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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 SCORECARDULUI
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.
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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
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
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 să00 urmărească progresul orașului în
timp.

Mulțumiri
•

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
Vezi Partea 2 Evaluare detaliată.

Întrebări?
Contactați personalul și partenerii noștri care se află în regiunea
cea mai apropiată de dvs.
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 1) conține criteriile de evaluare pentru
evaluarea preliminar a nivelului.
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ESENȚIALUL

01
Pregătirea pentru reziliență
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Evaluare preliminară

Ref

Subiect /
problemă

Întrebare / Domeniu de evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

P 1.1

Planificare

Planul urbanistic general (sau strategia / planul relevant)
include și pune în aplicare abordări de reducere a riscurilor
de dezastre în conformitate cu Cadrul de la Sendai?

3 – Plan DDR complet integrat, conformitate deplină cu Cadrul de
la Sendai și acoperirea tuturor celor Zece Esențiale.

În scopul asigurării respectării alineatului
27 (b) al Cadrului de la Sendai, o
strategie locală relevantă ar trebui să
includă:

Prin „plan” înțelegem, de obicei, un anumit tip de plan la
nivel de oraș, strategie transversală sau viziune. Poate fi
un plan de amenajare a teritoriului, un plan de
infrastructură sau un plan de mediu sau de durabilitate,
cu condiția că respectă criteriile din alineatul 27 (b) al
Cadrului de la Sendai.

2 – Plan DDR autonom care respectă Cadrul de la Sendai și
abordează toate cele Zece Esențiale.
1 – Planuri care asigură parțial respectarea Cadrului de la Sendai
și acoperă o parte din cele Zece Esențiale.

Există un mecanism multi-disciplinar/sectorial cu
autoritate și resurse corespunzătoare pentru a aborda
reducerea riscurilor de dezastre?

indicatori

•

obiective și măsuri care vizează
prevenirea creării riscului
obiective și măsuri care vizează
reducerea riscului existent
obiective și măsuri care vizează
consolidarea rezilienței economice,
sociale, de sănătate și de mediu

•
•

De asemenea, ar trebui să acopere
fiecare dintre cele Zece Esențiale
privind îmbunătățirea rezilienței
urbane.

Pentru asigurarea conformității, planul ar trebui să
acopere toate cele Zece Esențiale.

Organizare,
coordonare și
participare

intervale de timp și ținte

•

0 – Fără planuri / conformitate.

Alternativ, dacă orașul dispune de un plan / politică /
strategie autonomă de reducere a riscurilor de dezastre
în conformitate cu strategiile naționale, acest lucru poate
demonstra, de asemenea, conformitatea.

P 1.2

•

3 – Toate echipele agențiilor principale sunt bine stabilite,
dispun de resurse corespunzătoare și dețin autoritatea
necesară pentru a acționa la toate etapele RRD.
2 – Toate echipele agențiilor principale sunt bine stabilite, dispun
de resurse adecvate și dețin autoritatea de a acționa, dar există
inconsecvență în alocarea resurselor la principalele etape ale
RRD.

Analizați răspunsul pre-eveniment,
intervenția în timpul evenimentului și
răspunsul post-eveniment. Există o
organigramă inter-disciplinară clară în
materie de RRD? Are fiecare agenție sau
entitate un rol clar atribuit și documentat?
Sunt resursele financiare repartizate clar
pentru funcțiile de coordonare?

1 – Echipele urbane dețin autoritatea și puterea de convocare, dar
nu dispun de sprijin inter-disciplinar adecvat și / sau sunt limitate în
resurse.
0 – Principalele agenții nu dețin autoritatea corespunzătoare
și sunt limitate în resurse.
P 1.3

Integrare

Reziliența este integrată corect cu alte funcții /
portofolii cheie ale orașului? (de ex., planificare,
durabilitate, aprobarea investițiilor, finanțare și
conformitate, implicarea comunității, gestionarea
situațiilor de urgență, conformitatea codului,
gestionarea infrastructurii, comunicații etc.)

3 – Punct de decizie explicit sau semi-explicit privind
reziliența în procesul (procesele) decizional, aplicat tuturor
propunerilor de politici și buget în toate domeniile funcționale
relevante.
2 – Nu există un proces formal, dar beneficiile rezilienței la
dezastre sunt, în general, considerate a fi „utile” pentru o
propunere, în majoritatea domeniilor funcționale.
1 – Aplicat ad hoc sau ocazional.
0 – Nu se aplică.
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Este subiectul rezilienței la dezastre tratat în
mod obișnuit ca parte a procesului „de zi cu
zi” de luare a deciziilor și de planificare a
bugetului, sau mai curând, este privit ca o
problemă separată, deconectată de la
activitatea zilnică a administrației?

Notițe

ESENȚIALUL

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

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară
Ref

Subiect /
problemă

Întrebare / Domeniu de
evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

P 2.1

Evaluarea
pericolelor

Orașul cunoaște despre
principalele pericole cu care se
confruntă și care este
probabilitatea de producere a
acestora?

3 – Orașul înțelege principalele pericole. Datele privind
pericolele sunt actualizate la intervale stabilite.

Notă: Utilizarea Instrumentului UNDRR de Evaluare Rapidă
a Riscului (QRE) poate sprijini evaluarea pe baza acestor
criterii.

2 – Orașul înțelege principalele pericole, dar nu există planuri
stabilite de comun acord cu privire la actualizarea acestor
informații.
1 – Există date cu privire la cele mai multe pericole principale.

Pentru fiecare pericol trebuie identificate, cel puțin,
consecințele „cele mai probabile” și „cele mai
grave”?

0 – Pericolele nu sunt bine înțelese.
P 2.2

Înțelegerea
comună a
riscului pentru
infrastructură

P 2.3 Cunoștințe în
materie de
expunere și
vulnerabilitate

Există o înțelegere comună a
riscurilor între oraș și diverși
furnizori de servicii publice, alte
agenții regionale și naționale care
au un rol în gestionarea
infrastructurii, cum ar fi de
electricitate, alimentare cu apă,
drumuri și căi ferate, în materie de
puncte de stres asupra sistemului
și riscuri la nivel de oraș?

Există scenarii convenite care să
stabilească expunerea și
vulnerabilitatea orașului pentru
fiecare pericol aparte sau grup de
pericole (a se vedea mai sus)?

3 – Există o înțelegere comună a riscurilor între oraș și diverși
furnizori de servicii publice – punctele de stres și
interdependențele din sistem / riscurile la nivel de oraș sunt
recunoscute.
2 – Există un anumit nivel de partajare a informațiilor privind riscurile
între oraș și diverși furnizori de servicii publice și un anumit consens
referitor la punctele de stres.

Există o platformă inter-disciplinară / forum care să
evalueze problemele legate de infrastructură și reziliență
operațională? Orașul dispune de un inventar / hartă
cuprinzătoare ale tuturor infrastructurilor critice?
Investește orașul suficient în întreținerea și modernizarea
infrastructurii de importanță critică?

1 – Riscurile individuale la nivel de sistem sunt cunoscute, dar nu există
un forum care să favorizeze partajarea acestor informații sau
înțelegerea efectului de domino.

Acest criteriu va lua în considerare toate entitățile care
furnizează servicii publice și private, dar ar putea fi extins
pentru a cuprinde, spre exemplu, companiile de camioane,
furnizorii de combustibil, operatorii portuari, companiile
aeriene de marfă, sindicatele etc.

0 – Există lacune semnificative în înțelegerea riscurilor, chiar și la
nivel de sistem individual (de ex., electricitate, apă, transport).

Aspectele legate de infrastructură sunt tratate detaliat în
Esențialul 8.

3 – Sunt disponibile mai multe scenarii de dezastru, cu informații de
bază și note justificative relevante. Acestea sunt actualizate la intervale
stabilite.

Scenariile reprezintă descrieri narative ale impactului total al
pericolului asupra orașului.

2 – Există un set cuprinzător de scenarii de dezastru, nu există
informații de bază sau note justificative relevante pentru a sprijini
utilizarea acestor scenarii.
1 – Unele informații despre scenariile de dezastru sunt disponibile.
0 – Nu sunt disponibile informații despre scenariile de dezastru.

Notă: Utilizarea Instrumentului UNDRR de Evaluare Rapidă
a Riscului (QRE) poate sprijini exercițiul de evaluare pe
baza acestor criterii.

P 2.4

Efectul de
domino

Există o înțelegere colectivă a
potențialelor defecțiuni în
cascadă între diverse sisteme și
infrastructuri din oraș, în cadrul
unor scenarii diferite?

3 – Înțelegere relativ deplină / colectivă a efectului de domino în cadrul
mai multor scenarii de dezastru.
2 – Înțelegere relativ deplină / colectivă a efectului de domino în cadrul
unor scenarii de dezastru.
1 – O oarecare înțelegere a efectului de domino în cadrul unor
scenarii de dezastru.

„Defecțiunile în lanț” între diferite elemente de infrastructură
urbană (spre exemplu, o defectare a sistemului energetic
duce la pierderea funcției de tratare a apei) pot reprezenta
o vulnerabilitate critică – și, în același timp, ascunsă, cu
excepția cazului în care este identificată în mod specific, și
prin urmare, survine ca un șoc nedorit în procesul de
răspuns la un dezastru.

0 – Nu există o înțelegere clară a efectului de domino.
P 2.5

Prezentare și
proces de
actualizare a
informațiilor
privind riscurile

Există hărți de risc și date despre
risc? Sunt acestea actualizare în
mod regulat?

3 – Pentru majoritatea pericolelor, există hărți de risc de calitate înaltă,
care sunt actualizate cu regularitate (la intervale stabilite).
2 – Există hărți de risc pentru majoritatea pericolelor, planurile de
actualizare nu sunt cunoscute.
1 – Hărțile de risc există pentru unele pericole.
0 – Nu există hărți de risc.

Actualizările trebuie efectuate cel puțin suficient de frecvent
pentru a ține pasul cu schimbările care se produc la nivel
urban și modificarea punctelor de vedere asupra riscului.
Multe țări își propun actualizarea acestor date la fiecare 5 ani,
o perioadă care este puțin probabil să fie suficientă.

Notițe

ESENȚIALUL

03
Consolidarea
capacității financiare
pentru reziliență

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară

Ref

Subiect / problemă Întrebare / Domeniu de evaluare Scara indicativă de măsurare

Comentarii

P 3.1

Cunoașterea
abordărilor de
atragere a noilor
investiții în oraș

Exemplele includ:

Orașul / principalele agenții înțeleg
toate sursele de finanțare și
„dividendele de reziliență”, sunt bine
conectate, înțeleg toate mijloacele
posibile de atragere a fondurilor
externe și sunt în căutare activă de
fonduri care pot fi investite în
reziliență.

3 – Orașul înțelege toate căile de asigurare a
finanțării activităților în materie de RRD,
urmărește în mod activ unele dintre acestea și
s-a bucurat de unele reușite.
2 – Orașul cunoaște mai multe căi de
asigurare a finanțării activităților în materie
de RRD și urmărește în mod activ unele
dintre acestea.
1 – Există o anumită vizibilitate a căilor de
finanțare, dar tabloul este incomplet și se
întreprind puține acțiuni în vederea urmăririi
acestora.
0 – Nivelul de înțelegere / cunoaștere a
surselor de finanțare disponibile pentru RRD
este redus.

•

Leasing

•

Subvenții guvernamentale

•

Obligațiuni cu impact social sau de reziliență

•

Bănci de dezvoltare și organizații de asistență

•

Fundații

•
•

Alte agenții guvernamentale cu fonduri care pot fi relevante pentru unele
aspecte de reziliență
Finanțare participativă (crowdfunding)

•

Taxe de dezvoltare

•

Parteneriate publice-private

•

Impozite și suprataxe.

„Dividende de reziliență” – uneori numite și beneficii conexe – apar în două
moduri:
•
•

P 3.2

Planul
financiar și
bugetul
pentru
reziliență,
inclusiv
fondurile de
urgență

Dispune orașul de un buget
specific și dedicat (protejat), de
resurse necesare și fonduri de
urgență pentru reducerea
(atenuare, prevenire, răspuns și
recuperare) riscurilor de dezastre
la nivel local?

3 – Planul financiar al orașului este cuprinzător
în materie de RRD, bugetele sunt dedicate și
există planuri de urgență.
2 – Planul financiar al orașului prevede
desfășurarea activităților RRD, iar bugetele sunt
dedicate.
1 – Există unele planuri în cadrul diferitor
instituții / organizații, însă acestea nu sunt
coordonate.
0 – Nu există un plan clar.

Dividende „plătite din afară” – în cazul în care investițiile în alte părți ale
orașului au beneficii suplimentare de reziliență.
Dividende „plătite în afară” – în cazul în care investițiile în
reziliență aduc și beneficii suplimentare.

Este esențial să se evalueze atât prezența și valoarea bugetului, cât și
măsurile de protecție ale acestor fonduri, care împiedică redirecționarea lor
către alți utilizatori.

P 3.3

Asigurări

Ce nivel de acoperire prin asigurări
există în oraș, în toate sectoarele –
afaceri și comunitate?

3 – Nivelul de utilizare a produselor de
asigurare în toate sectoarele / serviciile este
ridicat.

Evaluarea în cauză se referă atât la caracterul adecvat al acoperirii (va plăti
asigurarea suficient?) cât și gradul de acoperire (sunt oamenii și companiile
asigurate suficient?)

2 – Nivelul de asigurare variază semnificativ în
funcție de sector sau zonă. Orașul promovează
în mod activ acoperirea prin asigurări în toate
sectoarele.

Analizați nivelul de acoperire prin asigurări în cazul:

1 – Nivelul de asigurare variază semnificativ în
funcție de sector sau zonă. Orașul nu
promovează în mod activ o mai mare absorbție
a produselor de asigurare.
0 – Acoperirea prin asigurări în oraș este la
un nivel redus sau lipsește.
P 3.4

Stimulente

Ce stimulente există pentru diferite
sectoare și segmente ale afacerilor și
societății menite să sprijine
consolidarea rezilienței?

3 – Există o serie de stimulente, în toate
sectoarele, menite să sporească reziliența,
iar acestea răspund nevoilor cunoscute.
2 – Există o serie de stimulente, în toate
sectoarele, menite să sporească reziliența, dar
există lacune / oportunități cunoscute.
1 – Există unele stimulente, însă acestea nu sunt
distribuite uniform.
0 – Stimulentele existente sunt puține sau
lipsesc în totalitate.

•
•

Sectorul de locuințe, conținut și transport personal (de ex.,
asigurare auto)
Infrastructura comercială și publică.

Asigurarea de sănătate personală nu este inclusă.

Notițe

ESENȚIALUL

04
Urmărirea
dezvoltării urbane
reziliente

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară

Ref

Subiect /
problemă

Întrebare / Domeniu de
evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

P 4.1

Zonarea
utilizării
terenului

Orașul este zonat
corespunzător, cu luarea în
considerare, spre exemplu, a
impactului principalelor scenarii
de risc asupra activității
economice, producției agricole
și zonelor populate?

3 – Orașul este zonat în conformitate cu utilizarea terenului, care
este în strânsă legătură cu identificarea pericolelor și riscurilor (a
se vedea Esențialul 2). Zonarea este actualizată la intervale
stabilite.

Strămutarea pentru o perioadă de 3 luni sau mai mult ca urmare a
distrugerii locuinței sau a faptului că aceasta a devenit nelocuibilă,
sau a faptului că zona în care aceasta se află a devenit de
nelocuit.

2 – Orașul este zonat în conformitate cu utilizarea terenului,
care este vag corelată cu identificarea pericolelor și riscurilor (a
se vedea Esențialul 2). Planurile de actualizare a zonării nu sunt
bine înțelese.

Evaluarea respectivă trebuie să acopere și așezările informale și
neplanificate.
Eficacitatea zonării va fi, în mod ideal, validată în mod
independent (a se vedea și Esențialul 2).

1 – Zonarea nu este detaliată / completă și nu este revizuită în mod
periodic din punct de vedere al pericolelor / riscurilor.
0 – Nu există o zonare cunoscută / clară.
P 4.2

Noi dezvoltări
urbane

Abordările aplicate în cadrul
proiectării și realizării de noi
dezvoltări urbane
promovează reziliența?

3 – La nivel de oraș, există politici clare. Au fost elaborate
orientări pentru o serie de specialiști (de ex., arhitecți, arhitecți
peisagistici, ingineri etc).
2 – Există politici, însă orientările aferente sunt inadecvate.
1 – Abordările în materie de reziliență sunt promovate, însă nu într-o
manieră consecventă și nu sunt susținute prin politicile orașului.

Există politici care promovează măsurile fizice în noile dezvoltări
care pot crește gradul de reziliență la unul sau mai multe pericole.
De exemplu, amplasamente corespunzătoare pentru dezvoltările
noi, proiectare urbană sensibilă în ceea ce privește apa, integrarea
corespunzătoare a zonelor de refugiu în caz de dezastru, căi de
intrare și ieșire corespunzătoare (lățimea străzilor) etc.).

0 – Promovare redusă sau inexistentă a rezilienței în noile dezvoltări
urbane.
P 4.3

Norme și
standarde de
construcții

Există norme sau standarde de
construcții? Abordează acestea
pericolele și riscurile specifice
cunoscute pentru oraș? Sunt
aceste standarde actualizate în
mod regulat?

3 – Norme și standarde locale există; acestea abordează toate
pericolele la nivel urban existente și sunt actualizate în mod regulat.
2 – Norme și standarde locale există; acestea abordează
principalele pericolele la nivel urban și sunt actualizate în mod
regulat.
1 – Există unele norme și standarde; acestea acoperă unele
pericole. Lipsesc planurile clare cu privire la actualizarea
normelor.

Acestea pot fi normele obligatorii (regulamente) sau standarde
voluntare (de ex., BREEAM, LEED, Greenstar, REDi) în cazul în
care sunt promovate de oraș prin politici sau stimulente. Este
important să fie clar că normele utilizate îmbunătățesc efectiv
reziliența la pericolele identificate.
Standardele vor include cele pentru prestarea serviciilor de
infrastructură de bază pentru amenajările informale, fără de care,
capacitatea amenajărilor respective de recuperare în urma unui
dezastru va fi grav compromisă.

0 – Normele și standardele relevante în construcție nu se utilizează /
nu există.
P 4.4

Aplicarea zonării,
normelor și
standardelor de
construcție

Regulile de zonare, normele și
standardele de construcție sunt
aplicate pe scară largă, sunt
respectate și verificate în modul
corespunzător?

3 – Zonele și normele în construcție sunt aplicate, respectate /
verificate în proporție de 100%.

Verificarea zonei presupune dovada faptului că într-o anumită zonă
se desfășoară doar activitățile prevăzute.

2 – Zonele și normele în construcție sunt aplicare, respectate /
verificate în mai mult de 50% din cazuri.

Verificarea normelor se referă, în general, la un control efectuat de o
parte terță, de către o persoană care nu face parte din echipa de
proiectare și construcție.

1 – Aplicarea zonelor și normelor în construcție existente este
parțială și / sau inconsecventă.
0 – Nu se pune accentul pe respectarea zonelor și normelor de
construcție.

Este puțin probabil ca orașele cu așezări informale să obțină un scor
înalt la această evaluare, cu excepția cazului în care locuitorii acestor
așezări s-au implicat și au contribuit la a-și îmbunătăți reziliența.

Notițe

ESENȚIALUL

05
Salvgardarea amortizoarelor
naturale pentru a spori funcțiile de
protecție oferite de ecosistemele
naturale

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară

Ref

Subiect / problemă

P 5.1

Cunoașterea și
Dincolo de simpla cunoaștere a activelor
înțelegerea serviciilor / naturale, orașul înțelege funcțiile (sau
funcțiilor ecosistemice serviciile) oferite orașului de către acest
capital natural?

Întrebare / Domeniu de evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

3 – Orașul și părțile interesate cheie cunosc termenul de servicii
ecosistemice, înțeleg și valorifică din punct de vedere economic
toate funcțiile oferite de principalele active naturale locale.

Funcțiile ecosistemului includ: atenuarea apei,
creșterea alimentelor, sechestrarea combustibilului,
carbonului, filtrarea aerului, atenuarea încălzirii,
polenizarea, valoarea estetică etc.

2 – Orașul și părțile interesate cheie înțeleg majoritatea
funcțiilor oferite de principalele active naturale locale. Acestea
nu sunt valorificate din punct de vedere economic.
1 – Cunoașterea și înțelegerea funcțiilor puse la dispoziție de
capitalul natural al orașelor este incompletă.
0 – Cunoaștere limitată / lipsă asupra acestui subiect.

P 5.2

Integrarea
infrastructurii verzi
și albastre în
politicile și
proiectele orașului

Este infrastructura verde și albastră
promovată prin politici în cadrul proiectelor
majore de dezvoltare și infrastructură
urbană?

3 – Infrastructura verde și albastră este promovată în cadrul
principalelor proiecte de dezvoltare și infrastructură urbană prin
intermediul politicilor și documentelor de orientare și sprijin din oraș.
2 – Infrastructura verde și albastră este promovată prin politici, dar
există puține documente de orientare și sprijin pentru specialiști.
1 – Unele infrastructuri verzi și albastre sunt promovate, însă
acest demers nu este aplicat universal și nu este sprijinit prin
politici.
0 – Există puțină / zero presiune activă în scopul promovării
infrastructurii verzi în noile dezvoltări urbane sau proiecte de
infrastructură.

P 5.3

Probleme de
mediu
transfrontaliere

Este orașul conștient de serviciile
ecosistemice care-i sunt puse la dispoziție
prin capitalul natural amplasat dincolo de
granițele sale administrative? Există
acorduri în vigoare încheiate cu
administrațiile învecinate pentru a sprijini
protecția și gestionarea acestor active?

3 – Orașul este conștient de importanța capitalului natural
amplasat dincolo de granițele sale administrative și, împreună cu
administrațiile învecinate, dispune de planuri privind susținerea
protecției și gestionării acestor active.
2 – Orașul este conștient de funcțiile asigurate de capitalul natural
amplasat dincolo de granițele sale administrative; au existat unele
discuții incipiente cu administrațiile vecine.
1 – Orașul cunoaște într-o anumită măsură care sunt funcțiile
asigurate de capitalul natural amplasat dincolo de granițele sale
administrative, dar nu a întreprins nicio acțiune în acest sens.
0 – Puțină sau zero cunoaștere.

Infrastructura verde include: ecologizarea străzilor,
piețelor și marginilor drumurilor; ecologizarea
acoperișurilor și fațadelor, dezvoltarea agriculturii
urbane; crearea coridoarelor urbane verzi; înlocuirea
suprafețelor impermeabile; filtrarea naturală a apei;
iluminarea naturală a râurilor urbane și refacerea
terasamentelor, etc.
Infrastructura albastră include: coridoare fluviale,
zone umede și alte căi navigabile.

Notițe

28

ESENȚIALUL

06
Consolidarea capacității
instituționale pentru
reziliență

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară

Ref

Subiect /
problemă

Întrebare / Domeniu de
evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

P 6.1

Competențe și
experiență

Orașul are acces liber la toate
competențele și experiențele pe
care le consideră necesare pentru
a răspunde și reduce riscurile și
pentru a interveni în cazul
scenariilor de dezastru identificate?

3 – Orașul are acces rapid la toate competențele / experiența și resursele de
care ar avea nevoie pentru a răspunde scenariilor de dezastru identificate.

Orașul va ține cont de competențele și experiența în
materie de planificare pre-eveniment și răspuns pe
durata evenimentului și post-eveniment.

2 – Orașul are acces rapid la majoritatea competențelor / experienței și
resurselor necesare pentru a răspunde scenariilor de dezastru
identificate; alte competențe necesare pot fi obținute din orașele / țările
/ regiunile învecinate.
1 – Orașul poate accesa majoritatea competențelor / experienței și
resurselor de care are nevoie pentru a răspunde scenariilor de dezastru
identificate, însă există unele lacune.

Competențele pot proveni din interiorul orașului sau de la
organizații externe cu sediul în oraș (de ex., servicii
publice), sau din activitățile de consultanță cu plată și așa
mai departe.

0 – Există lacune semnificative în materie de competențe / experiență și
resurse pe care orașul le poate accesa rapid pentru a răspunde scenariilor de
dezastru identificate.
P 6.2

Educarea și
sensibilizarea
publicului

Există o campanie coordonată de
sensibilizare și educare a
publicului, cu mesaje structurate și
canale de distribuire pentru a
asigura diseminarea în mod
corespunzător către public a
informațiilor (care pot fi înțelese și
utilizate) despre pericole, riscuri și
dezastre?

3 – Există campanii sau programe pe deplin coordonate (PR și educare),
care asigură o diseminare corespunzătoare a informației despre pericole,
riscuri și dezastre. Mesajele cheie ajung la 75% din populația orașului.
3 – Există campanii și programe (PR și educare), care asigură o
diseminare corespunzătoare a informației despre pericole, riscuri și
dezastre. Mesajele cheie ajung la 50% din populația orașului.
2 – Există unele programe / canale utile pentru diseminarea informației
despre pericole, riscuri și dezastre, însă situația ar putea fi ameliorată
semnificativ pentru a acoperi o proporție mai mare din populația orașului.
În situația actuală, sunt acoperite 25% din populație.
0 – Sistemele pentru diseminarea informațiilor de importanță critică despre
riscurile de dezastre sunt total inadecvate.

Aici evaluăm capacitatea orașului de a comunica cu
publicul. Vor exista numeroase alte canale de comunicare
gestionate de alte părți interesate.

P 6.3

Partajarea datelor

Nivelul de partajare a datelor privind
reziliența urbană cu alte organizații
implicate în activitățile de asigurare
a rezilienței orașului.

3 – Orașul dispune de un portal (sau altă metodă) pentru centralizarea /
sintetizarea multiplelor seturi de date urbane, utile pentru a construi imaginea
în materie de reziliență a orașului.
2 – Orașul a reușit să sintetizeze și să partajeze unele straturi de date
pentru a spori reziliența într-un anumit sector sau zonă.
1 – Unele, dar nu toate, straturi de date urbane sunt partajate / accesibile,
însă datele sunt brute și necesită interpretare.
0 – Puține sau zero date urbane utile sunt disponibile / partajate.

(A se vedea și Esențialul 1).
Tipurile de date despre oraș care sunt utile pentru a
înțelege contextul de reziliență a unui oraș includ, de ex.,
populația, date demografice, vulnerabilități, riscuri legate
de infrastructură, inundații, înregistrările evenimentelor
de dezastru.
Cele mai bune practici pot include o strategie completă
de comunicare cu părțile interesate / cu publicul și un
portal de date și / sau acordarea drepturilor de acces la
informații privind riscurile principalelor părți interesate din
oraș.
Întrebarea cheie este dacă există „o singură versiune a
adevărului” partajată după caz între toate părțile interesate
– cu alte cuvinte, dispun toate părțile interesate de
informații și ipoteze coerente și compatibile?

P 6.4

Desfășurarea
activităților de
formare

Există cursuri de formare care să
acopere aspectele de risc și
reziliență și care să fie adresate
reprezentanților tuturor sectoarelor
orașului, inclusiv administrație,
agenți economici, ONG-uri și
comunitate?

3 – Există cursuri de formare care acoperă aspectele de risc, reziliență și
răspuns la dezastre, adresate reprezentanților tuturor sectoarelor orașului,
inclusiv administrație, agenți economici, ONG-uri și comunitate.
2 – Orașul are experiență în desfășurarea cursurilor de formare în
materie de reziliență adresate reprezentanților unor sectoare, însă în
alte sectoare lipsește elementul de formare și implicare.

Rețineți că exercițiile de intervenție în caz de urgență sunt
acoperite în Esențialul 9. Desfășurarea activităților de
formare menționată în Esențialul 6 se referă la formarea
profesională.

1 – Unele module de formare sunt disponibile. Acoperirea și conținutul
necesită îmbunătățiri semnificative.
0 – Există puține sau zero activități de formare care ar fi concepute pentru
necesitățile orașului.
P 6.5

Limbi

Materialele de formare sunt
disponibile în majoritatea
limbilor folosite în mod curent în
oraș?

3 – Toate materialele de formare sunt disponibile în toate limbile folosite în
mod curent în oraș.
2 – Toate materialele de formare sunt disponibile în majoritatea limbilor
folosite în mod curent în oraș.

Este posibil ca orașele cu un număr mare de limbi diferite
să fie nevoite să se limiteze la o selecție de limbi folosite
de toți locuitorii ca prima sau a doua limbă.

1 – Toate materialele de formare sunt disponibile în unele dintre limbile
folosite în mod curent în oraș.
0 – Nu au fost efectuate traduceri.
P 6.6

Învățând de la alții

Orașul urmărește în mod activ să
facă schimb de cunoștințe și să
învețe de la alte orașe care se
confruntă cu provocări similare?

3 – Orașul urmărește în mod proactiv să facă schimb de cunoștințe și să
învețe de la alte orașe care se confruntă cu provocări similare și este activ în
mai multe rețele pentru a facilita acest demers.
2 – Orașul înțelege importanța partajării cunoștințelor și deține calitatea de
membru în mai multe rețele de orașe. Rețelele nu sunt utilizate pe deplin
pentru a putea beneficia la maxim de acestea.
1 – Un anumit nivel de partajare a cunoștințelor între orașe are loc, însă
acesta este mai degrabă un exercițiu ad-hoc.
0 – Orice schimb de cunoștințe care se produce se bazează pe persoane.

Acest lucru poate fi realizat prin schimb direct cu orașe
similare, sau prin intermediul grupurilor industriale,
forumurilor naționale de reziliență și gestionare a
situațiilor de urgență/excepționale, grupurilor de orașe,
cum ar fi C40, ICLEI și altele, sau ONG-uri, cum ar fi
ONU.

Notițe

ESENȚIALUL

07
Înțelegerea și consolidarea
capacității sociale pentru
reziliență

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară

Ref

Subiect /
problemă

Întrebare / Domeniu de
evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

P 7.1

Organizații, rețele și
activități de formare
la nivel comunitar
sau local

Organizațiile locale sau
comunitare participă la
planificarea pre-eveniment și
răspunsul post-eveniment pentru
fiecare cartier din oraș?

3 – Organizațiile comunitare care acoperă o proporție semnificativă din populația
orașului participă în mod activ la planificarea pre-eveniment și la răspunsul posteveniment în tot orașul.

Tipurile de organizații locale care susțin activ
activitățile de reducere a riscurilor de dezastre
vor varia în funcție de regiune și oraș. Ar putea
include grupuri de tineri, YMCA, cluburi sportive
etc. Va depinde de care din aceste grupuri are
cea mai bună tractare și capacitate în fiecare
locație.

2 – Există implicare din partea diverselor organizații locale, fie în anumite
locații, fie în unele aspecte ale planificării și răspunsului, dar acest exercițiu nu
este unul cuprinzător.
1 – Organizațiile cheie locale conștientizează importanța RRD, acordă sprijin
prin activități de creștere a gradului de conștientizare, dar nu participă în mod
activ la exercițiul de răspuns sau planificare.
0 – Există foarte puțină implicare din partea organizațiilor locale din oraș.

P 7.2

Rețele sociale
„Nu lăsa pe nimeni
în urmă”

Există programe regulate de
formare adresate celor mai
vulnerabile și nevoiașe categorii
de populație din oraș?

3 – Programele de formare se desfășoară o data la șase luni.
2 – Programele de formare se desfășoară o dată pe an.
1 – Nu sunt programe de formare. Dar este disponibilă o cartografiere a
populației social vulnerabile.
0 – Nu există o cartografiere a populației social vulnerabile.

P 7.3

Sector privat /
angajatori

Care este proporția de agenți
economici care dispun de un plan
documentat de continuitate a
activității revizuit în ultimele 18
luni?

3 – 60 – 100% din agenții economici.
2 – 40 – 60% din agenții economici.
1 – 20 – 40% din agenții economici.
0 – Mai puțin de 20%.

P 7.4

Modalități de
implicare a
cetățenilor

Cât de eficient este orașul la
capitolul implicarea cetățenilor
și comunicarea cu cetățenii în
legătură cu RRD?

3 – Implicare prin mai multe canale media (de ex., social, radio, email, ziare,
dispozitive mobile). Dispozitivele mobile utilizate pentru fluxul de date de intrare,
gestionarea mulțimii etc. Rezultatul constă în contacte multiple per cetățean pe an.
2 – Canale media multiple. Nu se colectează date de intrare de pe dispozitivele
mobile. Majoritatea cetățenilor au fost contactați de mai multe ori pe an.
1 – Unele canale, actualizări semi-regulate.
0 – Implicare slabă sau absentă din partea cetățenilor în materie de RRD.

Vulnerabilitatea socială este rezultatul factorilor
sociali pre-dezastru care creează o lipsă de
capacitate sau capacitate de pregătire pentru,
răspuns la și recuperate în urma situațiilor de
urgență. Vulnerabilitatea socială se referă la
persoanele cu șanse mai mari de a fi afectate în
mod disproporționat din cauza circumstanțelor
sociale existente ale acestora, cum ar fi cele
asociate cu vârsta, genul, rasa, afecțiunile
medicale, dizabilități, alfabetizarea și izolarea
socială.
Agenții economici cu peste 10 persoane / angajați.

Notițe

ESENȚIALUL

08
Creșterea rezilienței infrastructurii

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară

Ref

Subiect /
problemă

Întrebare / Domeniu de
evaluare

Scara indicativă de măsurare

P 8.1

Prezentare
generală a
infrastructurii de
importanță
critică

Reziliența infrastructurii de
importanță critică reprezintă o
prioritate pentru oraș? Orașul
dispune de un plan sau
strategie privind infrastructura
de importanță critică pe care-l
pune în aplicare?

3 – Orașul dispune de un plan sau strategie privind infrastructura de importanță
critică menit să protejeze infrastructura, instalațiile și serviciile de importanță critică
ale orașului, pe care-l pune în aplicare (în colaborare cu alte părți interesate).
Strategia scoate în evidență riscurile / provocările și conține planuri de continuitate
pentru serviciile esențiale.

Comentarii

2 – Există un forum de infrastructură critică sau alte mijloace pentru a stabili o
definiție comună a riscurilor între oraș și diferiți furnizori de servicii publice cu
privire la punctele de stres pentru sistem / riscuri la nivel de oraș?
1 – Riscurile sunt înțelese pentru unele tipuri de infrastructuri majore, dar nu pentru
toate.
0 – Nu există planuri sau forumuri. Orașul nu are o bună înțelegere a riscurilor pentru
infrastructura de importanță critică.

P 8.2

Infrastructuri de
protecție

Infrastructurile de protecție
existente sunt bine proiectate
și construite temeinic pe baza
informațiilor privind riscurile?

3 – În toate cazurile, infrastructura de protecție există și este în conformitate cu cele
mai bune practici în materie de proiectare și gestionare a activelor, pe baza
informațiilor relevante privind riscurile.
2 – În majoritatea cazurilor, infrastructura de protecție există și este în conformitate
cu cele mai bune practici în materie de proiectare și gestionare a activelor, pe baza
informațiilor relevante privind riscurile.
1 – În unele cazuri, infrastructura de protecție există, dar lipsesc unele infrastructuri
de protecție strategice. Proiectarea și gestionarea s-ar putea să nu fie în
conformitate cu cele mai bune practici.

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);

0 – Părți semnificative ale orașului nu sunt protejate împotriva riscurilor / pericolelor
•
cunoscute.

P 8.3

Apă potabilă și
canalizare

În cadrul scenariilor de dezastru
stabilite, ar fi posibilă o pierdere
semnificativă a acestor două
servicii esențiale pentru o parte
considerabilă din oraș?

3 – Pierderea serviciului nu s-ar produce nici în rezultatul „celui mai grav” scenariu.
2 – Serviciul ar putea fi parțial indisponibil în rezultatul „celui mai grav” scenariu.
1 – Serviciul ar putea fi parțial indisponibil în rezultatul „celui mai probabil” scenariu.
0 – Pierderi semnificative ale serviciului s-ar produce în rezultatul „celui
mai probabil” scenariu.

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

P 8.4

P 8.5

P 8.6

Energie

Transport

Comunicații

În cadrul „celui mai pesimist”
scenariu, ar fi posibilă o pierdere
semnificativă a serviciului pentru
o parte considerabilă din oraș? În
cazul unei defecțiuni, coridoarele
infrastructurii energetice vor
rămâne în siguranță (adică, fără
risc de scurgeri, pericole de
electrocutare etc.)?

3 – Pierderea serviciului nu s-ar produce nici în rezultatul „celui mai grav” scenariu.

În cadrul „celui mai pesimist”
scenariu, ar fi posibilă o pierdere
semnificativă a serviciului pentru
o parte considerabilă din oraș?
În cazul unei defecțiuni,
coridoarele infrastructurii de
transport vor rămâne în
siguranță (adică, fără risc de
inundații, șocuri etc) și
practicabile?

3 – Pierderea serviciului nu s-ar produce nici în rezultatul „celui mai grav” scenariu.

În cadrul „celui mai pesimist”
scenariu, ar fi posibilă o pierdere
semnificativă a serviciului pentru
o parte considerabilă din oraș?

3 – Pierderea serviciului nu s-ar produce nici în rezultatul „celui mai grav” scenariu.

2 – Serviciul ar putea fi parțial indisponibil în rezultatul „celui mai grav” scenariu.
1 – Serviciul ar putea fi parțial indisponibil în rezultatul „celui mai probabil” scenariu.
0 – Pierderi semnificative ale serviciului s-ar produce în rezultatul „celui
mai probabil scenariu”.

2 – Serviciul ar putea fi parțial indisponibil în rezultatul „celui mai grav” scenariu.
1 – Serviciul ar putea fi parțial indisponibil în rezultatul „celui mai probabil” scenariu.
0 – Pierderi semnificative ale serviciului s-ar produce în rezultatul „celui
mai probabil scenariu”.

2 – Serviciul ar putea fi parțial indisponibil în rezultatul „celui mai grav” scenariu.
1 – Serviciul ar putea fi parțial indisponibil în rezultatul „celui mai probabil” scenariu.
0 – Pierderi semnificative ale serviciului s-ar produce în rezultatul „celui
mai probabil scenariu”.

P 8.7

Asistență
medicală

Vor exista suficiente capacități de
asistență medicală de urgență
pentru a face față traumatismelor
gravee în cazul producerii „celui
mai pesimist” scenariu?

3 – >90% din traumatismele grave produse în rezultatul „celui mai grav” scenariu
pot fi tratate în intervalul de 6 ore.
2 – >90% din traumatismele grave produse în rezultatul „celui mai grav” scenariu
pot fi tratate în intervalul de 24 de ore.
1 – >90% din traumatismele grave produse în rezultatul „celui mai grav” scenariu,
pot fi tratate în intervalul 36 de ore.
0 – Interval mai mare de 36 de ore, sau lipsa capacității de asistență medicală de
urgență.

P 8.8

Instituții de
învățământ

% din infrastructura
educațională expusă riscului
de deteriorare în rezultatul
producerii „celor mai probabile”
și „celor mai grave” scenarii.

3 – Infrastructura educațională nu este expusă riscului în rezultatul producerii „celor
mai grave” scenarii.
2 – Infrastructura educațională nu este expusă riscului în rezultatul producerii „celor
mai probabile” scenarii.
1 – 5-10% din infrastructura educațională este expusă riscului în cazul producerii
„celor mai probabile” scenarii.
0 – >15% din infrastructura educațională este expusă riscului în cazul producerii
„celor mai probabile” scenarii.

P 8.9

Activele
echipelor de
primă
intervenție

Vor exista suficiente
echipamente de primă
intervenție, cu susținere din
partea armatei și a civililor,
după caz?

3 – Nivelurile dotării cu echipament și activele au fost fie modelate sau sau dovedit a fi adecvate în practică pentru a face față „celor mai grave”
scenarii.

Efectivele de personal ale echipelor de primă
intervenție – a se vedea Esențialul 9.

0 – Există lacune semnificative în ceea ce privește capacitatea de a răspunde
necesităților din cadrul „celui mai probabil” scenariu.

•

Adăposturi

•

Generatoare de rezervă

•

(Sisteme de comunicații – a se vedea mai sus)

•

(Centre operaționale – a se vedea mai jos)

•

(Clădiri cheie – a se vedea mai jos)

•

(Sisteme IT de importanță critică – a se vedea
mai jos)

•

Utilitare, după cum este necesar, pentru
restabilirea serviciilor energetice, de
comunicații, de alimentare cu apă și canalizare;
Alte echipamente critice, cum ar fi utilaje de
terasament, camioane, troliuri, fierăstraie cu
lanț etc.

Activele critice ale legii și ordini / echipelor de primă
2 – Nivelurile dotării cu echipament și activele au fost fie modelate sau s-au dovedit a intervenție includ elemente, precum:
fi adecvate în practică pentru a face față „celor mai grave” scenarii, deși acest fapt se
bazează pe aranjamente de ajutor reciproc. Acordurile de ajutor reciproc sunt testate • Vehicule (pompieri, ambulanțe, mașini de
poliție)
pentru probabilitatea de a fi afectate de același dezastru.
• Elicoptere și avioane
1 – Activele răspund necesităților de bază din cadrul „celui mai grav” scenariu, însă
• Provizii/stocuri alimentare și de prim ajutor în caz
se cunoaște despre existența lacunelor.
de urgență

•

Serviciul poate fi furnizat fie de la activul propriu-zis
sau prin intermediul unei alternative/instituție de
rezervă desemnată.

Notițe
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ESENȚIALUL

09
Asigurarea
răspunsului eficient
la dezastru

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară

Ref

Subiect /
problemă

Întrebare / Domeniu de
evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

P 9.1

Avertizare
timpurie

Dispune orașul de un plan sau
procedură standard de operare
pentru a activa sistemele de
avertizare timpurie și prognoză?
Ce proporție din populație este
accesibilă prin sistemul de
avertizare timpurie?

3 – Se estimează că peste 90% din populație este accesibilă prin intermediul
sistemului de avertizare timpurie.

În acest moment, avertizarea timpurie în cazul
cutremurelor de pământ nu este posibilă din punct
de vedere tehnologic.

2 – Se estimează să peste 75% din populație este accesibilă prin sistemul de
avertizare timpurie.
1 – Se estimează că mai mult de jumătate din populație este accesibilă prin
sistemul de avertizare timpurie.
0 – Mai puțin de jumătate din populație este accesibilă prin sistemul de avertizare
timpurie.

P 9.2

Planuri de
gestionare a
evenimentelor

Există un plan de gestionare /
pregătire / răspuns la situații de
urgență în cazul producerii unui
dezastru care să descrie măsurile
de atenuare, pregătire și răspuns
ale orașului în cazul producerii unor
situații de urgență la nivel local?

3 – Există un plan de gestionare / pregătire / răspuns la situații de urgență, care
descrie măsurile de atenuare, pregătire și răspuns în cazul producerii unor
situații de urgență la nivel local.
2 – Există un plan cuprinzător, însă acesta are lacune semnificative la capitolul
acoperirii orașului cu măsuri de atenuare, pregătire și răspuns la situații de
urgență la nivel local.

Planul stabilește strategia orașului, organizarea
și structura pentru pregătirea de dezastre și
direcțiile de răspuns? Planul delimitează rolurile,
responsabilitățile, resursele, modalitățile de
cooperare și coordonare între principalele părți
interesate ale orașului?

1 – Unele planuri există, însă acestea nu sunt cuprinzătoare sau coordonate.
0 – Niciun plan cunoscut.
P 9.3

Personalul /
necesitățile
echipelor
de
intervenție

Autoritatea responsabilă de
gestionarea dezastrelor dispune de
suficient personal pentru a sprijini
operațiunile echipelor de intervenție
de urgență în cazul scenariilor de
situații de urgență?

3 – Capacitatea de intervenție rapidă există și a fost testată fie în cadrul
evenimentelor reale, sau a exercițiilor practice pentru scenarii de dezastru și risc
menționate în Esențialul 2 – acoperirea tuturor cartierelor va fi posibilă în 4 ore.
2 – Acoperirea tuturor cartierelor în 24-48 ore.
1 – Acoperirea tuturor cartierelor în 48-72 ore.
0 – Fără identificarea capacității de intervenție rapidă.

P 9.4

Necesitățile de
echipamente și
ajutoare

Sunt necesitățile de echipamente
și aprovizionare, precum și
disponibilitatea echipamentelor,
clar definite?

3 – Necesitățile sunt definite, adaptate la scenariile de dezastru, cu luarea în
considerare a rolului voluntarilor.
2 – Necesitățile sunt definite, conectate la scenariile de dezastru.
1 – Definirea necesităților este în esență nominală și
bazată pe presupuneri.
0 – Necesitățile nu sunt definite (sau nu există planuri).

Caracterul adecvat al nivelului dotării cu
echipamente este acoperit în Esențialul 8.

P 9.5

Alimente,
adăpost,
produse de larg
consum și
aprovizionare
cu combustibil

Ar putea orașul să continue să-și
asigure populația cu hrană și
adăpost după eveniment?

3 – În „cel mai grav” scenariu, aprovizionarea cu produse alimentare de urgență și
articole de primă necesitate depășește necesitățile estimate.
2 – În „cel mai grav” scenariu, aprovizionarea cu produse alimentare de urgență și
articole de primă necesitate este egală cu necesitățile estimate.
1 – În „cel mai grav” scenariu, aprovizionarea cu produse alimentare de urgență și
articole de primă necesitate este cu 2% sau mai mult sub necesitățile identificate.
0 – În „cel mai grav” scenariu, aprovizionarea cu produse alimentare de urgență și
articole de primă necesitate este cu 5% sau mai mult sub necesitățile estimate /
deficitul alimentar depășește 24 de ore.

P 9.6

Interoperabilitat
e și cooperare
interdisciplinară

Există un centru de operațiuni
de urgență, cu participarea
tuturor agențiilor, care
automatizează procedurile
standard de operare concepute
pentru a face față scenariilor
„celor mai probabile” și ”celor
mai grave”?

3 – Centrul de operațiuni de urgență există și este dotat cu sisteme de comunicații
redundante, concepute pentru a face față „celor mai grave” scenarii; participă toate
agențiile relevante.
2 – Centrul de operațiuni de urgență există și este dotat cu sisteme de
comunicații redundante, concepute pentru a face față „celor mai grave” scenarii;
participă toate agențiile de bază.
1 – Centrul de operațiuni de urgență este desemnat, dar sistemele de comunicații
de care dispune sunt vulnerabile și/sau nu participă una sau mai multe agenții
relevante.
0 – Nu există centre de operațiuni de urgență.

P 9.7

Exerciții

În activitățile practice și
exerciții sunt antrenate atât
publicul cât și specialiștii?

3 – 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.
2 – Exerciții anuale validate de specialiști, scenarii de simulare limitate.
1 – Exerciții parțiale ad hoc – nu sunt testate toate scenariile, nu sunt realiste.
0 – Nu se desfășoară exerciții (sau nu există planuri – a se vedea mai sus).

Formarea abilităților este acoperită în Esențialul 6.

Notițe

ESENȚIALUL

10
Accelerarea recuperării
și reconstruirii de
o calitate mai
bună

Scorecard-ul rezilienței urbane la dezastre

Biroul ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre

Evaluare preliminară

Ref

Subiect / problemă

Întrebare / Domeniu de evaluare

Scara indicativă de măsurare

Comentarii

P 10.1

Planificarea
recuperării posteveniment – preeveniment

Există o strategie sau proces în vigoare cu
privire la recuperarea și revenirea posteveniment, inclusiv relansarea economică,
aspectele sociale etc.?

3 – Există o strategie / un proces în vigoare. Este un
document fiabil și bine înțeles de părțile interesate
relevante.

Planurile cuprinzătoare de recuperare post-eveniment vor
trebui să detalieze, spre exemplu,
•

Aranjamente provizorii pentru instalațiile avariate;

2 – Există o strategie / un proces în vigoare. Este un
document bine înțeles de părțile interesate relevante,
însă are și unele deficiențe cunoscute.

•

Locații și surse de locuințe temporare;

•

1 – Unele planuri / strategii există, însă acestea nu
sunt cuprinzătoare sau coordinate sau înțelese de
părțile interesate relevante.

•

Politici de triaj pentru inspecție, reparații și
îndepărtarea dărâmăturilor;
Aranjamente de consiliere și sprijin personal;

•

Aranjamente de sprijin comunitar;

•

Aranjamente de relansare economică;

0 – Nu există planuri cunoscute.

•

Îmbunătățiri aduse structurii și operațiunilor
orașului pe măsură ce are loc procesul de
reconstruire.

Planurile pot fi de la mai multe organizații, însă acestea
vor fi revizuite în vederea asigurării coerenței estimărilor
și priorităților.
Structuri de organizare post-eveniment – a se vedea
Esențialul 1, Finanțare – a se vedea Esențialul 3.
P 10.2

Lecții învățate /
învățarea în
buclă

Procesele de evaluare post-eveniment
încorporează analiza eșecului și capacitatea
de a ține seama de lecțiile învățate pentru a
le integra în conceperea și realizarea
proiectelor de reconstrucție?

3 – Există procese clare care permit extragerea
lecțiilor din eșecuri după eveniment. Există
mecanisme / procese clare și eficiente de integrare a
acestor lecții în conceptul și realizarea proiectelor de
reconstrucție.
2 – Există procese clare care permite extragerea
lecțiilor din eșecuri post-eveniment; mecanismele /
procesele de integrare a acestor lecții în conceptul și
realizarea proiectelor de reconstructive necesită a fi
îmbunătățite.
1 – Unele lecții sunt extrase și diseminate, dar nu într-un
mod riguros și sistematic.
0 – Procesul de învățare a lecțiilor este unul neplanificat /
ad-hoc și se bazează pe persoane.

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.

Notițe
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Anexe
A se vedea partea 2 evaluarea detaliată a nivelului
https://mcr2030.undrr.org/disaster-resilience-scorecard-cities
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Pentru mai multe informații, vizitați vizitați pagina web MCR2030:
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