
GIS – Lumea Geospaþialã

T
oate etapele managementului
situaþiilor de urgenþã depind de
administrarea corectã a datelor
provenind din diferite surse.
Aceste date trebuie adunate,

organizate ºi prezentate în forme logice
care sã serveascã dimensiunilor ºi
scopului programului de management
al situaþiei de urgenþã. Pregãtirea sau
rãspunsul la o astfel de situaþie poate
sã implice de multe ori mai multe
departamente ale unei administraþii
sau ale altor instituþii publice ºi este
foarte important ca în momentele de
crizã, oamenii sã aibã la dispoziþie exact
datele de care au nevoie, organizate în
logica de care este nevoie pentru a
putea fi formulat cursul de acþiune
necesar. Astfel, în cazul unei inundaþii,
de exemplu, forþele de intervenþie au
nevoie de un tablou complet al disper-
siei populaþiei ºi a formelor de relief în
zonele afectate, locaþiile spitalelor ºi ale
punctelor sanitare, cele ale spaþiilor cu
potenþial de depozitare, dispunerea
unitãþilor de intervenþie de urgenþã ºi
resursele pe care acestea le au la
dispoziþie, reþelele electrice, clãdirile
construite din materiale uºor de atacat
de apã etc. Utilizarea unei soluþii geo-

spaþiale deschise ºi interoperabile face
posibilã comunicarea dintre toate insti-
tuþiile care au în gestiune aceste
resurse, permiþând echipelor de inter-
venþie accesul la date provenind din
surse diferite în aceleaºi rapoarte. De
cele mai multe ori, un incident de
urgenþã are loc cu atâta rapiditate încât
nu este timp pentru obþinerea acestor
informaþii pe moment, în lipsa unor
baze de date ºi a unor sisteme
geospaþiale capabile sã le stocheze ºi
sã le prelucreze. În aceste situaþii, fac-
torii de decizie nu pot face altceva
decât sã ghiceascã
sau sã estimeze ºi
în consecinþã, sã ia
decizii de rezolvare
a situaþiei fãrã a
avea la dispoziþie
informaþiile nece-
sare. Aceasta costã
bani, timp ºi, nu de
puþine ori, chiar
vieþi. Dar un proces
eficient  de mana-
gement al unei situ-
aþii de urgenþã nu
constã doar în cea
mai bunã reacþie la

un eveniment care deja a avut loc, ci
trebuie sã înceapã cu mult înainte.

Planificarea
Nu întotdeauna un dezastru natural

are loc într-un moment sau într-o locaþie
imposibil de prevãzut dinainte. De fapt,
de cele mai multe ori pot fi identificate
zonele cu potenþial de risc dat de
condiþiile geografice ºi climatice înainte
ca dezastrul sã aibã loc. Folosind o
soluþie geospaþialã, pot fi delimitate
destul de precis zonele cu risc de inun-
daþie ºi pot fi evaluate consecinþele
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probabile ale incidentelor de diferite
intensitãþi. Prin introducerea unor varia-
bile specifice, sistemele geospaþiale pot
modela simulãri ale mai multor scenarii
care pot arãta forþelor de intervenþie
întinderea ºi nivelul probabil ale apelor
revãrsate, punctele sensibile (baraje,
cursuri de râu, lacuri de acumulare,
defriºãri de zone împãdurite etc.) care
pot fi accentuate de ploi sau de alte
fenomene meteorologice ºi care pot
avea drept consecinþe inundarea unor
zone locuibile. Utilizând date din
diverse surse (forme de relief, strãzi,
sisteme de canalizare, date demo-
grafice etc.) ºi combinându-le în analize
comune, pot fi evaluate consecinþele
dezastrului în diferite intensitãþi ºi pe
baza acestor concluzii pot fi formulate
atât iniþiative de consolidare sau
restructurare a zonelor cu risc ridicat,
cât ºi planuri de acþiune pentru
momentele de urgenþã ºi acþiuni de
recuperare. O soluþie geospaþialã
faciliteazã realizarea tuturor acestor
acþiuni prin vizualizarea combinaþiilor
celor mai relevante de date spaþiale sub
forma uor hãrþi generate de computer.

Minimizarea consecinþelor 
potenþiale

În mãsura în care potenþialele situaþii
de urgenþã au fost identificate, activi-
tãþile de pregãtire trebuie determinate
ºi prioritizate. Aceastã etapã poate
include atât mãsuri legislative, cât ºi
unele concrete, de acþiune. Pe baza
simulãrilor oferite de soluþiile geospa-
þiale, pot fi determinate, de exemplu,
zone pentru care sã nu se mai elibereze
autorizaþie de construcþie, dat fiind
riscul mare de inundaþie. Aceeaºi so-
luþie îi poate semnala ºi funcþionarului
de la primãrie care cereri sunt valide ºi
care nu din acest punct de vedere, dar
poate rãspunde ºi la întrebãri de genul:
ce populaþie trebuie evacuatã  în caz de
diluviu, care sunt rutele cele mai bune
de evacuare, ce drum vor alege cel mai
probabil apele revãrsate pe intervale de
timp progresive, ce obiective publice vor
fi afectate ºi în ce mãsurã etc. În funcþie
de aceste informaþii, autoritãþile pot lua
mãsuri de minimizare a eforturilor care
trebui fãcute atunci când situaþia de
urgenþã are loc. Populaþia din zonele
de risc poate fi informatã cel puþin cu
felul în care poate sã reacþioneze la

dezastru, obiectivele sensibile consoli-
date sau relocare din zonele de risc etc.

Pregãtirea
Deºi mãsurile luate pentru preve-

nirea producerii pagubelor propriu-zise
pot fi eficiente, totuºi consecinþele unui
dezastru real nu pot fi înlãturate com-
plet. Nu pot fi relocate oraºe întregi,
construite baraje infailibile sau dãrâ-
mate toate obiectivele aflate în calea
apelor. De aceea, pentru protecþia
resurselor care în eventualitatea unor
inundaþii se vor afla în calea apelor, tre-
buie desfãºurate acþiuni de pregãtire

pentru reacþia propri-zisã în faþa dezas-
trului. Tot o soluþie geospaþialã oferã
aici informaþii critice care fundamen-
teazã decizii referitoare la construirea
unor noi unitãþi de management al situ-
aþiei de urgenþã, a adãposturilor ºi a
cantitãþii de dotãri necesare pentru a
face faþã, cum vor fi oamenii anunþaþi,
cum se vor stabili cãile de comunicaþii
etc. Tot cu ajutorul soluþiilor geospaþiale
pot oferi vizualizãri în timp real al activi-
tãþii de monitorizare a situaþiilor de risc,
avertizând din timp dispecerii de pericolul
iminent. Nivelurile apelor ridicându-se
în spatele barajelor, cantitatea de apã
pluvialã, nivelurile ºi debitele apelor
curgãtoare etc. toate acestea sunt infor-
maþii care pt fi transmise de staþiile
demonitorizare ºi vizualizate de un sis-
tem geospaþial la staþiile de control.
Unitãþile de reacþie în caz de urgenþã
pot fi selectate ºi direcþionate cãtre cea
mai apropiatã zonã aflatã în pericol uti-
lizând harta tablou creatã de soluþie
care le poate oferi în acelaºi timp ºi

informaþii utile cum ar fi cel mai apropiat
punct suficient de înalt ca sã poatã fi de
ajutor în operaþiunile de salvare.

Recuperarea
De îndatã ce situaþie de urgenþã s-a

încheiat ºi primele mãsuri de salvare
imediatã de vieþi ºi de resurse au fost
luate, operaþiunile continuã, de obicei
cu cele de recuperare care încearcã sã
restaureze situaþia la statusul pe care l-a
avut înainte de dezastru, restabilirea
serviciilor ºi a sistemelor vitale..
Acestea pot începe cu asigurarea de
adãpost, servicii medicale, hranã ºi apã

pentru persoanele
sinistrate ºi continuã
cu repararea dru-
murilor, a reþelelor
electrice, sistemele
de comunicaþii etc.
O soluþi geospaþialã
poate juca ºi aici un
rol important atât
pentru eforturile de
recuperare pe ter-
men scurt, cât ºi în
cele pe termen lung.
Un din cele mai
grele sarcini ale
echipelor de reacþie
la situaþia de ur-
genþã este ealuarea

pagubelor produse. Introducând în sis-
tem informaþiile culese la faþa locului de
cãtre echipele de intervenþie sau prin
alte mijloace (clãdirile dãrâmate de furia
apelor, tronsoanele de drum avariate,
podurile subrezite sau chiar distruse
etc), un sistem geospaþial poate afiºa
analize care aratã zonele cele mai afec-
tate, care calculeazã costuri generale
ale pagubelor ºi care pot indica prioritã-
þile de reconstrucþie, dar ºi cel mai
potrivite mijloace de abordare a activi-
tãþilor de recuperare. Introducând noile
date despre felul în care inundaþia s-a
produs în realitate, modelele de simu-
lare ale soluþiilor geospaþiale vor fi
îmbunãtãþite ºi scenariile de modelare
vor avea rate de predicþie mult mai
bune. Acestea vor servi ulterior la fun-
damentarea unor decizii referitoare la
reconstruirea drumurilor, podurilor,
clãdirilor afectate de ape, la calcularea
fondurilor necesare pentru reparaþii,
dar ºi la controlarea acestora pe
mãsurã ce sunt consumate.


