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Abstract: Natural or anthropic floods are followed by negative 
economical (direct or indirect) effects and also social and ecological effects. 

There are some certain elements that contribute to the increase of these 
negative effects and also the increase of the value of the damages produced by 
floods. 

In this paper, there are grouped and synthesized the causes that produce 
the increase of the negative floods’ effects. 

This paper presents detailed every of these elements and the way the 
influence the increase of the negative floods’ effects. 

There are presented some negative aspects that have been noticed lately 
and there are suggested some ways of reducing the influence of these factors. 

 

CONSIDERAŢII GENERALE 

Ultimul deceniu a fost marcat în România, ca de altfel în întreaga lume, de 
creşterea frecvenţei şi amplificarea agresivităţii viiturilor caracterizate prin 
amplitudini excepţionale, adesea corespunzătoare unor perioade medii de revenire 
cuprinse între 50 şi 100 de ani. Parţial, această situaţie este generată de 
modificările antropice exercitate asupra păturii superioare a terenului, având drept 
consecinţă micşorarea capacităţii de retenţie în sol a apelor meteorice şi 
accelerarea curgerii apei pe versanţi, urmată de creşterea debitului de vârf al 
viiturilor. Mai greu de probat, dar posibilă, este influenţa modificărilor climatice, 
observate deja la scară planetară. Pe de altă parte, periculozitatea viiturilor a 
crescut ca urmare a creşterii vulnerabilităţii albiilor majore ale râurilor, în 
condiţiile dezvoltării economice şi sociale a acestora. 

În România s-au executat numeroase lucrări hidrotehnice destinate reducerii 
debitelor de vârf (acumulări, derivaţii de ape mari sau lucrări pe versanţi, care 
acţionează la sursă, în zona de formare a viiturilor), micşorării nivelurilor de 
culminaţie (lucrări de regularizare şi curăţare a albiilor) sau protejării directe a 
albiilor majore (lucrări de drenaj şi îndiguire). 

Cu toate acestea inundaţiile continuă să fie prezente, provocând mari 
pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti. Există şi va exista întotdeauna un 
risc remanent neacoperit de lucrările structurale, fiind necesar să se apeleze la 
măsurile nonstructurale de apărare de inundaţii, care au ca obiectiv reducerea 
pagubelor şi deci a vulnerabilităţii obiectivelor social-economice. 



 
Factorii care favorizează creşterea pagubelor produse de inundaţii 

 
Mărimea pagubelor provocate de inundaţii depinde de numeroşi factori, 

printre care: 
- gradul de dezvoltare socio-economică şi densitatea populaţiei în teritoriul 

afectat; 
- parametrii hidrologici ai viiturilor: debitele, nivelurile, volumul şi durata 

acestora; 
- înălţimea coloanei de apă deasupra terenului inundat; 
- durata inundării, în special la culturile agricole; 
- gradul de poluare a apei din viituri. 

Există însă o serie de aspecte care favorizează creşterea în timp a acestor 
pagube. 

Cauzele favorizante ale creşterii efectelor negative ale inundaţiilor pot fi 
grupate şi sintetizate astfel: 

a) creşterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonei afectate şi a 
densităţii populaţiei (rata de dezvoltare socio-economică a zonei respective); 

b) creşterea valorilor parametrilor hidrologici ai viiturilor (debite maxime, 
niveluri maxime echivalente, volum, durata viiturii aferente cotei de inundaţie); 

c) amplasarea obiectivelor socio-economice în zonele potenţial inundabile  
şi nerespectarea standardelor privind clasa de importanţă a obiectivului în raport 
cu probabilitatea de calcul a viiturilor ( ); %pQ

d) insuficienţa  amenajărilor  hidrotehnice  şi/sau  structura lor 
necorespunzătoare; 

e) exploatarea necorespunzătoare a construcţiilor hidrotehnice; 
f) defrişări masive în zona amonte şi lucrări agricole necorespunzătoare pe 

versanţii cu pante mari, care favorizează transportul solid şi colmatarea albiilor. 
 
a)Creşterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonelor 
inundabile şi a densităţii populaţiei 
Gradul de dezvoltare socio-economică a zonelor inundabile depinde de 

dezvoltarea generală a ţării. În mod firesc, orice zonă are tendinţa de a se dezvolta 
în timp prin apariţia de noi dotări socio-economice. 

De aceea, la aceeaşi amploare a viiturii (aceeaşi probabilitate de apariţie 
 a debitului  sau a cotei ), pagubele vor fi crescătoare în timp, 

atât datorită creşterii densităţii obiectivelor afectabile cât şi a importanţei lor 
economice. 

%p maxQ maxH

Pentru a ţine seama de acest fenomen, pagubele provocate de inundaţii se 
pot calcula ca pagube actuale sau pagube potenţiale. 

Pagubele actuale  reprezintă pagubele provocate de o inundaţie dată, la 
gradul de dotare actual al zonei afectate în anul de referinţă.  

aP
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Pagubele potenţiale  reprezintă pagubele provocate de o inundaţie într-
un moment viitor , la gradul de dotare al zonei afectate în acel moment. 

pP
t

Considerând un ritm de dezvoltare r al zonei respective, paguba potenţială 
se stabileşte cu relaţia : 

( )tap r1PP +=  
De regulă, pagubele potenţiale sunt mai mari decât cele actuale, cu excepţia 

zonelor unde s-au produs strămutări de locuinţe şi dezafectări de obiective 
economice. 

Trebuie menţionat că valoarea pagubelor din momentul iniţial  trebuie 
actualizată cu rata inflaţiei, adică: 

aP

aacta PKP ⋅=. , unde K este rata inflaţiei pe perioada  t
Formula exactă de calcul va fi: 

( )tap r1PKP +⋅=  
Evitarea acestei corecţii se poate face luând în calcul pagubele în valută 

stabilă, la care corecţia este nesemnificativă. 
 
 
b) Creşterea valorilor parametrilor hidrologici ai viiturilor, cum sunt: 

debitele maxime ale viiturii, nivelurile aferente acestora, volumul scurs şi durata 
stagnării apei aferente cotelor de inundare, precum şi debitul solid transportat. 

Debitele maxime se pot situa peste sau sub valoarea debitului de calcul.  
În mod normal, debitul de calcul trebuie să satisfacă condiţia: 

gardainundarep QQQ Δ+=%  
adică trebuie să existe o gardă de circa 0,5 m (în medie) între cele două cote (de 
inundare şi de calcul), corespunzătoare debitelor respective, astfel încât, la 
atingerea cotei de inundare să nu fie imediat afectat obiectivul, ci să mai rămână o 
rezervă pentru luarea măsurilor de apărare, dacă nivelurile sunt în creştere şi 
prognoza indică depăşiri ale cotelor de pericol. Situaţia este tipică pentru 
îndiguiri. 

Dintre caracteristicile undei de viitură, un rol important îl are durata totală a 
viiturii, precum şi durata la valoarea de inundare. Cu cât durata viiturii va fi mai 
mare, cu atât efectele negative vor fi superioare. Bunurile inundabile sunt 
degradabile în procent mai mic sau mai mare, după durata inundării. Spre 
exemplu, prin inundare de câteva ore, culturile agricole nu înregistrează pagube, 
dar la o inundare prelungită, de ordinul a câtorva zile, aceleaşi culturi pot fi total 
compromise. 

Un comportament similar îl au şi alte categorii de bunuri inundabile, iar 
rezistenţa construcţiilor cu rol de apărare scade în timp, pe măsura umectării lor şi 
a versanţilor. 

 
 

 679



 
c) Nerespectarea standardelor privind amplasarea obiectivelor socio- 
economice în zonele potenţial inundabile în funcţie de clasa de importanţă şi 
în raport cu probabilitatea de calcul a viiturilor ( ) %pcQ
Toate suprafeţele şi obiectivele amplasate în albiile majore ale râurilor, la cote 

inferioare nivelurilor maxime care pot fi atinse ca urmare a unui fenomen natural sau 
accidental, sunt considerate potenţial inundabile. Aici sunt încadrate şi acele suprafeţe 
sau obiective care sunt protejate prin lucrări hidrotehnice (îndiguiri, acumulări de apă cu 
rol de atenuare a viiturilor), deoarece se poate depăşi asigurarea lor de calcul. 

Conform normelor în vigoare, orice obiectiv social (localităţi, drumuri, căi ferate 
etc.) sau economic (terenuri agricole, obiective economice de tot felul, construcţii 
hidrotehnice etc.) trebuie să fie asigurat faţă de inundaţii conform clasei lui de 
importanţă. 

Referitor la asigurarea la clasa de importanţă a unui obiectiv, amintim că ea este 
reglementată de două standarde: STAS 4273-83- privind încadrarea în clase de 
importanţă a construcţiilor hidrotehnice şi STAS 4068/2-87- privind probabilităţile 
anuale ale debitelor şi volumelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare. 
Sunt definite cinci clase de importanţă (I÷V) şi două categorii de probabilităţi de 
depăşire, exprimate în procente: pentru condiţii normale şi pentru condiţii excepţionale 
de exploatare. 

Situaţia existentă în ţara noastră din acest punct de vedere este total 
necorespunzătoare în raport cu cea din statele europene din U.E. Din datele disponibile 
rezultă că, în ţările europene membre în U.E., valorile medii procentuale pentru 
localităţile inundabile neasigurate la clasa lor de importanţă sunt cuprinse între 10 % 
pentru localităţi urbane, faţă de 51 % în ţara noastră şi 17% pentru localităţi rurale, faţă 
de 64 % la noi. 

Această situaţie anormală este, în primul rând, rezultatul tendinţei de apropiere a 
construcţiilor de locuinţe de albiile cursurilor de apă, datorită disponibilităţii unor 
terenuri, de regulă necuprinse în circuitul agricol, în special în mediul rural. Astfel, nu se 
respectă Legea Apelor, care precizează că, orice construcţie nouă, în zona de influenţă a 
apelor mari, trebuie să fie avizată de organismele cu atribuţii de gospodărirea apelor 
(acord şi autorizaţie de gospodărirea apelor, conform Ordinului M.A.P.M. nr.277/11 
aprilie 1997). 

În intervalul 1990-1999 a crescut mult şi numărul de obiective economice 
afectabile, fapt ce indică realizarea lor fără documentaţiile şi autorizaţiile legale. 

În cazul multor localităţi, cea mai mare parte a locuinţelor sunt situate la cote 
corespunzătoare clasei lor de importanţă, dar există şi cartiere situate sub cotele 
normate. De regulă, sunt construcţii neautorizate, care creează cele mai mari pericole şi 
cheltuieli cu apărarea şi salvarea populaţiei afectate. 

Există o serie de aşa-zise locuinţe, de fapt improvizaţii din paiantă, amplasate în 
albia minoră a cursurilor de apă. Apreciem că este mai rentabil şi mai corect faţă de cei 
în cauză ca ele să fie strămutate în locuri ferite, decât să fie protejate prin lucrări 
hidrotehnice costisitoare. 
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Această situaţie va trebui reglementată prin planurile de sistematizare a 

intravilanului localităţilor, care trebuie să ţină seama de debitele maxime normate şi prin 
eliberarea avizului de gospodărire a apelor prevăzut la art.25, al.4 din Legea Apelor. De 
altfel, avizul de gospodărire a apelor este necesar şi pentru lucrările construite în albia 
majoră (art.30, al.2 din aceeaşi lege). 

La fel, lungimea mare a şoselelor, a drumurilor judeţene şi, mai ales, a căilor 
ferate inundabile arată că nu este respectat standardul privind clasele de importanţă ale 
acestor căi de comunicaţie. S-a aplicat mult timp sistemul de a se aproba proiecte pe 
tronsoane scurte de şosele şi căi ferate, care, evident, a condus la scăderea artificială a 
clasei de importanţă. Astfel de lucrări parţiale trebuie aduse la nivelul de asigurare 
global, în funcţie de importanţa căii de comunicaţie respective. 

Trebuie menţionat însă că sunt obiective care, datorită clasei lor de importanţă 
mai scăzută, sunt vulnerabile în mod frecvent. Acesta este cazul unor balastiere, 
drumuri secundare, terenuri necultivate, care necesită, de asemenea, avertizări cu 
anticipare maximă. Astfel, un şantier hidrotehnic sau o balastieră trebuie să fie 
avertizate imediat ce există pericolul potenţial de inundare, încât să existe timpul 
necesar evacuării utilajelor şi eventualelor depozite de combustibil şi materiale. 

Această prevedere nu se aplică decât în puţine cazuri datorită, în primul rând, 
lipsei de mijloace de telecomunicaţii şi a nediferenţierii obiectivelor după durata 
cuprinsă între momentul avertizării şi momentul apariţiei viiturii.  

 
d) Insuficienţa amenajărilor hidrotehnice şi/sau structura lor 
necorespunzătoare. Deficienţe de exploatare la viituri 
 
Regimul hidrologic al cursurilor de apă a suferit modificări în timp. Viiturile au 

devenit mai brutale şi cu viteze de propagare superioare datorită următoarelor cauze: 
- tendinţa de creştere a excesivităţii climatice (ploi mai mari şi secete mai 

accentuate); 
- reducerea suprafeţelor împădurite de pe versanţii adiacenţi, însoţită de regulă de 

un transport solid suplimentar, care conduce la ridicarea bazei de eroziune (colmatarea 
albiilor cursurilor de apă) şi divagări de albii; 

- realizarea lucrărilor de îndiguire şi regularizare pe lungimi mari în amonte de 
obiectivele inundabile, având ca efect o creştere a debitelor maxime prin dezatenuarea 
hidrografelor undelor de viitură, schimbarea timpilor de concentrare a viiturilor şi de 
propagare în albie.  

Tendinţa de creştere a caracterului excesiv al climei este demonstrată de creşterea 
continuă, în ultimii circa 120 de ani, a presiunii medii atmosferice, în zona ţării noastre, 
cu 3 mbar.  

Datorită acestei cauze, unele zone au devenit inundabile, iar unele lucrări de 
apărare nu mai corespund asigurării de calcul cerute de norme. 

Sunt o serie de îndiguiri, care au devenit subdimensionate, datorită depunerii de 
aluviuni în albii, care au micşorat capacitatea de scurgere a viiturilor sau datorită 
dezvoltării obiectivelor apărate (apariţia de noi obiective socio-economice etc.). 
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Referitor la rolul atenuator al acumulărilor de apă, se poate constata că, de cele 
mai multe ori, acesta nu se poate manifesta sau efectul lor este minim, din cauza unor 
deficienţe de exploatare. 

În primul rând, trebuie menţionat că în România există în prezent un număr 
impresionant de acumulări, cu caracter temporar şi permanent, care totalizează un 
volum de apă la N.N.R. de peste 13,6 miliarde m3. Din acest volum, la nivelul anului 1998 
era colmatat cu aluviuni un volum de aproximativ 3,5 miliarde m3, adică circa 25%. 

Numărul acumulărilor mici şi mijlocii (cele care au baraje cu înălţimi de până la 
10-15 m şi volume de până la 50-60 milioane m3) este de circa 350, cele mai multe fiind 
acumulări piscicole în cascadă, cu volume mici. Regimul de exploatare la ape mari 
prevede, în majoritatea cazurilor, menţinerea nivelului normal de retenţie (N.N.R.) sau, 
în cel mai bun caz, pregolirea unei lame de 15-20 cm. 

Exploatarea acestor acumulări cu menţinere cvasiconstantă a nivelului de retenţie 
în preajma viiturilor are ca urmare unele efecte negative deosebit de grave, şi anume: 

a) punerea în pericol a barajelor, din cauza incapacităţii de atenuare şi a 
depăşirii capacităţii descărcătorilor de ape mari (deversori şi goliri de 
fund); 

b) colmatarea prematură a cuvetelor lacurilor, din cauza unui regim al 
vitezelor apei prea mic în aceste cuvete; 

c) pericol de eutrofizare a lacurilor cu o bogată floră acvatică, 
consumatoare de oxigen. 

Trebuie însă subliniat faptul că, în prezent, din lipsă de fonduri, sunt o serie de 
baraje care prezintă defecţiuni în corpul lor şi, pentru obiectivele din aval,  reprezintă un 
permanent pericol. 

O altă deficienţă care se constată la exploatarea acumulărilor mici şi mijlocii 
constă în aceea că, datorită proiectării acestora în etape diferite, regimurile de exploatare 
nu mai corespund necesităţilor actuale. Astfel, o acumulare care funcţiona independent, 
după includerea în cascadă necesită reajustări ale regimului de exploatare, 
corespunzător noii situaţii. 
 În concluzie, cunoscând toţi aceşti factori ce favorizează amplificarea efectelor 
negative ale inundaţiilor, se pot găsi metode de reducere a influenţei lor, cu consecinţe 
pozitive economice, sociale şi ecologice. 

BIBLIOGRAFIE 
1. G. Dinu, 2003 – Optimizări în domeniul apărării împotriva inundaţiilor, teza de doctorat - 

USAMV Bucureşti 
2. V. Stănescu, R. Drobot, 2002 – Măsuri nestructurale de gestiune a inundaţiilor, Editura 

*H*G*A* Bucureşti 
3. M. Şelărescu, M. Podani, 1993 – Apărarea împotriva inundaţiilor, Editura Tehnică 

Bucureşti 
 




