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1. Introducere 

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea i managementul riscului la inunda ii are 
drept scop reducerea consecin elor negative pentru s tatea uman , mediu, patrimoniul 
cultural  i  activitate  economic  asociate  inunda iilor.  În  acest  sens  statele  membre  au  
obligativitatea identific rii bazinelor hidrografice i a zonelor costiere care prezint  risc la 
inunda ii, de a întocmi h i ale riscului la inunda ii i de a elabora planuri de management a 
riscului la inunda ii pentru respectivele zone. 

Etape de implementare  

Implementarea directivei se realizeaz  în 3 etape: evaluarea preliminar  a riscului la 
inunda ii (EPRI), întocmirea de h i de hazard i risc la inunda ii, realizarea de planuri de 
management al riscului la inunda ii. 

 

Figura 1 Etape de implementare ale Directivei Inunda ii i termenele de finalizare 

EPRI presupune identificarea inunda iilor istorice semnificative care au avut 
consecin e semnificative asupra: activit ii umane, mediului, patrimoniului cultural i 
activit ii economice, dar i delimitarea zonelor cu risc poten ial semnificativ la inunda ii, cu 

Evaluare preliminar  a riscului la inunda ii 

Identificare inunda iei 
istorice semnificative 

Desemnare zone cu risc 
poten ial semnificativ la 
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Termen 
finalizare 
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22.12.2015 

Fiecare etap  va fi revizuit  la fiecare 6 ani 
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alte cuvinte zonele unde în viitor se pot produce inunda ii. Aceast  prim  etap  are drept 
termen de finalizare 22 decembrie 2011, cu termen de raportare la Comisia European  22 
martie 2012. 

Aceast  evaluare preliminar  a fost bazat  pe informa iile disponibile la momentul 
actual i/sau u or deductibile. 

Raportul de fa  are în vedere evaluarea preliminar  a riscului la inunda ii în 
districtul  de  bazin  Arge  -  Vedea,  conform  articolului  4  al  Directivei;  pe  baza  acesteia  
urmeaz  s  se realizeze (tot în cadrul acestei prime etape de implementare) identificarea 
zonelor cu risc poten ial semnificativ la inunda ii. 

Mai departe, zonele cu risc poten ial semnificativ la inunda ii vor deveni subiectul 
urm toarelor dou  etape de implementare a Directivei, respectiv elaborarea h ilor de 
hazard i de risc la inunda ii i întocmirea Planului de management al riscului la inunda ii. 

În esen , la nivelul ABA Arge  - Vedea, evaluarea preliminar  a riscului la inunda ii 
(EPRI) a presupus parcurgerea urm toarelor etape: 

 Colectarea informa iilor referitoare la inunda iile istorice (din  trecut)  i  
asamblarea informa iilor în fi iere spreadsheet; informa iile înregistrate în 
fi ierele excel reprezint  baza informa iilor ce urmeaz  s  fie raportate la CE; 

 Corectarea informa iilor transmise de ABA Arge  - Vedea de c tre MMP / ANAR/ 
INHGA i identificarea evenimentelor istorice i selectarea evenimentelor 
semnificative pe baza criteriilor propuse de INHGA i agreate la nivel na ional; 

 Cartografierea loca iilor inunda iilor istorice (GIS), realizata la nivelul ABA Arge  - 
Vedea, verificat  / corectat  la nivelul ANAR i INHGA i adaptat  ulterior 
cerin elor de raportare WISE;  

 Identificarea zonelor cu risc poten ial semnificativ la inunda ii pe baza datelor, 
studiilor i rezultatelor proiectelor disponibile i cartografierea acestora în mediu 
GIS, realizat  la nivelul ANAR-INHGA. 

2. Atribu ii privind implementarea Directivei 2007/60/EC 

În România sunt aprobate o serie de acte normative cu privire la managementul 
riscului la inunda ii (v. Anexa 1); între acestea, se men ioneaz  ultimele dou  aprobate, de o 
importan  vital  pentru implementarea Directivei Inunda ii, dup  cum urmeaz : 

 HG 846 /2010 privind aprobarea Strategiei Na ionale de Management al Riscului 
la Inunda ii pe termen mediu i lung 

 OU 3/2010 pentru modificarea i completarea Legii Apelor 107/1996 - transpune 
integral prevederile Directivei 2007/60/CE. 
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Cadrul institu ional i organizatoric 

Managementul riscului la inunda ii în România este asigurat, în principal, de 
Ministerul Mediului i P durilor (MMP),  la  nivel  central  i  de  Administra ia Na ional  
„Apele Romane” (ANAR) prin cele 11 Administra ii Bazinale de Ap  (ABA Some -Tisa, ABA 
Cri uri, ABA Mure , ABA Banat, ABA Jiu, ABA Olt, ABA Arge -Vedea, ABA Buz u-Ialomi a, 
ABA Siret, ABA Prut-Bârlad, ABA Dobrogea-Litoral) i Institutul Na ional de Hidrologie i 
Gospod rire a Apelor (INHGA).  

 
Figura 2 Administra iile Bazinale de Ap  din cadrul Administra iei Na ionale „Apele Romane” 

Sec iunea a-51- a din Legea Apelor (107/1996)  

Art. 761 (1) Pentru fiecare district de bazin hidrografic prev zut la art. 6 alin. (6) se 
realizeaz  o evaluare preliminar  a riscului la inunda ii, în conformitate cu alin. (2). 

Art. 761(4) Autoritatea public  central  din domeniul apelor asigur  evaluarea 
preliminar  a riscului la inunda ii i raportarea c tre Comisia European , pân  la data de 22 
decembrie 2011. 

Art. 762 (1) Pe baza evalu rii preliminare a riscului la inunda ii, prev zut  la art. 76 , 
pentru fiecare district de bazin hidrografic prev zut la art. 6 alin.(6) se identific  arealele unde 
exist  risc poten ial semnificativ de inundare sau unde materializarea acestui risc este probabil . 
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Ministerul Administra iei i Internelor prin Inspectoratul General pentru Situa ii de 
Urgen , la nivel central i Inspectoratele pentru Situa ii de Urgen , la nivel local (la nivelul 
celor 41 de jude e), coordoneaz  interven ia în caz de situa ii de urgen  generate de 
inunda ii care afecteaz  siguran a public . 

Pe lâng  institu iile cu rol primordial în managementul riscului la inunda ii, mai sunt 
implica i i al i actori la nivel central (8 ministere) precum i o serie de institu ii la nivel 
na ional, jude ean i local, care au responsabilit i i sarcini specifice, etc. 

În România func ioneaz  Sistemul na ional de management al situa iilor de urgen  
generate de inunda ii cu urm toarea structur : 

 Comitetul Na ional pentru Situa ii de Urgen  condus de ministrul administra iei 
i internelor sub coordonarea primului-ministru; 

 Comitete Ministeriale pentru situa ii de urgen  - condus de ministrul de resort, 
între acestea o importan  deosebit  revenind Comitetului Ministerial pentru 
situa ii de urgen  din cadrul Ministerului Mediului i P durilor, condus de 
ministrul mediului i p durilor; 

 Comitetul jude ean pentru situa ii de urgen , condus de prefect; 

 Comitetul local pentru situa ii de urgen , condus de primar; 

 Administra ia Na ional  „Apele Române” i unit ile sale teritoriale - care asigur  
interven ia la lucr rile hidrotehnice din administrare, precum i asisten a tehnic  
de specialitate pentru celelalte cazuri de interven ie; 

 Ceilal i de in tori de lucr ri cu rol de ap rare împotriva inunda iilor; 

 Persoanele fizice sau juridice, care au în proprietate acumul ri mici. 

Conform legisla iei na ionale, EPRI este în responsabilitatea MMP i ANAR (prin ABA-
uri i INHGA), care au urm toarele responsabilit i: 

 MMP - autoritatea public  central  din domeniul apelor care elaboreaz  strategia i 
concep ia de ap rare împotriva inunda iilor; asigur  evaluarea preliminar  a riscului 
la inunda ii i raportarea c tre Comisia European . 

 ANAR - institu ie public  de interes na ional, în coordonarea autorit ii publice 
centrale din domeniul apelor; asigur  aplicarea politicii na ionale de management al 
riscului la inunda ii, coordoneaz  colectarea datelor necesare raport rilor. 

 ABA - institu ii publice, unit i subordonate direct Administra iei Na ionale "Apele 
Romane"; ofer  datele necesare raport rilor periodice c tre CE privind 
implementarea Directivei Inunda ii. 

 INHGA - institu ie public , subordonat  Administra iei Na ionale "Apele Romane"; 
realizeaz  studii ce stau la baza elabor rii metodologiilor necesare i coordoneaz , 
într-o manier  unitar , raportarea c tre CE a informa iilor primite de la ANAR. 
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3. Prezentare general  a districtului de bazin Arge  - Vedea 

1. Localizare 

Spa iul hidrografic administrat de Administra ia bazinal  de ap  Arge -Vedea 
cuprinde 3 bazine hidrografice ( i o parte din bazinul Dun rii - între confluen a cu râul Olt i 
cea cu râul Arge ) situate în sudul României, toate tributare fluviului Dun rea: Arge , Vedea 
i C lm ui. Suprafa a total   este de 21.479 km2. 

Bazinul hidrografic al râului Arge  este cuprins între urm toarele coordonate 
geografice: 43°54'50" - 45°36'30" latitudine nordic i 24°30'50"- 26°44'25" longitudine 
estic . Se învecineaz  la nord cu bazinul hidrografic Olt, la vest cu bazinele hidrografice Olt i 
Vedea, la sud cu bazinul Dun rii i la est cu bazinul hidrografic al Ialomi ei. 

Component al bazinului dun rean i situat în partea de sud a rii, bazinul hidrografic 
al  râului  Vedea  are  o  suprafa  de  5430  km2 i este cuprins pe direc ia nord-sud între 
paralele de 45003’20” i 43042’13” latitudine nordic , iar pe direc ia vest-est între 
meridianele de 24027’26” i 25036’ 56” longitudine estic , fiind limitat de bazinele 
hidrografice ale Oltului, C lm uiului i Arge ului. 

Bazinul hidrografic C lm ui este limitat de bazinele hidrografice ale Oltului (la vest), 
Vedea (la est) i fluviul Dun rea la sud. Are o suprafa  mai mic , de numai 1413 km2.  

Restul suprafe ei spa iului hidrografic este reprezentat de o parte a bazinului 
Dun rea (între confluen a cu Oltul i cea cu Arge ul - 2086 km2).  

2. Clima 

Situat în partea de sud a rii, spa iul hidrografic Arge  - Vedea are o clim  temperat-
continental , cu unele particularit i. Astfel, precipita iile înregistreaz  valori cuprinse între 
1000 - 1400 mm pe culmile mun ilor, între 600 - 800 mm în zonele subcarpatice, colinare i 
piemontane i scad sub 550 mm în zona de câmpie. 

În bazinul superior al spa iului Arge  - Vedea - C lm ui în cursul anului valorile medii 
lunare ale temperaturii sunt destul de diferite: iarna temperaturile medii lunare multianuale 
au valori negative, cele mai sc zute înregistrându-se în luna ianuarie (sub -2,5°C); vara aceste 
temperaturi dep esc 20°C i scad cu 0,6°C-0,8°C în func ie de altitudine. 

Zona de câmpie sub aspect climatic reflect  continentalismul accentuat (amplitudini 
termice mari - peste 75°C), care favorizeaz  evapora ia intens  în lunile de vara i înghe ul 
total în lunile de iarna. 

Cele mai mari valori medii zilnice ale temperaturii aerului se realizeaz  vara (iulie - 
august) dep ind chiar 30°C ca urmare a invaziei de aer tropical, iar cele mai mici valori se 
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înregistreaz  iarna (-7°C în luna ianuarie), fiind o consecin  a invaziei de aer rece artic sau 
continental. Valorile medii lunare ating în zona de câmpie 11° C. 

3. Relief i geologie 

Spa iul hidrografic Arge  - Vedea se caracterizeaz  printr-o mare varietate a formelor 
de relief, începând cu în imile muntoase ale F ra ului (altitudine maxima 2544 m - zona 
de obâr ie fiind la 2140 m) i terminând cu cea mai joas  treapt  de relief de pe teritoriul 

rii - Lunca Dun rii (altitudine minima 12 m). 

Regiunea montan  este situat  în nord i include cele mai înalte culmi ale Carpa ilor 
Meridionali cu Masivul F ra ului i partea vestic  a Masivului Bucegi (Leaota) desp it de 
culoarul tectonic Ruc r - Bran. Mun ii ocupa 8% din totalul suprafe ei fiind alc tui i geologic 
din mica isturi, amfibolite i gresie (Mun ilor F ra ), isturile cloritoase cu porfiroblaste de 
albit (masivul lezer-Papu a), isturi filitoase, sericitoase i cuar ite cristaline (masivul cristalin 
al Leaotei). 

Urmeaz  zona subcarpatic i colinar  a Piemonturilor Cotmenei i Candestiului (care 
acoper  28% din total - 6% subcarpa i i 22% piemont), format  dintr-o asocia ie de muscele 
i dealuri orientate în sens latitudinal, care includ între ele depresiuni intracolinare, cu 

altitudini ce variaz  între 1200 m în nord i 600 m în sud. Spre sud se dezvolt  pe o întindere 
mult mai mare podi uri piemontane bine reprezentate care reprezint  Piemontul Getic. 
Fundamentul este constituit din depozite ter iare paleogene slab cutate peste care s-au 
depus conglomeratele i gresiile eocene i apoi nisipuri, gresii i pietri uri mio-pliocene. 

Sudul spa iului hidrografic este format din câmpie, care reprezint  cea mai joas i 
mai uniform  form  de relief. Sectorul cursului inferior este format dintr-o asocia ie de 
interfluvii, v i i terase în cadrul c reia se diferen iaz  suprafe e distincte - câmpuri, terase, 
lunci - respectiv Câmpia înalt  a Dâmbovi ei i lalomi ei, Câmpia G vanu - Burdea, Câmpia 
Burnazului precum i lunca Dun rii. Suprafa a ocupat  de câmpie reprezint  64% din totalul 
spa iului hidrografic. Fundamentul acestei zone este cristalin acoperit cu forma iuni mai noi 
constituite din conglomerate fine, gresii cenu ii, marne, peste care se afla nisipuri i 
pietri uri pliocene acoperite de depozite cuaternare. 
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Figura 3 Principalele unit i de relief 



Raport - Evaluarea preliminara a riscului la inunda ii 
Administra ia Bazinal  de Ap  Arge  - Vedea 

11 
 

4. Regimul hidrologic 

Ape de suprafa  

Teritoriul spa iului hidrografic Arge -Vedea cuprinde un num r de 269 cursuri de ap  
codificate, cu o lungime a re elei hidrografice de 6946 km i o suprafa  total  a bazinului de 
20106 km2, reprezentând o pondere de 9% din suprafa a României, fiind format din râurile 

lm ui, Vedea i Arge . 

BH C lm ui 

Râul C lm ui (L=139 km, F=1413 km2) numit i C lm uiul Teleormanului sau al 
Burna ului, izvor te din câmpia piemontan  a Boianului la est de B rc ne ti, de la 
altitudinea  de  157  m  i  se  v rs  în  lacul  Suhaia  lâng  Vii oara.  Principalii  afluen i  pe  care-i  
prime te, în ordinea formarii bazinului hidrografic sunt: Dragna (L = 8 km, F = 15 km2), Valea 

tiucii (L = 7 km, F = 21 km2), Sohodol (L = 19 km, F = 60 km2), C lm uiul Sec (L = 48 km, F = 
167 km2), Urlui (L = 62 km, F = 289 km2) i Ducna (L = 17 km, F = 62 km2). 

BH Vedea 

Râul  Vedea  (S  =  5364  km2;  L  =  242  km)  Vedea  izvor te  în  zona  subcarpatic  
(Platforma Cotmeana), de la altitudinea de 504 m. Principali afluen i (în ordinea formarii 
bazinului): Vedi a (L = 60 km, F = 223 km2), Plapcea (L = 56 km, F=354 km2), Cotmeana (L = 93 
km, F = 498 km2), Dorofei (L = 36 km, F =219 km2), Tecuci (L = 61 km, F = 201 km2), Bratcov (L 
=  39  km,  F  =  144  km2),  Burdea  (L=  107  km,  F=366  km2), Pârâul Câinelui (L=106 km, F=535 
km2), râul Teleorman, cel mai important afluent, (L=169 km, F= 1427 km2) i Izvoarele (L=42 
km, F=231 km2). 

BH Arge  

Râul Arge  (L=305 km, F=12550 km2) porne te în prezent din lacul de acumulare de la 
Vidraru, sub creasta Mun ilor F ra , de unde izvor sc cele doua râuri Capra i Buda care 
prin unirea lor dau na tere râului Arge , râuri care în prezent se v rsa în lacul Vidraru. 
Principalii afluen i, în ordinea formarii bazinului hidrografic sunt: V lsan (L=79 km, F=348 
km2), Râul Doamnei, care are i cel mai mare aport de debit (L=107 km, F=1836 km2), Râul 
Târgului (L=72 km, F=1096 km2), Neajlovul (L=186 km, F=3720 km2), S bar (R stoaca) (L=174 
km, F=1346 km2) i Râul Dâmbovi a - cu cea mai mare lungime (L=286 km, F=2824 km2). 

Ape subterane 

În cadrul spa iului hidrografic Arge  - Vedea au fost identificate i delimitate un 
num r de 11 corpuri de ape subterane. Dintre acestea 8 sunt corpuri de ape subterane 
freatice, 3 sunt corpuri de ape subterane de adâncime 

Resursele totale de ape subterane aferente spa iului hidrografic Arge  - Vedea au o 
valoare de 112359,41 l/s (3,563 miliarde m3/an), respectiv 27707,13 l/s (0,879 miliarde 
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m3/an), în cazul corpurilor de ape subterane freatice i 84652,28 l/s (2,684 miliarde m3/an), 
în cazul corpurilor de ape subterane de adâncime (3 corpuri de apa). 

5. Arii protejate 

Arii protejate 

În conformitate cu cerin ele Directivei Cadru a Apei i a Legii Apelor (107/1996, 
modificat i completat  prin Legea 310/2004) s-a elaborat registrul zonelor protejate care 
au strâns  leg tur  cu mediul acvatic. 

Registrul include urm toarele categorii de zone protejate:  

 Zone de protec ie pentru capt rile de ap  destinate potabiliz rii exist  9 capt ri din 
surse de suprafa  care nu au delimitate aceste arii i 125 capt ri din surse subterane 
din care 104 au delimitat  aria de protec ie cu regim sever; 

 Zone pentru protec ia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic 
fiind identificate 504,4 km cursuri de ap , pentru protec ia p str vului (Salmo trutta 
fario) i a lipanului (Thymallus thymallus), i peste 1260,03 ha de lacuri unde tr iesc 
specii importante de salmonide; 

 Zone destinate pentru protec ia habitatelor i speciilor unde apa este un factor 
important fiind desemnate pân  în prezent în num r de 13 zone protejate care ocup  
o suprafa  de 31732 ha; 

 Zone vulnerabile la nitra i cuprinde perimetrele a 46 comune; 

Zone umede 

Zonele umede sunt definite de Legea nr. 5/1991 pentru aderarea României la 
Conven ia asupra zonelor umede, de importan  interna ional , în special ca habitat al 
pas rilor acvatice, ca fiind întinderi de b lti, mla tini, turb rii, de ape naturale sau artificiale, 
permanente sau temporare, unde apa este st toare sau curg toare, dulce, salmastr  sau 

rat , inclusiv întinderile de ap  marin  a c ror adâncime la reflux nu dep te 6 m. 

În spa iul hidrografic Arge -Vedea au fost identificate Parcul Natural Comana (2011, 
24.963 ha) i Lacul Suhaia (195,9 kmp) ambele desemnate situri Ramsar. 

6. Împ irea administrativ-teritorial i popula ia 

Din punct de vedere administrativ, spa iul hidrografic Arge -Vedea ocup  aproape 
integral jude ele Arge , Giurgiu, Teleorman, Ilfov (inclusiv municipiul Bucure ti) i p i mai 
mici din jude ele Dâmbovi a, Olt i C ra i. 

La 31.12.2007, popula ia total  spa iului hidrografic Arge -Vedea era de 4111796 
locuitori din care 68,81 % în mediul urban i 31,19% în mediul rural. 
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Tabelul 1 Reparti ia popula iei în spa iul hidrografic Arge -Vedea 

Jude ul 
Popula ia 
(nr. loc.) 

 Urban Rural TOTAL 
Arge  326357 336751 663108 

ra i 7297 58352 65649 
Dâmbovi a 36913 201076 237989 

Giurgiu 93077 219067 312144 
Ilfov 114338 120573 234911 
Olt 20216 56503 76719 

Teleorman 163236 290495 453731 
Municipiul Bucure ti 2067545 0 2067545 

TOTAL  2828979 1282817 4111796 

7. Principalele activit i economico-sociale 

În spa iul hidrografic Arge -Vedea activit ile economice sunt deosebit de 
diversificate: construc ii de ma ini, extrac ii perliere, petrochimie, producerea energiei 
electrice, producerea de îngr minte chimice, activit i agricole, zootehnie, piscicultur , 
silvicultura etc. 

Principalele culturi agricole sunt: cerealele, nutre urile i plantele tehnice (grâu, orz, 
ov z, porumb, în, rapi a, floarea - soarelui), legume, vita de vie, i pomi fructiferi. 

8. Regimul debitelor 

Valorile parametrilor hidrologici ai scurgerii lichide i solide în sec iunile din sta iile 
hidrometrice principale din districtul de spa iul hidrografic Arge -Vedea sunt prezentate în 
tabelul 2. 

Tabelul 2 Parametrii hidrologici preliminari ai scurgerii lichide i solide 
la principalele sta ii hidrometrice din spa iul hidrografic Arge -Vedea 

Nr. 
crt. 

Râul 
Sta ia 

hidrometrica 
F  Hmed 

Parametrii hidrologici 

Qmed. multian. Qmax 1% Qmed. lun. min.95% R 

km2 m m3/s m3/s m3/s kg/s 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bazinul hidrografic VEDEA 
1. Vedea  Alexandria 3277 195 7.58 1025 0.25 7.25 
2. Teleorman Teleorman 1341 155 3.21 370 0.38 1.32 

Bazinul hidrografic ARGES 
1. Arge  Malu Spart 3799 751 38.50 2090 7.70 90.00 
2. Neajlov lug reni 3436 130 7.90 580 0.65 1.07 
3. Dâmbovi a Conte ti - Lungule u 1105 894 11.20 750 2.00 25.30 
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Figura 4 Utilizarea terenurilor 
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9. Inunda ii istorice 

Principalele viituri ce au avut loc în spa iului hidrografic Arge -Vedea s-au produs în 
anii 1923, 1924, 1929, 1930, 1932, 1939, 1941, 1948, 1970, 1972, 1975, 2005, 2006. 

În Figurile 5 – 8 se prezint  inventarul pagubelor generate de inunda ii din perioada 
2005 – 2012. 
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Figura 5 Num r localit i afectate de inunda ii/an 
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Figura 6 Case i anexe gospod re ti afectate de inunda ii/an 
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Figura 7 Obiective socio-economice afectate de inunda ii 
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Figura 8 Drumuri afectate de inunda ii/an 

10. Amenaj ri structurale existente pentru ap rare  
împotriva efectelor negative ale inunda iilor 

Pe teritoriul spa iului hidrografic Arge  Vedea, exist ; 

 59 de sectoare de râu regularizate pe o lungime total  de 399.35 km; 

 62 îndiguiri însumând o lungime de 308.26 km; 

 403 lacuri de acumulare cu volum cumulat pentru atenuarea viiturilor de 179534 mii 
mc; 

 36 acumul ri nepermanente cu un volum cumulat de atenuare a viiturilor de 92874 
mii mc. 

 3  deriva ii  de  ape  mari  (Potopu  –  Arge ,  Dâmbovi a  –  Arge ,  Ilfov  -  Dâmbovi a)  
însumând o lungime de 21,8 km. 

Tabelul 3 Principalele lacuri de acumulare permanente i nepermanente 

Nr. 
crt. 

Denumire Curs de apa 
Volum 

util 
(mii mc) 

Volum la 
N.N.R 
mii m3 

Volum 
atenuare 

viituri 

Folosin e 
asigurate 

ACUMULARI PERMANENTE 
1 Vidraru Arge  310000 450620 24870 A,I,H,V 
2 Zigoneni Arge  9500 10350 2500 A,H 
3 Vâlcele Arge  35000 41600 9600 A,I,H,V 
4 Budeasa Arge  19930 27880 22800 A,I,H,V 
5 Gole ti Arge  45000 55000 12550 A,I,H,V 
6 voiul Orbului Arge  840     A,I 
7 Râu or Târgului 50000 52400 15600 A,I,H,V 
8 Pecineagu Dâmbovi a 62000 63000 6000 A,I,H,V 
9 Lacul Morii Dâmbovi a 7300 14700 4710 A,I,P 

10 V re ti Dâmbovi a 11630 14500 5840 A,I,H,V 
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Nr. 
crt. 

Denumire Curs de apa 
Volum 

util 
(mii mc) 

Volum la 
N.N.R 
mii m3 

Volum 
atenuare 

viituri 

Folosin e 
asigurate 

11 Br te ti Ilfov 1710 3520 1050 I,P,H 
12 Aduna i Ilfov 3560 4800 1450 I,P,H 
13 Mih ile ti Arge  6800 25800 79200 A,I,H,V 
14 Gr dinari Ilfov  10335 10372 11028 A,I,P,V 
15 u Ilfov  2380 2680 1920 A,I,P,V 
16 Once ti 1 Valea Once ti 250 250 870 I,P,V 
17 Once ti 2 Valea Once ti 400 400 430 I,P,V 
18 Buftea Colentina 6539     P,G 
19 Mogosoaia Colentina 1820     P,G 
20 Her str u Colentina 2390     P,G 
21 Pantelimon 2 Colentina 10700     P,G 
22 Rusciori Plapcea Mica 930 1000 1250 A,I,P,G 
23 Cringeni C lm ui 4400 9000 2900 I,P 
24 Suhaia C lm ui 9160     I,P 

ACUMULARI NEPERMANENTE 
1 Ac. M r cineni Doamnei   38500  
2 Polder V c re ti Dâmbovi a   31830  
3 Ac. Udre ti Ilfov   1470  
4 Ac. Once ti 3 Valea Once ti   248  
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Figura 9 Amenaj rile hidrotehnice existente 
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4. Metodologie de selectare a inunda iilor istorice 
semnificative 

Evenimentele istorice de referin  au fost re inute în mai multe faze: 

 într-o prim  faz , s-a realizat un inventar al inunda iilor majore care au ap rut în 
trecut în districtul de bazin Arge  - Vedea, pe baza informa iilor culese din surse 
documentare (arhiva I.N.H.G.A.). Acest inventar identific  inunda iile 
semnificative, fie din punct de vedere al hazardului, fie din punct de vedere al 
impactului (pagubelor înregistrate). În general, inunda iile pentru care 
probabilitatea de apari ie este mai mare de 10 % nu sunt luate în considerare, 
accentul punându-se pe evenimentele de mare intensitate (cote i/sau debite 
maxime); abordarea a avut la baz  metodologia elaborat  de INHGA; 

 inventarul  a  fost  transmis  în  teritoriu,  unde  la  nivelul  ABA  Arge  -  Vedea,  lista 
inunda iilor a fost completat i cu alte viituri, situate eventual pe cursuri de 
ap  mai mici, despre care se cunoa te c  au generat pagube deosebite (mai ales 
dac  au existat victime). 
o analiza a inclus descrierea inunda iilor semnificative i anume: localizarea 

spa ial i temporal  a viiturii, extinderea ei, probabilitatea de apari ie a 
inunda iei, tipul viiturii, magnitudinea consecin elor negative asociate, etc. 

 în a treia faz , evenimente istorice semnificative i caracteristice teritoriului 
administrat de ABA au fost selectate în func ie de consecin ele socio-economice, 
de mediu, etc.; abordarea a avut la baz  criteriile metodologice elaborate de 
INHGA. Astfel, au fost definite categorii de criterii în func ie de consecin ele 
rezultate în urma producerii inunda iei (consecin e asupra s ii umane; 
consecin e asupra activit ii economice; consecin e asupra mediului, consecin e 
asupra patrimoniului cultural). Pentru fiecare dintre aceste tipuri de consecin e 
au fost stabili i indicatori i valori prag asociate, pe baza c rora inunda iile se 
desemneaz  ca fiind „semnificative” la nivel na ional (din punctul de vedere al 
pagubelor produse). 
o în caz c , pentru anumite viituri, nu au existat informa ii privind consecin ele 

asociate, respectivele evenimente nu au fost considerate ca “având 
consecin e semnificative negative”; ele pot fi descrise, dar nu vor fi raportate 
la CE. 

 în continuare, selec ia evenimentelor a  fost  amendat  de  “criteriul tipologiei 
inunda iei”: în cazul în care pe acela i curs de ap  au existat mai multe inunda ii 
istorice,  de  exemplu,  3  –  5  viituri  semnificative,  având tipologii de producere 
similare, s-au considerat pentru raportare la CE primele 1 - 2 inunda ii, criteriul 
predominant fiind cel legat de pagube. 
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Criterii pentru identificarea inunda iilor istorice semnificative 

Identificarea/selectarea viiturilor istorice semnificative s-a f cut luând în considerare 
atât criteriile hidrologice (pentru identificarea inunda iilor semnificative, din punct de vedere 
al hazardului) cât i cele referitoare la amploarea efectelor acestora (criterii pentru 
identificarea inunda iilor istorice semnificative, din punct de vedere al pagubelor).  

a. Criterii pentru identificarea inunda iilor semnificative, din punct de vedere al 
hazardului. 

Fenomenele de ape mari care au produs inunda ii se pot clasifica în principal pe patru 
categorii: 

 viituri produse pe areale hidrografice mari (bazine i subbazine hidrografice), 
viituri cauzate de precipita ii sau de topire a z pezii; 

 viituri punctuale (viituri rapide) produse pe zone restrânse, viituri datorate unor 
precipita ii cu intensitate mare; 

 viituri cauzate de blocaje naturale (z poare, zai, pornire de z por); 

 viituri cauzate de blocaje artificiale la poduri sau prin ruperi de baraje, diguri sau 
prin devers ri (de regul  controlate la baraje). 

Dimensiunea viiturii poate fi cuantificat  pe baza: 

 rimii arealului hidrografic pe care s-a produs viitura; 

 frecven ei de producere a unei inunda ii; 

 probabilitatea de dep ire a debitului maxim al viiturii, înregistrat la sta ii 
hidrometrice; 

 rimea debitelor în compara ie cu debite corespunz toare cotelor de ap rare 
(avertizare, inunda ie, pericol), existente la sta ii hidrometrice. 

Selectarea viiturilor semnificative s-a efectuat de c tre INHGA pe baza urm toarelor 
criterii principale: 

a) debite maxime produse > Qmax10%;  
o Qmax10% reprezint  debitul maxim cu probabilitatea de dep ire de 10%;  

b) debite maxime produse > QCI;  
o QCI reprezint  debitul actual corespunz tor cotei de inunda ie;  

c) viituri produse la sta ii hidrometrice cu suprafe e de bazin hidrografic mai mari de 
circa 100 km2 i/sau care sunt amplasate în zone unde s-ar fi putut produce inunda ii 
relativ mari;  

d) viituri produse în special pe râul principal i pe afluen ii importan i, la un num r cât 
mai mare de sta ii hidrometrice;  

e) viituri mari, produse pe afluen ii râului principal. 
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Viiturile locale au fost selectate, din punct de vedere hidrologic, func ie de datele 
hidrometeorologice existente sau reconstituite pe baza deplas rilor pe teren. S-au avut în 
vedere acele viituri pentru care au existat întocmite ulterior producerii acestora de rapoarte 
tehnice (inclusiv reconstituiri de debite maxime i de estim ri a frecven ei de realizare a 
acestora).  

Cea mai mare parte a datelor i informa iilor legate de pagubele totale asociate 
evenimentelor identificate (pe baza celor înregistrate) se reg sesc în rapoartele operative i 
de sintez  pe care comitetele locale (prim riile) le transmit Inspectoratelor jude ene pentru 
situa ii de urgen i Centrului operativ al Sistemului de Gospod rire a Apelor pe timpul 
producerii fenomenelor periculoase. Mai apoi, aceste informa ii sunt integrate în Planurile 
de ap rare împotriva inunda iilor (revizuite periodic), care, în cazul de fa , reprezint  
principala surs  pentru datele raportate la CE cu privire la pagubele înregistrate.  

b. Criterii pentru identificarea inunda iilor istorice semnificative, din punct de vedere 
al pagubelor 

inând seama de clasificarea consecin elor provocate de inunda ii, realizat  la nivel 
UE precum i de datele disponibile la nivel na ional i bazinal, au fost definite categorii de 
criterii în func ie de consecin ele rezultate în urma producerii inunda iei (consecin e asupra 

ii umane, asupra activit ii economice, asupra mediului, asupra patrimoniului 
cultural). 

Rapoartele de sintez  nu con in la momentul actual suficiente informa ii care s  
poat  r spunde tuturor criteriilor din cele trei categorii de consecin e propuse. Prin urmare, 
au fost re inu i acei indicatori, pentru care exist  suficiente informa ii, i a c ror aplicare s  
se fac  f  dificultate (abordare pragmatic ). Fiec rui indicator i s-a atribuit o valoare prag. 
În tabelul 8 sunt prezenta i indicatorii i valorile-prag ale acestora, pe baza c rora inunda iile 
se desemneaz  ca fiind „semnificative” (din punctul de vedere al pagubelor produse). 
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Tabelul 4 Criterii propuse pentru identificarea evenimentelor istorice 
semnificative la nivel na ional 

Categorie criterii / 
Tipul consecin elor 

Indicator Valori prag 

Consecin e asupra 
ii umane 

Pierderi de vie i 
omene ti 

Minim 10 persoane decedate / disp rute 

Nr. obiective sociale 
afectate 

Minim 2 obiective sociale afectate (prim rii, coli, 
spitale, etc.) 

Consecin e asupra 
activit ii economice 

Nr. obiective 
economice afectate 

Minim 10 obiective economice afectate 

Nr. km de drumuri 
afectate 

Minim 200 km de drumuri afectate (DN, DJ, DC) 

Nr. case afectate 
Minim 100 case per eveniment sau minim 30 pt. 
zone / localit i care au f cut obiectul unor 
evenimente punctuale, de intensitate mare 

Consecin e asupra 
mediului 

Nr. de obiective IPPC 
afectate 

Minim 1 obiectiv afectat 

Consecin e asupra 
patrimoniului cultural 

Nr. de obiective 
afectate – biserici, 

stiri*  
Minim 1 obiectiv afectat 

Toate valorile criteriilor prezentate anterior sunt valabile pe eveniment; pentru 
încadrarea evenimentului în categoria evenimentelor istorice semnificative, s-au 
considerat, cu prioritate, criteriile privind num rul de victime i cele economice (num r 
case, km de drumuri afecta i). 

5. Evenimente istorice semnificative  

Pe baza metodologiei mai sus-men ionate, la nivelul ABA Arge  - Vedea au rezultat 4 
evenimente semnificative (v. Tabel 5).  

Tabelul 5 Evenimente istorice semnificative identificate 
în cadrul Administra iei Bazinale de Ap  Arge  - Vedea 

Unitate management Nume eveniment Data producere 

Administra ia Bazinal  de Ap  Arge  
- Vedea 

Arge  iulie 1970 08.07.1970 
Arge  iulie 1975 02.07.1975 
Vedea iulie 2005 02.07.1991 

Dâmbovi a septembrie 2005 19.09.2005 

Cele 4 evenimente rezultate în urma aplic rii criteriilor de selec ie a evenimentelor 
semnificative, au fost mai departe analizate la un grad de detaliu mai mare, urm rindu-se 



Raport - Evaluarea preliminara a riscului la inunda ii 
Administra ia Bazinal  de Ap  Arge  - Vedea 

23 
 

localit ile i sectoarele/tronsoanele de râu/ afluen ii afecta i de evenimentul semnificativ 
na ional / regional considerat.  

Selec ia zonelor care au f cut obiectul raport rii, respectiv principalele sectoare 
afectate în cadrul unui eveniment semnificativ (a a-zis „na ional”) a fost f cut  pe baza 
analizei urm toarelor elemente: 

 informa ii disponibile cu privire la pagubele produse la nivelul localit ilor, 
criteriul de selec ie fiind num rul de gospod rii afectate per localitate (orientativ 
minim 10), în condi iile în care exist  mai multe localit i afectate de eveniment; 
criteriul este coroborat i cu alte pagube asociate (inundarea unui obiectiv socio-
economic – scoal , spital etc. i/sau a unui / unor drumuri comunale, jude ene, a 
unor importante suprafe e de teren sau a unor obiective culturale valoroase)  

 debitele maxime înregistrate (criteriu debite maxime produse > Qmax10%); se 
men ioneaz  c , pentru sectoarele de râu nemonitorizate hidrologic, 
probabilitatea de dep ire a debitelor a fost estimat  pe baza experien ei 
speciali tilor (expert judgement).  

 

În tabelul 6 se prezint  un centralizator al evenimentelor istorice semnificative 
identificate în cadrul ABA Arge  - Vedea iar în figura 10 este reprezentat  localizarea 
acestora la nivelul teritoriului gestionat de ABA Arge  - Vedea. 
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Tabelul 6 Centralizator al evenimentelor istorice semnificative 

Denumire loca ie inundat  
Tip 

inunda ie 
Data debutului 
evenimentului 

Durata 
evenimentului 

Suprafa a 
inundat  

(km2) 

Lungime sector de râu 
inundat  

(km) 
Frecventa 

r. Vedea - av. loc. Chilia istoric  2005-07-02 4 52.448  2% 
r. Vedea - av. loc. Floru istoric  1975-07-02 4  143.262 10% 

r. Vedi a - av. loc. B tii de Vede istoric  2005-07-02 4  26.771 2% 
r. Plapcea - av. loc. Constantine ti istoric  2005-07-02 4  37.303 2% 

r. Cotmeana - av. loc. S pata istoric  1970-07-08 1  53.850 1% 
r. Dorofei - av. loc. Bacea istoric  2005-07-02 4  23.389 2% 

r. Tecuci - av. confl. B cel istoric  2005-07-02 4  23.995 2% 
r. Burdea - av. loc. Bacea istoric  2005-07-02 4  76.126 2% 

r. Pârâul Câinelui - av. loc. Sili tea Nou  istoric  1975-07-02 4 15.760  3% 
r. Pârâul Câinelui - av. loc. Sili tea Nou  istoric  2005-07-02 4 15.760  10% 

r. Tinoasa - av. loc. Ciurari istoric  1975-07-02 4  45.946 10% 
r. Tinoasa - av. loc. Ciurari istoric  2005-07-02 4  45.946 7% 

r. Teleorman - av. loc. T tii de Sus istoric  2005-07-02 4 15.585  7% 
r. Teleorman - sector loc. T tii de 

Sus - Trivalea-Mo teni 
istoric  1975-07-02 4  40.872 10% 

r. Clani a - av. loc. Scurtu-Sl ve ti am. 
ac. B a 

istoric  2005-07-02 4  49.895 7% 

r. Arge  - av. confl. Râul Doamnei istoric  1975-07-02 4 89.185  10% 
loc. Arefu - r. Arge  istoric  1975-07-02 4  1.857 5% 

r. Vâlsan - av. loc. Br detu istoric  1975-07-02 4 4.300  10% 
r. Râul Doamnei - av. loc. Sboghi ti istoric  1975-07-02 4 10.130  7% 
r. Râul Târgului - av. loc. Câmpulung istoric  1975-07-02 4 12.500  7% 

r. Bratia - av. loc. Berevoe ti istoric  1975-07-02 4  25.824 3% 
r. Arge el - av. loc. Mu cel istoric  1975-07-02 4 4.259  5% 

r. Cârcinov - av. confl. Valea Mare istoric  1975-07-02 4  31.800 10% 
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Denumire loca ie inundat  
Tip 

inunda ie 
Data debutului 
evenimentului 

Durata 
evenimentului 

Suprafa a 
inundat  

(km2) 

Lungime sector de râu 
inundat  

(km) 
Frecventa 

r. Budi teanca - av. loc. Bârloi istoric  1975-07-02 4  16.591 10% 
r. Neajlov - av. loc. Moara din Groap  istoric  1970-07-08 15 93.651  5% 
r. Neajlov - av. loc. Moara din Groap  istoric  1975-07-02 4 93.651  10% 
r. Neajlov - av. loc. Moara din Groap  istoric  2005-09-19 6 93.651  10% 

r. Dâmbovnic - av. loc. P dureni istoric  1975-07-03 4  104.600 10% 
r. Câlni tea - av. ac. Câlni tea istoric  1975-07-03 4 26.750  10% 

r. Câlni tea - sector ac. Câlni tea loc. 
Bujoreni 

istoric  2005-07-03 4  25.088 10% 

r. Glavacioc - av. loc. C tunu istoric  1970-07-08 10 31.263  7% 
r. Glavacioc - av. loc. C tunu istoric  2005-07-03 4 31.263  3% 

r. Sericu - av. loc. Sili tea Mic  istoric  2005-07-03 4  26.945 3% 
r. Milcov  - av. loc. Co oaia istoric  1975-07-03 4  23.016 10% 

r. Sabar - av. confl. Potop istoric  1970-07-08 10 23.315  10% 
r. Sabar - av. loc. G ti istoric  1975-07-03 4  168.373 10% 

r. Potop - av. confl. Potocel istoric  1975-07-03 4 6.425  10% 
r. a - av. loc. Gura ii istoric  1975-07-03 4 6.849  10% 

loc. Poiana - r. B i istoric  1975-07-03 4  0.628 10% 
r. Ciorogârla istoric  1975-07-03 4 34.388  5% 
r. Ciorogârla istoric  2005-09-21 6 34.388  2% 

r. Dâmbovi a - av. loc. Dragoslavele am. 
loc. Brezoaele 

istoric  2005-09-20 6 26.223  2% 

r. Dâmbovi a - sector loc. Stoene ti loc. 
Bucure ti 

istoric  1975-07-03 4  161.393 5% 

r. Colentina - av. loc. Colacu istoric  1975-07-03 4 29.644  5% 
r. iu - av. loc. Beciu istoric  2005-07-02 4  58.558 2% 
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Figura 10 Localizarea inunda iilor istorice semnificative identificate 

în cadrul Administra iei Bazinale de Ap  Arge  - Vedea 
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6. Evaluarea pagubelor poten iale ale inunda iilor viitoare 

Evaluarea pagubelor poten iale ale inunda iilor viitoare ia în considerare urm toarele 
principii generale: 

 considerarea zonelor poten ial inundabile ale evenimentelor extreme viitoare 
pe baza informa iilor celor mai complete i omogene posibil a fi integrate la nivel 
na ional, i anume sub forma înf ur torii inunda iilor istorice extreme;  

 considerarea unor indicatori care s  ilustreze expunerea la risc a uneia dintre 
cele 4 categorii de “interese” (s tate uman , mediul înconjur tor, patrimoniul 
cultural i activit i economice), inând seama de informa iile disponibile la 
momentul prezent, respectiv a popula iei poten ial afectate precum i a 
obiectivelor socio-economice pe sectoare de râu delimitate de unit ile 
administrativ-teritoriale (“num rarea” / “contabilizarea” acestora cu ajutorul 
tehnicilor GIS). 

Consecin ele poten iale ale inunda iilor viitoare au fost evaluate luând în considerare 
informa iile disponibile la momentul actual, respectiv rezultatele ob inute în cadrul 
proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 Contribu ii la dezvoltarea strategiei de 
management al riscului la inunda ii (beneficiar – M.M.P. i A.N.A.R.). 

Analiza s-a bazat pe prelucrarea unui e antion de cca. 1400 de înregistr ri ale 
pagubelor bunurilor din diverse regiuni ale României. S-au creat straturi GIS suplimentare pe 
baza h ilor topografice i a interpret rilor orto-fotografice, pentru a completa baza de date 
a bunurilor din zonele de inunda ii. 

Bunurile considerate în vederea evalu rii pagubelor sunt: 

 Popula ia 
o metoda s-a bazat pe calculul densit ii popula iei cu datele de recens mânt 

din zonele construite din straturile GIS existente i adaptarea lor folosind 
ortofotoplanurile i GIS. 

o calculul s-a realizat folosind straturile Corine Land Cover care au doar dou  
tipuri de zone construite. A fost ad ugat un al treilea strat. 

 Drumuri i cai ferate 
o s-au creat noi straturi GIS cu ajutorul fotointerpret rii ortofotogramelor i s-a 

extras lungimea cu ajutorul GIS. 

 Poduri  
o metoda s-a bazat pe num rarea podurilor men ionate pe h ile topografice i 

vizibile în ortofotograme. 

o num rare realizat  doar pe cursurile râurilor mari, nu i pe afluen i. Nu s-au 
num rat podurile existente i distruse de inunda ia din anul 2005.  
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 Lucr ri de regularizare  
o metoda s-a bazat pe corec ia stratului GIS pre-existent folosind 

fotointerpretarea i lungimile extrase cu ajutorul GIS. 

o nu  toate  categoriile  propuse  au  putut  fi  cartografiate  cu  ajutorul  datelor  
disponibile, necesitând inventariere de teren detaliat . 

 Cl diri  
o metoda s-a bazat pe densitatea tipurilor de construc ii pe unitate de suprafa  

(ha) în interiorul zonelor construite. 

 Suprafa a agricol  
o metoda s-a bazat pe extragerea suprafe ei din baza de date existent . 

o categoriile au fost reduse la ase clase, ca i cele din baza de date Corine Land 
Cover. 

Estimarea costurilor pagubelor per sector de ap  s-a realizat pe baza tehnicilor GIS i 
cu ajutorul metodei de calcul dezvoltat  în cadrul proiectului; în anexa 2 este descris , pe 
scurt, metodologia de evaluare a pagubelor produse de inunda ii utilizat  în cadrul 
proiectului mai sus-men ionat. 

Pragul valoric al pagubelor considerat în analiza preliminar  de identificare a 
zonelor APFSR este de 5 milioane de euro (calculat per sector de curs de ap  luat în 
considerare). 

Aceast  evaluare a consecin elor directe a evenimentelor extreme nu poate fi 
considerat  decât o abordare preliminar  simplificat  a vulnerabilit ii teritoriului, 
deoarece: 

 caracteristicile de hazard (intensitatea, cinetica, probabilitatea de apari ie a 
viiturii) nu sunt luate în considerare; 

 indicatorii propu i nu iau în considerare nici vulnerabilitatea intrinsec  a celor 4 
categorii de interese, nici evolu ia viitoare a acestora; 

 pagubele indirecte nu sunt cuantificate. 

Evident, metodele utilizate i rezultatele ob inute în cadrul proiectului comport  / 
prezint  anumite limite (între care se men ioneaz : neconsiderarea inunda iilor din 2008 i 
2010, neconsiderarea impactului poten ial al schimb rilor climatice asupra inunda iilor în 
constituirea înf ur torii inunda iilor poten iale); cu toate acestea, ele constituie analiza 
preliminar  cea mai complet i mai detaliat  a riscului la inunda ii, la scar  na ional , 
care a putut fi valorificat  la momentul prezent pentru identificarea APFSR. 
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7. Zone cu poten ial risc semnificativ la inunda ii 

În determinarea zonelor cu poten ial risc semnificativ la inunda ii în cadrul ABA Arge  
- Vedea au fost luate în considerare, într-o prim  etap , informa iile disponibile la 
momentul actual, respectiv rezultatele ob inute în cadrul proiectului PHARE 2005/017-
690.01.01 Contribu ii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inunda ii 
(beneficiar – M.M.P. i A.N. Apele Romane), i anume: 

 zonele poten ial inundabile, sub forma înf ur torii inunda iilor istorice extreme 

 evaluarea impactului poten ial al inunda iei (consecin e poten iale). 

Astfel, pe baza h ilor topografice i a interpret rilor orto-fotografice, în cadrul 
proiectului s-au creat straturi GIS, care s  vin  în completarea bazei de date a bunurilor din 
zonele poten ial inundabile (aflate în înf ur toarea inunda iilor istorice extreme). Bunurile 
considerate în vederea evalu rii pagubelor sunt: 

 Popula ie 

 Drumuri i cai ferate 

 Poduri  

 Lucr ri de regularizare  

 Cl diri  

 Suprafe e agricole 

Metodologia de evaluare a pagubelor produse de inunda ii realizat  în cadrul 
proiectului mai susmen ionat prezint  urm toarele etape: 

 Calculul valorii financiare medii a pagubelor poten iale medii pentru fiecare tip 
de bun; 

 Extragerea num rului de bunuri din zonele afectate de inunda ii pentru scenariul 
de inunda ii ales, cu ajutorul GIS; 

 Num rarea („contabilizarea”) cantit ilor de bunuri, conform unit ilor din GIS 
alese (num r, densitate, suprafa , lungime) în interiorul zonelor afectate de 
inunda ii ata ate scenariului; 

 Estimarea costurilor pagubelor utilizând tehnici GIS i metoda de calcul 
dezvoltat  în cadrul proiectului. Etapele 1, 2 i respectiv 3 sunt etape preliminare 
obligatorii i constituie elemente necesare ce s-au introdus în instrumentul de 
calcul. 

Extragerea valorilor pagubelor medii a fost par ial i posibil  doar pentru categorii 
de bunuri care au putut fi clar identificate ca fiind relevante pentru România i care au avut 
un num r suficient de elemente pentru o analiz  statistic . 
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Evaluarea este prezentat  sub form  de text i h i reprezentând rezultatele 
calculului indicatorilor mai sus-aminti i. O sintez  (analiz ) a consecin elor poten iale este 
realizat  la  nivelul  fiec rei  ABA,  ca  mai  apoi  aceasta  s  fie  integrat  la  nivelul  teritoriului  
na ional.  Aceasta  a  condus  la  o  identificare  preliminar  a  zonelor  cu  risc  poten ial  
semnificativ la inunda ii delimitat  pe sectoare de cursuri de ap . 

Evident, metodele utilizate i rezultatele ob inute în cadrul proiectului comport  / 
prezint  anumite limite; cu toate acestea, ele constituie analiza preliminar  cea mai 
complet i mai detaliat  a riscului la inunda ii, la scar  na ional , care a putut fi 
valorificat  la momentul prezent pentru identificarea APFSR. 

Se men ioneaz  c , într-o a doua etap , ulterior finaliz rii proiectului, delimitarea 
zonelor poten ial inundabile, respectiv înf ur toarea inunda iilor istorice extreme a fost 
ameliorat ; realizarea layere-lor GIS a acestor zone a fost realizat  la nivelul teritoriului 
na ional, cu sprijinul ANAR, prin Administra iile Bazinale de Ap  (ABA), în coordonarea 
MMP i cu îndrumarea tiin ific  a INHGA (2009 - 2010) pentru realizarea Planurilor de 
prevenire i de ap rare împotriva inunda iilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 
accidente la construc ii hidrotehnice i polu rii accidentale.   

Pentru inunda iile pentru care nu au existat informa ii clare pe baza c rora s  se 
furnizeze banda înf ur toare a viiturilor istorice, s-a apelat la experien a speciali tilor i 
cunoa terea  local  a  evenimentelor;  mai  mult  decât  atât,  pentru  râurile  principale  s-a  
realizat o analiz  GIS semi-automat  pe baza MDT-ului i a nivelurilor înregistrate la sta iile 
hidrometrice. Astfel au putut fi identificate zonele posibil afectate la marile viituri istorice. 

Se precizeaz  c  impactul poten ial al schimb rilor climatice asupra inunda iilor nu 
este luat în considerare în constituirea înf ur torii inunda iilor poten iale. 

În etapa a treia de identificare a APFSR, s-a inut seama de zonele aparate împotriva 
inunda iilor cu lucr ri hidrotehnice, pe baza: 

 normelor tehnice de proiectare în vigoare 
o STAS 4273/83 cu privire la categoria construc iei i clasa de importan  

determinate pe baza valorii caselor inundate sau a nr. de locuitori afecta i / 
evacua i precum i a suprafe elor aparate la inunda ii, i inând cont de 
probabilitatea de dep ire a debitelor de calcul. 

 st rii tehnice actuale a lucr rilor hidrotehnice, ca rezultat al inspec iilor vizuale, 
efectuate în cadrul verific rilor periodice. 

Cu alte cuvinte, s-au considerat toate inunda iile care au survenit în trecut i care au 
avut impact negativ semnificativ asupra s ii umane, mediului, patrimoniului cultural i 
activit ii economice,  eliminarea din lista respectiv  a acelor viituri care se pot 
produce pe sectoare care au fost amenajate hidrotehnic (îndiguite).  



Raport - Evaluarea preliminara a riscului la inunda ii 
Administra ia Bazinal  de Ap  Arge  - Vedea 

31 
 

În aceea i m sur , s-a considerat riscul tehnologic al lucr rilor de îndiguire, asupra 
acelor zone care, de i protejate pentru anumite categorii de evenimente ( i care nu au f cut 
obiectul inventarului zonelor afectate de viiturile istorice), ar putea fi inundate în cazul: 

 unor poten iale ruperi de baraj (în special cele de tip C sau D) sau dig; 

 unor evenimente extreme, superioare obiectivului de protec ie stabilit prin 
proiectul de calcul.  

Justificarea abord rii mai sus-men ionate const  în faptul c  majoritatea digurilor, în 
conformitate cu clasa de importan , au fost proiectate pentru o perioad  de revenire a 
inunda iilor de o dat  la 100 de ani – în zonele urbane (cca. 25% din lungimea total  a 
digurilor) i o dat  la 10 ani pentru zonele agricole (în jur de 20% din lungimea total  a 
digurilor). Pentru considerarea global i a efectelor poten iale ale schimb rilor climatice i 
ale dezvolt rii zonelor urbane, au fost incluse în APSFR, ca risc tehnologic, toate sectoarele 
îndiguite cu o perioad  de revenire de peste 30 de ani i cu lungime mai mare de 5 km (în jur 
de 70% din lungimea total ). 

Pentru zonele f  lucr ri de ap rare împotriva inunda iilor, criteriul pentru daune 
adoptat  a  fost  de  “peste  5  milioane  de  euro”  (proiect  PHARE);  fiind  incluse  localit ile  cu  
poten ial ridicat de poluare în caz de inunda ii. 

Pentru inunda iile pentru care zona poten ial inundabil  nu este delimitat  (nu a fost 
posibil furnizarea benzii înf ur toare) - de exemplu cazul barajelor lacurilor de acumulare -, 
indicatori de impact nu sunt calcula i. În acest caz, considerarea APFSR ine seama doar de 
experien a speciali tilor i cunoa terea local  a evenimentelor. 

Prin urmare, se poate concluziona c  evaluarea consecin elor poten iale ale 
inunda iilor viitoare (pe diverse categorii de bunuri) reprezint  un criteriu important de 
selec ie a APFSR. Totu i i alte criterii sau elemente trebuie considerate, criterii care nu sunt 

surabile i sunt bazate pe experien a speciali tilor (expert judgement). 

În tabelul 7 sunt prezentate zonele cu risc poten ial semnificativ la inunda ii din 
cadrul Administra iei Bazinale de Ap  Arge  - Vedea.  



Raport - Evaluarea preliminara a riscului la inunda ii 
Administra ia Bazinal  de Ap  Arge  - Vedea 

32 
 

Tabelul 7 Zonele cu risc poten ial semnificativ la inunda ii 
identificate în cadrul Administra iei Bazinale de Ap  Arge  - Vedea 

Denumire 
bazin 

Denumire zona cu risc 
poten ial 

semnificativ la inunda ii 
 

Denumire 
bazin 

Denumire zona cu risc 
poten ial 

semnificativ la inunda ii 
ABA  

Arge -Vedea 
r. Vedea - av. loc. F ge elu  

ABA  
Arge -Vedea 

r. Cârcinov - av. confl. Valea Mare 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Vedi a - av. loc. B tii de 
Vede 

 
ABA  

Arge -Vedea 
r. Budi teanca - av. loc. Bârloi 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Plapcea - av. loc. 
Constantine ti 

 
ABA  

Arge -Vedea 
r. Neajlov - av. loc. Moara din 

Groap  
ABA  

Arge -Vedea 
r. Cotmeana - av. loc. S pata  

ABA  
Arge -Vedea 

r. Dâmbovnic - av. loc. P dureni 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Dorofei - av. loc. Bacea  
ABA  

Arge -Vedea 
r. Câlni tea - av. ac. Câlni tea 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Tecuci - av. confl. B cel  
ABA  

Arge -Vedea 
r. Glavacioc - av. loc. C tunu 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Burdea - av. loc. Burdeni  
ABA  

Arge -Vedea 
r. Sericu - av. loc. Sili tea Mic  

ABA  
Arge -Vedea 

r. Pârâul Câinelui - av. loc. 
ld raru 

 
ABA  

Arge -Vedea 
r. Milcov  - av. loc. Co oaia 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Tinoasa - av. loc. Ciurari  
ABA  

Arge -Vedea 
r. Sabar - av. confl. Potop 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Teleorman - av. loc. 
tii de Sus 

 
ABA  

Arge -Vedea 
r. Potop - av. confl. Potocel 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Clani a - av. loc. Scurtu-
Sl ve ti, am. ac. B a 

 
ABA  

Arge -Vedea 
r. a - av. loc. Gura ii 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Arge  - av. loc. Pite ti  
ABA  

Arge -Vedea 
r. B i 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Vâlsan - av. loc. Br detu  
ABA  

Arge -Vedea 
r. Ciorogârla 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Râul Doamnei - av. loc. 
Sboghi ti 

 
ABA  

Arge -Vedea 
r. Dâmbovi a - av. loc. 

Dragoslavele am. loc. Brezoaele 
ABA  

Arge -Vedea 
r. Râul Târgului - av. loc. 

Pojorâta 
 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Dâmbovi a - av. loc. 
Dragomire ti Deal 

ABA  
Arge -Vedea 

r. Bratia - av. loc. Berevoe ti  
ABA  

Arge -Vedea 
r. Colentina - av. loc. Colacu 

În figura 11 sunt reprezentate zonele cu risc poten ial semnificativ la inunda ii 
identificate pe teritoriul gestionat de ABA Arge  - Vedea. 
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Figura 11 Localizarea zonelor cu risc poten ial semnificativ la inunda ii 

identificate în cadrul Administra iei Bazinale de Ap  Arge  - Vedea 



Raport - Evaluarea preliminara a riscului la inunda ii 
Administra ia Bazinal  de Ap  Arge  - Vedea 

34 
 

 

Referin e bibliografice 

 Atlasul cadastrului apelor din România – "AQUAPROIECT" S.A. Bucure ti, 1992 
 Documenta ii  i  Rapoarte  elaborate  în  cadrul  proiectului  PHARE  2005/017-

690.01.01 Contribu ii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la 
inunda ii 
o A1.1 Analiza preliminar  a riscului la nivel na ional 

o A1.2 Analiza critic  a sistemului existent de ap rare împotriva inunda iilor 

o A3.1 Sinteza metodelor existente pentru evaluarea pagubelor directe 
provenite de ia inunda ii 

o A3.2 Metoda na ional  de evaluare a pagubelor directe provenite de ia 
inunda ii 

 Inunda iile din 1970 i efectele lor asupra agriculturii din vestul R. S. România – 
Ministerul Agriculturii. Industriei alimentare, Silviculturii i Apelor, 1971 

 Planurile de ap rare împotriva inunda iilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase, accidentelor la construc ii hidrotehnice i polu rilor accidentale, 
existente la nivel bazinal, jude ean i local; 

 Rapoartele de Sinteza privind efectele fenomenelor hidro-meteorologice 
periculoase produse la nivelul fiec rui jude ; 

 Studii pentru cunoa terea resurselor de ap  în vederea fundament rii planurilor 
de amenajare ale bazinelor / spa iilor hidrografice, Institutul Na ional de 
hidrologie i gospod rire a apelor, 2008 

 

 

Informa ii publice – link-uri 

 http://www.mmediu.ro/gospodarirea_apelor/conventii.htm 

 http://www.rowater.ro 

 http://www.rowater.ro/daarges/default.aspx 

 http://www.inhga.ro 

 http://www.icpdr.org 

 http://www.danube-floodrisk.eu 
 

 



Raport - Evaluarea preliminara a riscului la inunda ii 
Administra ia Bazinal  de Ap  Arge  - Vedea 

35 
 

Anexa 1 

Acte normative în leg tur  cu problematica managementului 
riscului la inunda ii în România  

 Ordinul ministrului mediului i p durilor nr. 2.498/2011 privind aprobarea 
componen ei nominale a Comitetului ministerial pentru situa ii de urgen i a 
Centrului operativ pentru situa ii de urgen  cu activitate permanent  

 Ordonan a de Urgenta 3/2010 pentru modificarea i completarea Legii Apelor 
107/1996, pentru transpunerea Directivei Europene Inunda ii (transpune integral 
prevederile Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului 
European din 23 octombrie 2007 privind evaluarea i gestionarea riscului la 
inunda ii 

 HG 846/2010 privind aprobarea Strategiei Na ionale de Management al Riscului la 
Inunda ii pe termen mediu i lung 

 Ordinul ministrului mediului i p durilor nr. 910/2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare i func ionare a Comitetului ministerial pentru 
situa ii de urgen i a Centrului operativ pentru situa ii de urgen  

 Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modific rile i complet rile ulterioare 

 Hot rârea Guvernului nr. 316/2007 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare i func ionare al Consiliului interministerial al apelor  

 Legea nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului na ional - Sec iunea a II-a Apa 

 Ordin nr. 1258/2006 privind aprobarea Metodologiei i a Instruc iunilor tehnice 
pentru elaborarea schemelor directoare 

 Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ia mediului, 
aprobat  prin Legea nr.265/2006 cu modific rile i complet rile ulterioare  

 Ordinul ministrului administra iei i internelor i al ministrului mediului i 
gospod ririi apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situa iilor de urgen  generate de inunda ii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construc ii hidrotehnice i polu ri accidentale 

 Hot rârea Guvernului nr. 1309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a 
Planului na ional pentru prevenirea, protec ia i diminuarea efectelor inunda iilor 
i finan rii acestuia 

 Hot rârea Guvernului nr.1854/2005 pentru aprobarea Strategiei na ionale pe 
termen scurt de management al riscului la inunda ii 

 Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de 
Management al Situa iilor de Urgen , aprobat  prin Legea 15/2005 
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 Legea nr. 481/2004 privind protec ia civil , republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare 

 Hot rârea Guvernului nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de m suri 
preventive pentru evitarea i reducerea efectelor inunda iilor 

 Hot rârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea i func ionarea 
Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen , cu modific rile i complet rile 
ulterioare 

 Hot rârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare i func ionare i a organigramei Inspectoratului General pentru Situa ii 
de Urgen , cu modific rile i complet rile ulterioare 

 Hot rârea Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatoric , atribu iile, func ionarea i dotarea comitetelor i 
centrelor operative pentru situa ii de urgen  

 Hot rârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartiz rii principalelor 
func ii de sprijin pe care le asigur  ministerele, celelalte organe centrale i 
organiza iile neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea situa iilor de 
urgen  

 Hot rârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind exigen ele minime de con inut ale documenta iilor de amenajare a 
teritoriului i de urbanism pentru zonele de riscuri naturale 

 Hot rârea Guvernului nr.447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind modul de elaborare i con inutul h ilor de risc natural la alunec ri de 
teren i inunda ii 

 Ordonan a Guvernului nr. 21/2002 privind gospod rirea localit ilor urbane i 
rurale, cu modific rile i complet rile ulterioare 

 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
na ional - Sec iunea a V-a - Zone de risc natural 

 Hot rârea Guvernului nr. 1.212/2000 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare i func ionare a comitetelor de bazin 

 Legea apelor nr. 107/1996, cu modific rile i complet rile ulterioare 
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Anexa 2 

Metodologia de evaluare a pagubelor produse de inunda ii 
dezvoltat  în cadrul proiectului 

Contribu ii la dezvoltarea strategiei de management 
al riscului la inunda ii 

EuropeAid 123064/D/SER/RO 

- rezumat - 

Dup  analizarea datelor disponibile privind evaluarea pagubelor provocate de 
inunda ii  în  România,  exper ii  Consor iului  SCE  /  CEMAGREF  /  HYDRATEC  /  GINGER  S.A.  /  
MEMORIS /  ODISEA Consulting,  respectiv  de proiect  Contribu ii la dezvoltarea strategiei de 
management al riscului la inunda ii EuropeAid 123064/D/SER/RO au  ajuns  la  concluzia  ca  
„doar o metodologie bazat  pe evaluarea pagubelor post-inunda ii efectuat  de c tre 
autorit ile locale române dup  fiecare inunda ie major  poate fi dezvoltat i pus  la 
dispozi ie imediat pentru a furniza rezultate relevante, cu posibilit i foarte mari de 
îmbun ire pe viitor, în func ie de datele disponibile. De fapt, este considerat  singura 
surs  de informa ii i date pentru elaborarea func iilor pagubelor pe termen scurt i mediu 
din  România.  Acest  set  de  date  constituie  o  cantitate  important  de  informa ii  care  pot  fi  
abordate statistic, dar abordarea optim , dup  cum a fost propus  în proiectul FLOODsite, 
este imposibil de aplicat direct în România, de vreme ce datele nu sunt ob inute i stocate 
într-un format potrivit i suficient de detaliat în vederea elabor rii func iilor pagubelor”. 

Abordarea propus  în cadrul proiectului se  refer  doar  la  evaluarea pagubelor 
directe, i nu i a celor indirecte sau intangibile. 

Aplicarea metodologiei costurilor medii ale pagubelor are în vedere calculul valorii 
financiare medii a pagubelor poten iale medii pentru fiecare tip propus de bun. 

Pentru fiecare categorie de bun s-a ales o valoare de cuantificare care poate fi 
reprezentat  de num rul de elemente ale bunurilor (pentru cl diri, poduri, etc.), de lungime 
(pentru drumuri, c i ferate) sau de suprafa  în hectare (pentru agricultur ).  

Analiza tipologiei pagubelor, calitatea i fiabilitatea datelor, descrierea pagubelor 
permit  doar  propunerea  unei  metodologii  bazate  pe  "valoarea  medie  a  pagubelor"  pe  
categorie de bunuri. Aceasta este o abordare pur binar  (neinundat = f  costuri, inundat = 
cost mediu complet, independent de parametrii fizici ai inunda iei). 

Metodologia realizat  în cadrul proiectului prezint  urm toarele etape: 

1) Calculul valorii financiare medii a pagubelor poten iale medii pentru fiecare tip 
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de bun; 

2) Extragerea num rului de bunuri din zonele afectate de inunda ii pentru 
scenariul de inunda ii ales, cu ajutorul GIS; 

3) Num rarea cantit ilor de bunuri,  conform  unitarilor  din  GIS  alese  (num r  de  
bunuri, densitate, suprafa , lungime) în interiorul zonelor afectate de inunda ii 
ata ate scenariului; 

4) Extragerea costurilor pagubelor utilizând GIS i instrumentul de calcul dezvoltat 
în cadrul proiectului.  

Etapele 1, 2 i respectiv 3 sunt etape preliminare obligatorii i constituie elemente 
necesare ce s-au introdus în instrumentul de calcul. 

Extragerea valorilor pagubelor medii a fost par ial i posibil  doar pentru categorii 
de bunuri care au putut fi clar identificate ca fiind relevante pentru România i care au avut 
un num r suficient de elemente pentru o analiz  statistic . 

Extragerea realizat  utilizând GIS s-a realizat prin diverse metode cu ajutorul bazei de 
date geografic  de fotointerpretare a orto-fotografiiIor. 

De exemplu, una dintre metodele folosite de extragere a costurilor pagubelor a 
constat  în  num rarea  direct  a  bunurilor  vizibile  în  fotografiile  aeriene  ale  unor  zone  
construite de-a lungul râului. Îns , unele tipuri de bunuri, precum cl dirile, nu au putut fi 
recunoscute sau num rate în totalitate. Pentru cl diri i agricultur , disponibilitatea datelor 
Corine Land Cover pe întreg teritoriul României permite o aplicare rapid  a metodei. Pentru 
celelalte bunuri, straturile GIS trebuie actualizate pentru întreg teritoriul rii, în vederea 
extragerii cantit ilor de bunuri i a calculelor pagubelor poten iale. 

În ceea ce prive te instrumentul de calcul al costurilor pagubelor ce s-a realizat în 
cadrul proiectului: 

 instrumentul dezvoltat presupune o fi  în Excel. Acest instrument include valorile 
medii ale pagubelor i le multiplic  cu num rul/cantit ile (cu unit ile alese în 
mod adecvat) de bunuri din zonele inundate în vederea ob inerii valorilor globale 
pe tip de bun. Pentru baza de date în Excel, s-a folosit estimarea pagubelor post-
inunda ii din 2005 efectuat  de c tre autorit ile române. 

 valorile pagubelor sunt cumulate pentru a ob ine valorile pagubelor pe zon , 
pentru toate bunurile. 

Se men ioneaz  c  : 

 în cadrul proiectului, zona de studiu aleas  a fost bazinul hidrografic al râului Siret.  

 Instrumentul de calcul mai sus-amintit este flexibil i a fost aplicat i pe celelalte 
bazine hidrografice din ar . 


