare. Infrastructura
de protecție și infrastructura verde ar trebui
incluse acolo unde acestea sunt relevante.

B19: Cooperare transfrontalieră: Țara participă la acorduri și protocoale
de cooperare formală cu țările vecine pentru a aborda riscurile
transfrontaliere? (DA / NU)
E67 (C65): Planificarea ecosistemelor: Guvernul național pregătește un
plan de gestionare a ecosistemelor care ia în considerare riscurile de
dezastre? (DA / NU)

E70 (C29): Reabilitare / conservare / îmbunătățire a mediului: Dispune țara
de o politică de a reabilita sau îmbunătăți ecosistemele deteriorate sau
degradate pentru a reduce riscurile și a crește serviciile ecosistemice? (DA /
NU))
E71 (C64): Protecția ecosistemelor: Guvernul național folosește legislația
privind zonele protejate pentru a asigura conservarea și îmbunătățirea
serviciilor de reglementare a ecosistemelor? (DA / NU)

Esențialul 6: Consolidarea capacității instituționale pentru reziliență
Global

Național

Obiectivul G

A5: Lecții internaționale învățate: Există dovezi că lecțiile învățate din
evenimentele din străinătate și modificările acordurilor internaționale sunt
reflectate în politica internă de RRD?

A21: Formare profesională: Țara dispune de o politică educațională care
susține înființarea și / sau menținerea programelor de licență sau
postuniversitare în domeniul RRD? (DA / NU)

A15: Platforma de date deschise: Țara are politici și standarde în vigoare
pentru a dezvolta și menține o platformă de date care să permită părților
interesate și persoanelor să acceseze și să facă schimb de informații
legate de riscuri, cum ar fi expunerea la pericole fără caracter sensibil,
vulnerabilitatea, riscul, dezastrele și pierderea informațiilor dezagregate?
(DA / NU)

A22: Acțiuni de sensibilizare: Dispune țara de o strategie națională pentru a
consolida educația publică, sensibilizarea RRD și pregătirea în acest sens,
inclusiv informații și cunoștințe privind riscurile de dezastre, prin campanii,
rețele sociale și mobilizare comunitară? (DA / NU)

G-5 Numărul țărilor care au acces la informații
și evaluări accesibile, ușor de înțeles și de
utilizat, disponibile oamenilor atât la nivel
național cât și local.
Obiectivul F (care se referă în mod specific la
țările în curs de dezvoltare)
Sporirea substanțială a cooperării
internaționale cu țările în curs de dezvoltare
prin acordarea acestora a unui sprijin
adecvat și durabil, care ar completa acțiunile
de implementare a acestui Cadru până în
2030
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A16: Implicarea mass-media: Dispune țara de o legislație sau un
mecanism oficial care solicită presei naționale și locale să reflecte /
analizeze cu acuratețe și responsabilitate informațiile RRD în domeniul
public? (DA / NU)
A18: Agenda de cercetare: Agenda națională de știință și tehnologie
include domenii de cercetare pentru a consolida capacitatea tehnică și
științifică de a valorifica și consolida cunoștințele existente și de a dezvolta
și aplica metodologii și modele pentru a evalua riscurile de dezastre,
vulnerabilitățile și expunerea la toate pericolele cu care se confruntă țara?
(DA / NU)

A23: Consolidarea capacității funcționarilor guvernamentali: Există un plan
sau o politică dedicată pentru consolidarea capacității de RRD a
funcționarilor publici atât la nivel național, cât și local? (DA / NU)
B7: Coordonare cu mai mulți părți interesate: Țara dispune de un
mecanism formal (comitet, platformă națională etc.) pentru a coordona
politicile de RRD (în special activitățile de reducere a riscului existent, de
prevenire a generării de noi riscuri și de consolidare a rezilienței) între
sectoare? (DA / NU)
B18: Cooperare regională: Este țara un membru oficial al unui mecanism
regional de parteneriat pentru RRD? (DA / NU)
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F-1 (compus) Sprijinul internațional oficial total,
(AOD plus alte fluxuri oficiale), pentru acțiuni
naționale de RRD. Raportarea furnizării sau
recepționării cooperării internaționale pentru
RRD se va face conform modalităților aplicate în
țările respective. Țările beneficiare sunt
încurajate să furnizeze informații cu privire la
suma estimată a cheltuielilor naționale RRD.

A19: Interfață dintre știință și politică: Există un mecanism formal (de
exemplu, platforma RRD) pentru a îmbunătăți dialogul și cooperarea
între comunitățile tehnologice și științifice (de exemplu, Comitetul de
experți în informarea riscurilor), alte părți interesate relevante și
responsabili de elaborarea politicilor pentru a facilita o interfață dintre
știință și politică pentru luarea eficientă a deciziilor publice și private în
RRD? (DA / NU)

F-5 Numărul de programe și inițiative
internaționale, regionale și bilaterale pentru
transferul și schimbul de știință, tehnologie și
inovare în reducerea riscurilor de dezastre pentru
țările în curs de dezvoltare.

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

B19: Cooperare transfrontalieră: Țara participă la acorduri și protocoale de
cooperare formală cu țările vecine pentru a aborda riscurile transfrontaliere?
(DA / NU)
B20: Platforma globală și regională pentru RRD: Participă țara dvs. la
cea mai recentă platformă globală și regională pentru RRD? (DA / NU)
E11 (D6): Centrul de operațiuni de urgență (gestionarea informațiilor):
Dispune țara de un centru de operațiuni în caz de urgențe care coordonează
informațiile și activitățile în timpul dezastrului? (DA / NU)
E13 (D8): Centre comunitare: Guvernul național promovează înființarea /
desemnarea centrelor comunitare care contribuie la promovarea
sensibilizării publicului și la stocarea materialelor de urgență? (DA / NU)

F-8 Numărul țărilor în curs de dezvoltare
susținute de inițiative bilaterale internaționale,
regionale pentru a-și consolida capacitatea
statistică legată de RRD.

Esențialul 7: Înțelegerea și consolidarea capacității sociale pentru reziliență
Global

Național

Obiectivul B

A16: Implicarea mass-media: Dispune țara de o legislație sau un
mecanism oficial care solicită presei naționale și locale să reflecte /
analizeze cu acuratețe și responsabilitate informațiile RRD în domeniul
public? (DA / NU)

Reducerea substanțială a numărului de
persoane afectate de dezastre cu scopul
micșorării, în perioada 2020-2030 a
indicatorului global al numărului de persoane
afectate la 100.000 populație comparativ cu
perioada 2005–2015
B-5 Numărul de persoane ale căror mijloace
de subzistență au fost perturbate sau
distruse din cauza dezastrelor.
Target G
Creșterea substanțială a disponibilității și
accesului pentru oameni, până în 2030, la
sisteme de avertizare timpurie cu pericole multiple
și la informații și evaluări ale riscurilor de dezastre

A17: Mecanismul de colectare a datelor de externalizare în masă: Țara
dispune de o politică de a utiliza informațiile produse de public (de
exemplu, utilizarea rețelelor sociale)?
A22: Acțiuni de sensibilizare: Dispune țara de o strategie națională pentru
a consolida educația publică, sensibilizarea RRD și pregătirea în acest
sens, inclusiv informații și cunoștințe privind riscurile de dezastre, prin
campanii, rețele sociale și mobilizare comunitară? (DA / NU)

E10 (D14): Instruire și exerciții care vizează cetățenii: Se desfășoară
exerciții regulate de urgență și sesiuni de instruire care să implice și să
vizeze cetățenii, sectorul civil și sectoarele private? (DA / NU)
E14 (D9): Planificarea guvernamentală a continuității activităților: Guvernul
dispune de un plan de continuitate a activităților care să permită continuitatea
furnizării de servicii publice critice după dezastru? (DA / NU)
E64 (D16): Planificarea continuității afacerilor: Țara dispune de un sistem
(bazat pe lege sau programe) pentru a oferi stimulente (financiare, tehnice)
companiilor private pentru ca acestea să dispună de un plan de gestionare
a riscurilor și planificare a continuității? (DA / NU)
E65 (D18): Pregătirea vânzărilor cu amănuntul: Țara dispune de un
protocol formal pentru a mobiliza cooperarea majorității companiilor de
vânzare cu amănuntul pentru ca acestea să fie gata să ofere aprovizionări
de urgență?

G-6 Procentul populației expuse la dezastre
sau în pericol, protejate prin evacuare
preventivă în urma avertizării timpurii.
G-3 Numărul de persoane raportat la 100.000
care recepționează informații de avertizare
timpurie prin intermediul guvernelor locale sau
prin mecanisme naționale de diseminare.
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Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR)

Esențialul 8: Creșterea rezilienței infrastructurii
Global

Național

Obiectivul C

A9: Evaluări de risc la nivel de sector: A implementat sectorul cheie de
dezvoltare evaluarea riscurilor? (DA / NU)

Reducerea pierderilor economice directe în
urma dezastrelor în raport cu produsul intern
brut mondial (PIB) până în 2030
Obiectivul D
Reducerea substanțială a daunelor produse de
dezastre infrastructurilor de importanță critică
precum și a perturbărilor serviciilor de bază
acordate populației, printre care ale instituțiilor
medicale și educaționale, inclusiv prin
dezvoltarea rezilienței acestora până în 2030
D-2 Numărul de instituții medicale distruse sau
deteriorate din cauza dezastrelor.
D-4 Numărul altor unități și facilități de
infrastructură critică distruse sau deteriorate,
atribuite dezastrelor.
D-7 Numărul de perturbări ale serviciilor medicale
din cauza dezastrelor.
D- 8 Numărul de perturbări ale altor servicii de
bază din cauza dezastrelor.

A11: Hărți de hazard și riscuri: Sunt autoritățile locale obligate prin lege să
elaboreze și să utilizeze hărțile de hazard și riscuri? (DA / NU)
E15 (D10): Cooperare orizontală: Dispune țara de un mecanism legal
sau formal în vigoare care să faciliteze guvernele locale să se folosească
de capacitățile și resursele altor guverne locale în timpul situațiilor de
urgență? (DA / NU)
E17 (D12): Cooperarea civil-militară: Există baza legală pentru utilizarea
unei armate în caz de dezastre și pentru planificarea și utilizarea
resurselor militare? (DA / NU)
E23 (C50): Infrastructură sensibilă la riscuri: Există legi și politici în
vigoare pentru a asigura că riscurile de dezastre sunt integrate în codul de
proiectare tehnică și în criteriile de selecție a amplasamentului pentru
toate lucrările publice și pentru infrastructură? (DA / NU)
E24 (C4): Întreținerea infrastructurii: Țara dispune de o politică de
gestionare a ciclului de viață a activelor sau de planuri pentru
infrastructuri (inclusiv întreținere și înlocuire)? (DA / NU)
Rețineți că din proiectul de indicatori naționali lipsește un indicator specific
privind infrastructura de comunicații.
E25 (C5): Drumuri și transport: Țara dispune de o politică de consolidare
și protejare a infrastructurii de transport, inclusiv a drumurilor, a căilor
ferate, a traficului maritim și aerian, construită în condiții de redundanță
pentru nodurile de transport (porturile maritime și aeriene) și rutele
principale? (DA / NU)
E26 (C6): Infrastructura de drenaj: Dispune țara de o politică de
îmbunătățire a gestionării apelor uzate și a drenajului în zonele urbane,
ținând cont de schimbările climatice? (DA / NU)
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E27 (C7): Gestionarea apei: Dispune țara de o politică în vigoare pentru a
îmbunătăți gestionarea apei în zonele predispuse la inundații, secetă sau
furtuni, ținând cont de schimbările climatice? (DA / NU)
E32 (D21): Pregătirea sectorului construcțiilor: Dispune țara de un protocol
formal pentru a mobiliza cooperarea marilor companii de construcții /
inginerie civilă pentru a se pregăti pentru situații de urgență?
E33 (D22): Pregătirea logistică: Dispune țara de un protocol formal
pentru a mobiliza cooperarea marilor companii de transport pentru a se
pregăti pentru situații de urgență?
E87 (C37): Evaluarea și modernizarea unităților de sănătate: Dispune țara de
o politică pentru a evalua riscurile de dezastre ale unităților de sănătate și
pentru a le moderniza? (DA / NU)
E88 (C62): Construcția sigură a instituțiilor medicale: Dispune țara de o
legislație sau politică în vigoare care impune luarea în considerare a riscurilor
de dezastre la proiectarea și amplasarea noilor unități de sănătate? (DA / NU)
E89 (D28): Sectorul sănătății PCA: Planul de sănătate al țării include un plan
de continuitate a afacerii în caz de dezastre? (DA / NU)
E90 (D29): Pregătirea instituțiilor de sănătate: Sunt instituțiile medicale
impuse prin vreun document strategic sau lege să dezvolte planuri de
intervenție sau de continuitate a afacerii? (DA / NU)
E91 (D30): Pregătirea lucrătorilor din domeniul sănătății: Dispune guvernul
național de o politică de sprijinire a instruirii lucrătorilor din domeniul
sănătății pentru situații de urgență (de exemplu, triaj)? (DA / NU)
E92 (D32): Furnizarea continuă a serviciilor de sănătate: Dispune țara de un
mecanism care să permită gospodăriilor cu venituri mici să continue
accesarea îngrijirii medicale la prețuri accesibile după un dezastru (de
exemplu, asistență medicală gratuită în situații de urgență, cupoane
medicale)? (DA / NU)
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Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Esențialul 9: Asigurarea răspunsului eficient la dezastru
Global

Național

Obiectivul A

E5 (D1): Planuri naționale de intervenție în caz de urgență: Pregătește
țara, pe baza legii sau a documentului strategic, planul național de
intervenție? (DA / NU)

E11 (D6): Centrul de operațiuni de urgență (gestionarea informațiilor):
Dispune țara de un centru de operațiuni în caz de urgențe care coordonează
informațiile și activitățile în timpul dezastrului? (DA / NU)

E6 (D2): Planuri de urgență la nivel local: Solicită țara autorităților locale
să formuleze și să implementeze planuri de intervenție în caz de
urgență? (DA / NU)

E12 (D7): Adăpost și rezerve: Solicită țara autorităților locale să
pregătească adăposturi, să identifice locurile de deplasare pentru
persoanele afectate de dezastre și rezervele de ajutoare (DA / NU)?

A-2 Numărul de decese atribuite dezastrelor, la
100.000 de locuitori

E7 (D3): Planuri de urgență în sector: Solicită țara ministerelor de resort
să formuleze și să implementeze planuri de urgență? (DA / NU)

Obiectivul D

E8 (D4): Instruire și exerciții: Se desfășoară exerciții regulate de urgență
și sesiuni de instruire pentru a consolida capacitatea de răspuns a
funcționarilor guvernamentali? (DA / NU)

E14 (D9): Planificarea guvernamentală a continuității activităților: Guvernul
dispune de un plan de continuitate a activităților care să permită continuitatea
furnizării de servicii publice critice după dezastru? (DA / NU)

Reducerea substanțială a mortalității globale
cauzate de dezastre cu scopul micșorării, în
perioada 2020-2030, a indicatorului global de
mortalitate la 100.000 populație, comparativ cu
perioada 2005–2015

Reducerea substanțială a daunelor produse de
dezastre infrastructurilor de importanță critică
precum și a perturbărilor serviciilor de bază
acordate populației, printre care ale instituțiilor
medicale și educaționale, inclusiv prin
dezvoltarea rezilienței acestora până în 2030
D- 8 Numărul de perturbări ale altor servicii de
bază din cauza dezastrelor.

E9 (D5): Instruiri și exerciții la nivel local: Guvernul național solicită
guvernelor locale să desfășoare instruiri și exerciții teritoriale de răspuns?
(DA / NU)
E10 (D14): Instruire și exerciții care vizează cetățenii: Se desfășoară
exerciții regulate de urgență și sesiuni de instruire care să implice și să
vizeze cetățenii, sectorul civil și sectoarele private? (DA / NU)

E18 (D13): Avertizare timpurie: Are țara un sistem de avertizare timpurie
pentru multiple pericole? (DA / NU)
E74 (C31): Securitatea alimentară: Dispune țara de o politică de securitate
alimentară (de exemplu, menținerea stocurilor de alimente, dispunerea de
aranjamente de urgență pentru cumpărarea alimentelor sau controlul
exporturilor de alimente în caz de criză alimentară)? (DA / NU)

Obiectivul E
E-1 Majorarea substanțială, către anul 2020 a
numărului de țări care au adoptat strategii
naționale și locale de reducere a riscurilor de
dezastre.
E-2 Numărul de țări care adoptă și
implementează strategii naționale de reducere
a riscurilor de dezastre în conformitate cu
Cadrul de la Sendai pentru reducerea
riscurilor de dezastre 2015-2030.
E-3 Procentul guvernelor locale care adoptă și
implementează strategii locale de reducere a
riscurilor de dezastre în conformitate cu
strategiile naționale. Ar trebui furnizate
informații cu privire la nivelurile adecvate ale
administrației sub nivelul național, cu
responsabilitatea reducerii riscurilor de
dezastre.
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Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Global
Obiectivul G
Creșterea substanțială a disponibilității și
accesului pentru oameni la sisteme de
avertizare timpurie pentru pericole multiple și la
informația și evaluările privind riscurile
dezastrelor până în 2030
G-1 (compus) Numărul de țări care au
sisteme de avertizare timpurie pentru
multiple pericole.
G-2 Numărul de țări care au sisteme de
monitorizare și prognoză pentru multiple
pericole.
G-3 Numărul de persoane raportat la 100.000
care recepționează informații de avertizare
timpurie prin intermediul autorităților locale sau
prin mecanisme naționale de diseminare.
G-4 Procentul guvernelor locale care au un
plan de acțiune legat de avertizările timpurii.
G-5 Numărul țărilor care au acces la
informații și evaluări accesibile, ușor de
înțeles și de utilizat, disponibile oamenilor
atât la nivel național cât și local
G-6 Procentul populației expuse la dezastre
sau în pericol, protejate prin evacuare
preventivă în urma avertizării timpurii.
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Național
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Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Esențialul 10: Accelerarea recuperării și reconstruirii de o calitate mai bună
Global

Național
A4: Revizuirea post-dezastru: Dispune țara de politică sau o strategie
pentru a desfășura evaluări post-dezastru folosind o metodologie /
orientare convenită pentru a revizui factorii cauzali, de apariție și de
răspuns / recuperare a dezastrului pe baza dovezilor (DA / NU)?
B13: Evaluări naționale: Dispune guvernul național de mecanisme de
urmărire, evaluare periodică și raportare publică a progreselor
înregistrate în strategiile naționale și locale de RRD? (Da / NU)?
B14: Evaluări locale: Solicită guvernul național autorităților locale să
urmărească, să evalueze periodic și să raporteze public progresele
privind strategiile lor locale de RRD către conducerea locală sau
guvernul național? (DA / NU)
B15: Evaluarea capacității: Guvernul național efectuează evaluarea
capacității tehnice, financiare și administrative a DRM pentru a face față
riscurilor identificate la nivel național și local? (DA / NU)
B21: Evaluare inter pares: Participă guvernul dvs. la evaluarea inter pares
ca țară gazdă sau evaluatori în alte țări? (DA / NU)
E19 (D33): Politica de recuperare și reconstruire: Dispune țara de o
legislație sau o politică în vigoare pentru a asigura recuperarea și
reconstruirea post-dezastru sensibilă la risc (DA / NU)
E21 (D35): Stimulente pentru recuperarea și reconstruirea sensibilă la
risc: Dispune țara de stimulente financiare sau legale pentru a încuraja
recuperarea și reconstruirea sensibilă la risc a întreprinderilor și
gospodăriilor (de exemplu, relocare, modernizare)? (DA / NU)
E62 (D15): Comerț regional: Dispune țara de acorduri (în vigoare) pe
teritoriu și cu țările vecine care permit fluxul liber sau mai ușor de bunuri și
servicii în timpul recuperării și revenirii post-dezastru? (DA / NU)
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Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre
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TRANSFORMAREA LUMII ÎN CARE TRĂIM:
AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

CADRUL DE LA SENDAI PRIVIND REDUCEREA RISCURILOR DE DEZASTRE 2015-2030

OBIECTIVE GLOBALE

OBIECTIVUL 01: FĂRĂ SĂRĂCIE

MORTALITATE CAUZATĂ DE DEZASTRE

OBIECTIVUL 02: ZERO FOAME

A
OBIECTIVUL 03: OAMENI SĂNĂTOȘI

INDICATORI GLOBALI
# Decese la 100.000 populaie
# Persoane dispărute la 100.000 populație

Reducerea substanțială a mortalității globale cauzate de
dezastre, cu scopul micșorării, în perioada 2020-2030, a
indicatorului global de mortalitate la 100.000 populație,
comparativ cu perioada 2005–2015

OBIECTIVUL 04: EDUCAȚIE DE CALITATE

OAMENI AFECTAȚI DE DEZASTRE

B
OBIECTIVUL 05: EGALITATE DE GEN

OBIECTIVUL 06: APĂ CURATĂ

Reducerea substanțială a numărului de persoane afectate
de dezastre, cu scopul micșorării, în perioada 2020-2030
a indicatorului global al numărului de persoane afectate la
100.000 populație comparativ cu perioada 2005–2015

PIERDERE ECONOMICĂ
OBIECTIVUL 07: ENERGIE CURATĂ

C
Reducerea pierderilor economice în urma
dezastrelor în raport cu produsul intern brut mondial (PIB) până în 2030

# Persoane rănite sau bolnave la 100,000 populație
# Persoane cu locuințe deteriorate
# Persoane cu locuințe distruse
# Perturbarea sau distrugerea mijloacelor de subzistență

$ Pierderi agricole
$ Pierderi ale sectorului locuințelor
$ Alte pierderi de infrastructuri critice sau active productive
$ Pierderea patrimoniului cultural

OBIECTIVUL 08: CREȘTERE ECONOMICĂ

OBIECTIVUL 09: INFRASTRUCTURĂ BUNĂ

PERTURBAREA INFRASTRUCTURII

D

OBIECTIVUL 10: INEGALITĂȚI REDUSE

OBIECTIVUL 11: ORAȘE DURABILE

E

STRATEGII NAȚIONALE

F

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
Sporirea substanțială a cooperării internaționale cu țările în
curs de dezvoltare prin acordarea acestora a unui sprijin
adecvat și durabil, care ar completa acțiunile de
implementare a acestui Cadru până în 2030

OBIECTIVUL 14: VIAȚA SUB APĂ

OBIECTIVUL 15: VIAȚA PE PĂMÂNT

G
OBIECTIVUL 16: PACE & JUSTIȚIE

Instituții medicale distruse sau deteriorate
Instituții de învățământ distruse sau deteriorate
Unități critice de infrastructură distruse sau deteriorate
Perturbarea accesului la serviciile de bază

# Țări care implementează strategii de RRD
% Guverne locale care implementează strategii de RRD

Majorarea substanțială, către anul 2020 a numărului de țări
care au adoptat strategii naționale și locale de
reducere a riscurilor de dezastre

OBIECTIVUL 12: CONSUM RESPONSABIL

OBIECTIVUL 13: ACȚIUNI CLIMATICE

Reducerea substanțială a daunelor produse de dezastre
infrastructurilor de importanță critică, precum și a
perturbărilor serviciilor de bază acordate populației, printre
care ale instituțiilor medicale și educaționale, inclusiv prin
dezvoltarea rezilienței acestora până în 2030

#
#
#
#

INFORMAȚII PRIVIND RISCURILE DE DEZASTRE
Creșterea substanțială a disponibilității și accesului
pentru oameni la sistemele de avertizare timpurie pentru
pericole multiple și la informația și evaluările privind
riscurile dezastrelor, până în 2030

$ Sprijin internațional pentru acțiunile naționale și tehnologia de RRD
# Inițiative de transfer de cunoștințe RRD pentru țările în curs de
dezvoltare
$ Sprijin internațional pentru consolidarea capacității RRD
# Consolidarea capacității statistice ale țărilor în curs de dezvoltare

# Țări cu sisteme de monitorizare și prognoză pentru multiple pericole
# Persoane care primesc informații de avertizare timpurie la 100.000 de
locuitori
% Guverne locale care dispun de planuri de acțiune de avertizare timpurie
# Țări cu informații disponibile privind RRD
% Populația protejată prin evacuare preventivă

OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE

REZILIENȚĂ ȘI
DURABILITATE
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Reziliența și durabilitatea sunt două concepte cheie în Această diagramă ilustrează legăturile dintre
dezvoltarea durabilă și reducerea riscurilor de
dezvoltarea mediilor transformatoare, protejând
dezastre, bazându-se pe „Reducerea riscurilor de
comunitățile și resursele naturale.
dezastre și reziliență în Agenda 2030 pentru
dezvoltarea durabilă” (UNDRR, 2015).

Măsurarea și monitorizarea progresului este
vitală. Acești indicatori sunt preluați din
„Raportul grupului de lucru interguvernamental
de experți pe indicatori și terminologie privind
reducerea riscurilor de dezastre” (ONU, 2016).

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre
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ACORDUL DE LA PARIS (COP 21)

CADRUL DE LA SENDAI PRIVIND REDUCEREA RISCURILOR DE DEZASTRE 2015-2030

OBIECTIVE GLOBALE
MORTALITATE CAUZATĂ DE DEZASTRE

A

CONSOLIDAREA RĂSPUNSULUI GLOBAL LA
AMENINȚAREA REPREZENTATĂ DE
SCHIMBĂRILE CLIMATICE

$
LIMITAREA
ÎNCĂLZIRII CU MULT
SUB 2ºC

ARTICOLUL 4
POLITICĂ
NAȚIONALĂ

ARTICOLUL 5
ECOSISTEME

ARTICOLUL 8
PIERDERI & DAUNE

ARTICOLUL 9

CREȘTEREA
CAPACITĂȚII
DE ADAPTARE

FINANȚAREA
RESPONSABILITATE
ECONOMIE CU
ECHITABILĂ & DIFERENȚIATĂ
EMISII REDUSE DE GES

- Creșterea ambiției de reducere a GES în timp
- Echilibrarea surselor și absorbanților până în 2050
- Elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung
cu emisii scăzute de GES

- Minimilizarea pierderilor cauzate de schimbările climatice
- Îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie
- Efectuarea evaluărilor și gestionărilor riscurilor
- Îmbunătățirea rezilienței oamenilor și a ecosistemelor

ARTICOLUL 10
TEHNOLOGIE

ARTICOLUL 11
CONSOLIDAREA
CAPACITĂȚII

ARTICOLUL 12
EDUCAȚIE

PIERDERE ECONOMICĂ
Reducerea pierderilor economice directe în urma
dezastrelor în raport cu produsul intern brut mondial (PIB)
până în 2030

PERTURBAREA INFRASTRUCTURII

D

- Țările dezvoltate oferă asistență financiară
- Finanțarea acțiunilor de adaptare și atenuare

FINANȚE

E

F

Schimbările climatice prezintă riscuri semnificative
pentru comunități, mijloace de subzistență și
ecosisteme și pot multiplica riscurile de dezastre.
Există oportunități reale care pot fi abordate
împreună într-un mod conectat și coerent.

Sporirea substanțială a cooperării internaționale cu țările în
curs de dezvoltare prin acordarea acestora a unui sprijin
adecvat și durabil, care ar completa acțiunile de
implementare a acestui Cadru până în 2030

INFORMAȚIE PRIVIND RISCURILE DE DEZASTRE

G

# Persoane rănite sau bolnave la 100,000 populație
# Persoane cu locuințe deteriorate
# Persoane cu locuințe distruse
# Perturbarea sau distrugerea mijloacelor de subzistență

$ Pierderi agricole
$ Pierderi ale sectorului locuințelor
$ Alte pierderi de infrastructuri critice sau active productive
$ Pierderea patrimoniului cultural

#
#
#
#

Instituții medicale distruse sau deteriorate
Instituții de învățământ distruse sau deteriorate
Unități critice de infrastructură distruse sau deteriorate
Perturbarea accesului la serviciile de bază

# Țări care implementează strategii de RRD
% Guverne locale care implementează strategii de RRD

Majorarea substanțială, către anul 2020, a numărului
de țări care au adoptat strategii naționale și locale de
reducere a riscurilor de dezastre

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

- Consolidarea educației și formării în domeniul
schimbărilor climatice
- Îmbunătățirea accesului publicului la informații

REZILIENȚA ȘI
SCHIMBĂRILE
CLIMATICE

Reducerea substanțială a daunelor produse de dezastre
infrastructurilor de importanță critică, precum și a
perturbărilor serviciilor de bază acordate populației, printre
care ale instituțiilor medicale și educaționale, inclusiv prin
dezvoltarea rezilienței acestora până în 2030

STRATEGII NAȚIONALE

- Tehnologiile îmbunătățesc reziliența la schimbările
climatice
- Consolidarea dezvoltării tehnologice de cooperare
- Transfer tehnologic ulterior
- Consolidarea capacității țărilor în curs de dezvoltare
- Folosirea lecțiilor învățate într-un proces iterative
- Măsurarea și comunicarea acțiunilor

Reducerea substanțială a numărului de persoane afectate
de dezastre, cu scopul micșorării, în perioada 2020-2030
a indicatorului global al numărului de persoane afectate la
100.000 populație comparativ cu perioada 2005–2015

C

- Conservarea și îmbunătățirea absorbanților naturali de
GES
- Reducerea emisiilor cauzate de despăduriri
- Gestionarea durabilă a pădurilor

# Decese la 100.000 populaie
# Persoane dispărute la 100.000 populație

Reducerea substanțială a mortalității globale cauzate de
dezastre, cu scopul micșorării, în perioada 2020-2030, a
indicatorului global de mortalitate la 100.000 populație,
comparativ cu perioada 2005–2015

OAMENI AFECTAȚI DE DEZASTRE

B

INDICATORI GLOBALI

Creșterea substanțială a disponibilității și accesului pentru
oameni la sistemele de avertizare timpurie pentru pericole
multiple și la informația și evaluările privind riscurile
dezastrelor până în 2030

Această diagramă ilustrează legăturile dintre
acțiunea schimbărilor climatice și reducerea
riscurilor de dezastre, subliniind unele dintre
cele mai relevante articole ale „Acordului de la
Paris” (ONU, 2015).

$ Sprijin internațional pentru acțiunile naționale și tehnologia de RRD
# Inițiative de transfer de cunoștințe RRD pentru țările în curs de
dezvoltare
$ Sprijin internațional pentru consolidarea capacității RRD
# Consolidarea capacității statistice ale țărilor în curs de dezvoltare

# Țări cu sisteme de monitorizare și prognoză pentru multiple pericole
# Persoane care primesc informații de avertizare timpurie la 100.000 de
locuitori
% Guverne locale care dispun de planuri de acțiune de avertizare timpurie
# Țări cu informații disponibile privind RRD
% Populația protejată prin evacuare preventivă

Măsurarea și monitorizarea progresului este
vitală. Acești indicatori sunt preluați din „Raportul
grupului de lucru interguvernamental de experți pe
indicatori și terminologie privind reducerea
riscurilor de dezastre” (ONU, 2016).
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Pentru mai multe informații, vizitați vizitați pagina web MCR2030:
mcr2030.undrr.org
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