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Capitolul 1 - MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APĂ, 

MODALITATE PRACTICĂ DE APLICARE A CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ ÎN DOMENIUL APELOR 

 
1.1 Resursele de apă în mileniul III 

Pe măsură ce necesarul de apă tinde să epuizeze resursele, conflictele din jurul ei se răspândesc şi 

se accentuează atât în interiorul ţărilor cât şi între ele. Se poate vorbi chiar de un început de război al apei 

între naţiuni, tensiunile şi ostilităţile din jurul acestei probleme generând ameninţări la adresa stabilităţii 

politice şi sociale în multe regiuni ale lumii.  

 

1.1.1 Lupta pentru apă 

Pe plan mondial se depun eforturi susţinute pentru conservarea apei. Captarea apei din surse 

subterane, construcţia de baraje, execuţia de canale şi apeducte produce modificări mediului înconjurător.  

 

1.1.2 Lupta împotriva apei 

Unele zone ale planetei sunt afectate de manifestările brutale ale  climei şi se duc în prezent 

adevărate bătălii împotriva apei. Apa devine un real pericol în anumite anotimpuri ca urmare a schimbărilor 

climatice. Ca efect al puternicelor ploi musonice în China, India şi Asia de Sud-Est majoritatea cursurilor 

de apă provoacă inundaţii puternice soldate cu multe victime omeneşti şi pagube materiale. 

 

1.2 Dezvoltarea durabilă prin politici de mediu 

Problemele de mediu şi problemele de criză cu privire la resursele naturale dar  mai cu seamă 

problemele de energie au fost motive care au determinat conceptul de dezvoltare durabilă. 

Conferinţa privind mediul din anul 1972, de la Stockholm arată că activităţile umane participă la 

deteriorarea mediului şi implicit pune în pericol viitorul Planetei. 

Funcţionarea Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare începe în anul 1983, în urma unui 

rezumat acceptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. 

Problema cea mai importantă cu privire la dezvoltarea durabilă constă în punerea de acord cu cele 

două aspiraţii umane: dezvoltarea economică şi socială pe de o parte, dar şi cu protecţia şi îmbunătăţirea 

stării mediului. 

 

1.3 Principiile managementului integrat al resurselor de apă 

Lipsa apei şi deteriorarea calităţii apei reprezintă una dintre problemele globale de care se loveşte 

populaţia în mileniu trei.  

De asemenea, pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile trebuie să se ţină cont foarte mult 

de managementul integrat al resurselor de apă. Apa fiind un factor important pentru existenţa vieţii şi pentru 

dezvoltarea comunităţii umane. 

Comunitatea internaţională prezintă guvernelor următoarele concepte cu privire la managementul 

integrat al resurselor de apă: 

- conceptul bazinal; 

- conceptul gospodăririi unitare cantitate-calitate; 

- conceptul solidarităţii; 

- conceptul “poluatorul plăteşte”; 

- conceptul economic – beneficiarul plăteşte; 

- conceptul accesului la apă. 

Toate aceste concepte stau la baza  managementului  integrat al resurselor de apă care îmbină 

problemele de folosinţă a apei cu problemele de protecţie a ecosistemelor naturale prin integrarea la nivel 

bazinal. 
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1.4 Conceptul de management integrat al resurselor de apă 

Managementul integrat al resurselor de apă promovează dezvoltarea şi coordonarea apei, a terenului 

şi a resurselor acestora, în vederea optimizării, dezvoltării sociale şi economice echilibrate fără 

compromiterea durabilităţii ecosistemelor. 

Managementul integrat al resurselor de apă presupune: 

a) Integrarea sistemului resurselor naturale de apă; 

b) Integrarea infrastructurii de gospodărire a resurselor de apă în capitalul natural; 

c) Integrarea folosinţelor de apă; 

d) Integrarea amonte–aval; 

e) Integrarea resurselor de apă în politicile de planificare.  

 

1.5 Gestiunea resurselor de apă în mod durabil un nou concept în politica europeană şi naţională  

Aderarea României la Uniunea Europeană impune un şir de acţiuni şi orientări ale politicii de mediu, 

în direcţia conformării cu strategiile şi politicile europene pe termen mediu şi lung. 

În acest sens, gospodărirea apelor condiţionează şi este condiţionată, de strategiile de dezvoltare 

socială şi economică, atât la nivel naţional cât şi la nivel local. 

Gospodărirea apelor în România a evoluat în trei etape:  

- etapa I: până în 1974 - Gospodărirea cantitativă a apelor - controlul cantitativ al apelor, legiferată 

de Legea apelor -1924. 

- etapa a II-a: 1974-2000 - Gospodărirea cantitativă şi calitativă a apelor-controlul cantitativ şi 

calitativ al apelor. Legiferarea acestei etape este asigurată de: Legea Apelor nr. 8/1974; Legea nr. 5/1989; 

Hotărârea de guvern nr. 1001/1990; Legea Apelor 107/1996 ; 

- etapa a III-a: 2000  Gospodărirea durabilă a apelor - controlul cantitativ şi calitativ al apelor şi 

ecosistemelor sănătoase. Aceasta etapă a fost acoperită legal de Directiva Cadru 2000/60/EC în domeniul 

apei şi de Legea Apelor 310/ 2004. 

 

1.6 Evoluţia politicii europene în domeniul apelor 

Politicile Uniunii Europene în domeniul protecţiei resurselor de apă sunt gândite astfel încât să 

ofere toate măsurile de protecţie.  

Directiva Cadru însă, stabileşte cerinţele generale pentru protecţia mediului, bazate pe protecţia 

ecosistemelor şi a sănătăţii umane. Aceste direcţii includ: 

‒ standardizarea produselor (de exemplu, calitatea apei potabile); 

‒ standardizarea   calităţii   mediului   (de exemplu, calitatea   apelor  piscicole, regimul 

substanţelor periculoase, calitatea apelor de îmbăiat); 

‒ standardizarea emisiilor (de exemplu, substanţe periculoase, apele uzate menajere). 

Evoluţia politicii europene în domeniul apei a parcurs de-a lungul timpului trei etape importante, 

prezentate în cele ce urmează: 

- etapa I, desfăşurată între anii 1970-1980; 

- etapa a II-a, desfăşurată între anii 1981-2000;  

- etapa a III-a, desfăşurată după anul 2000; 

 

1.7 Obiectivele noii politici europene în domeniul apelor 

Principalelor obiective ale dezvoltării durabile în domeniul gospodăririi apelor sunt: 

‒ prevenirea deteriorării stării ecosistemelor acvatice; 

‒ dezvoltarea durabilă a sistemului de gospodărire a apelor; 

‒ îmbunătăţirea stării mediului acvatic; 

‒ reducerea progresivă a poluării apelor; 

‒ prevenirea inundaţiilor şi secetelor; 
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1.8 Cerinţele integrării europene în domeniul protecţiei folosinţelor de apă 

Cerinţele integrării europene în domeniul protecţiei folosinţelor de apă  sunt următoarele: 

‒ corelarea calităţii apelor de suprafaţă;   

‒ protecţia sănătăţii oamenilor;   

‒ stabilirea zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere;   

‒ desemnarea apelor salmonicole; 

‒ desemnarea apelor costiere şi tranzitorii unde trăiesc moluşte. 

 

1.9 Cerinţele integrării europene în domeniul reducerii poluării la sursă 

Cerinţele integrării europene în domeniul reducerii poluării la sursă au fost transpuse prin: 

a) Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orăşeneşti. 

‒ stabilirea aglomerărilor umane cu peste 2000 locuitori echivalenţi (reactualizarea Planurilor 

de Urbanism Generale); 

‒ definirea zonelor sensibile unde condiţiile de evacuare a apelor uzate sunt mai severe; 

‒ realizarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare pentru toate 

aglomerările umane cu peste 2000 locuitori echivalenţi. 

b) Directiva 76/464/EEC, Directiva 80/68/EEC şi cele 7 directive fiice privind reducerea poluării 

apelor datorită evacuării unor substanţe periculoase. 

c) Directiva 91/676/EEC; 

d) Directiva 91/271/EEC  

e) Directiva 76/464/EEC  

f) Directiva 80/68/EEC  

g) Directiva 76/464/EEC  

h) Directiva 91/676/EEC 

 

1.10 Cerinţele integrării europene în domeniul resurselor de apă. Concepte şi elemente noi în 

strategia de gospodărire a apelor 

Directiva Cadru privind Apa - 2000/60/EC are ca obiective: 

‒ atingerea unei "stări bune" a apelor de suprafaţă şi subterane; 

‒ îmbunătăţirea calităţii ecosistemelor; 

‒ prevenirea degradării suplimentare; 

‒ promovarea folosirii durabile a apei; 

‒ reducerea emisiilor de substanţe periculoase; 

‒ reducerea poluării apelor subterane; 

‒ reducerea efectelor negative produse de inundaţii şi secetă. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor Directivei Cadru, precum şi pentru respectarea termenelor stabilite 

de aceasta, este necesar a fi luate unele măsuri organizatorice iar modalitatea de elaborare a politicilor şi 

planurilor de management trebuie reconsiderată. Modul  în  care  Directiva  Cadru  privind Apa  va  fi  

implementată  este  unic. Implementarea se bazează pe participarea tuturor celor interesaţi. De asemenea, 

oferă Uniunii Europene, statelor membre, statelor candidate şi tuturor celor implicaţi - o şansă fără precedent 

pentru crearea unui nou parteneriat care să coordoneze procesul şi să asigure o implementare coerentă şi 

efectivă. 

Implementarea Directivei Cadru 2000/60/EC necesită, în principal, elaborarea Planului de 

Management al Apelor pe Bazin Hidrografic, prin strânsa colaborare atât a ţărilor din Uniunea Europeană 

cât şi a ţărilor aflate în plin proces de aderare. 

Planul de Management al Apelor pe Bazin Hidrografic - reprezintă instrumentul de planificare în 

domeniul apelor, la nivel de bazin hidrografic, care, pe baza cunoaşterii stării corpurilor de apă, stabileşte 

obiectivele ţintă pe o durată de 6 ani, şi propune măsuri pentru asigurarea surselor de apă şi pentru atingerea 

"stării bune" a apelor în vederea utilizării durabile. 
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Capitolul 2 – SISTEME HIDROLOGICE  

 
2.1 Schematizarea procesului ploaie-scurgere  

Bazinul hidrografic, bazinul de recepție sau bazinul colector reprezintă unitatea naturală care stă la 

baza întocmirii planurilor de amenajare; pe suprafața lui cad precipitațiile care se transformă în componente 

ale scurgerii. Drept urmare, bazinul hidrografic poate fi privit ca un sistem cu o structură de transformare 

specifică, caracterizat prin: intrări, structura sistemului și ieșiri. 

 
Figura 2.1. Sistemul hidrologic 

 

Deoarece în practică prezintă interes numai ieșirile sub formă de debite, vom înțelege prin ieșiri din 

sistem numai debitele subterane și de suprafață. 

Dacă nu se ține seama de procesele interne care se manifestă în bazinul hidrografic, sistemul se 

poate reprezenta simplificat ca în figura 2.5. 

 
Figura 2.2. Sistemul hidrologic simplificat 

 

 
2.2 Introducerea conexiunii inverse 

Sistemul prezentat anterior este un sistem deschis, adică ieșirile nu pot fi menținute în anumite 

limite. Regimul natural al resurselor de apă în marea majoritate a cazurilor nu este în concordanță cu 

cerințele folosințelor. S-a constatat că în anumite perioade ale anului sau în anumiți ani, resursele de apă nu 

sunt suficiente pentru satisfacerea cerințelor de apă sau sunt în exces şi nu pot fi controlate și deci apar 

inundații. Drept urmare este necesară introducerea unei conexiuni inverse (sau reglări) pentru a permite 

controlarea și comandarea ieșirilor din sistem. 
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Reglarea constituie centrul de comandă și control și în practică se realizează de organele de 

gospodărirea apelor prin lucrări specifice cum sunt: lacurile de acumulare, derivațiile, îndiguirile, lucrările 

de regularizări de râuri, lucrările hidrotehnice din bazinul hidrografic etc. 

Sistemul de gospodărirea apelor este compus din subsistemul hidrologic și subsistemul care 

cuprinde lucrările de gospodărirea apelor și este un sistem cu conexiune inversă  

 

Figura 2.3. Sistemul de gospodărirea apelor 
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Capitolul 3  – VIITURI ȘI INUNDAȚII  

 
3.1 Definirea undelor de viitură 

Viiturile reprezintă un fenomen de creştere şi descreştere rapidă şi semnificativă a nivelurilor, 

respectiv debitelor cursurilor de apă; acestea se produc în urma căderii pe suprafeţele bazinelor hidrografice 

a unor ploi excesiv de puternice, care adesea se suprapun pe un sol umezit de precipitaţiile înregistrare 

anterior cu o intensitate mai mică.  

  

A. Cazul  existenţei datelor din măsurători 

 Debitul maxim al viiturii, având un caracter aleatoriu, se stabileşte  printr-un calcul probabilistic pe 

baza unui eşantion de debite maxime ale unor viituri înregistrate şi i se asociază o probabilitate de  apariţie, 

rezultând astfel Qmax p%; distribuţia acestor debite maxime şi a probabilităţilor corespunzătoare, poartă 

denumirea de curbă integrală a probabilităţilor de apariţie. 

 

B. Cazul lipsei datelor din măsurători 

 Pe cursurile de apă insuficient studiate hidrometric, hidrografele undelor de viitură pot fi calculate 

prin mai multe metode care pot fi grupate astfel: metoda geometrizării hidrografului undei de viitură; metoda 

paralelogramului scurgerii; metoda izocronelor şi metoda hidrografului unitar. 

      

3.2 Separarea scurgerii de suprafaţă de scurgerea de bază 

 Debitul cursurilor de apă este format numai din aportul subteran de apă numit scurgere de bază, 

atunci când nu se înregistrează precipitaţii. În timpul precipitaţiilor la această componentă se adaugă 

scurgerea rapidă şi scurgerea hipodermică care formează împreună scurgerea de suprafaţă. 

  

3.3 Inundaţii 

A.  Cauzele inundaţiilor 

Prin inundaţii se înţelege acoperirea unui teritoriu cu un strat de apă stagnant sau în mişcare ca 

urmare a ridicării nivelului acestui strat  peste cota terenului din teritoriul respectiv. 

Inundaţiile se împart după modul  în care se produc în: inundaţii de suprafaţă care iau naştere prin 

revărsarea cursurilor de apă sau din apele scurse de pe versanţi şi subinundaţii care rezultă în urma ridicării 

nivelului apelor subterane peste nivelul terenului. 

 

B. Efectele negative şi pagubele provocate de inundaţii 

 Efectele negative ale inundaţiilor sunt: economice, sociale şi ecologice.  

 Pagubele provocate de inundaţii se împart în pagube directe şi indirecte.  

 Pagubele directe reprezintă valoarea distrugerilor sau avariilor obiectivelor afectate şi valoarea 

cheltuielilor făcute cu operaţiunile de intervenţie pentru apărarea zonelor periclitate, de evacuare şi ajutorare 

a populaţiei. 

  

C. Legislaţia în domeniul apărării împotriva inundaţiilor 

 Apărarea împotriva inundaţiilor respectă o serie de reglementări legale folosite în acest scop şi 

anume: legi  şi  decrete emise de organul legislativ superior (Parlament); hotărâri la nivelul ministerului de 

resort; regulamente şi normative aprobate pe plan central sau departamental; instrucţiuni tehnice, 

metodologii şi îndrumătoare de calcul; standarde care reglementează clasele de importanţă ale lucrărilor de 

apărare şi mărimile hidrologice la care  se dimensionează acestea; factorii de risc normaţi etc.  

 După durata de funcţionare avem: construcţii hidrotehnice permanente (proiectate pentru o durată 

de exploatare egală cu durata lor de existenţă şi anume 50-100 ani) şi construcţii hidrotehnice provizorii 

(proiectate pentru o durată de exploatare mai mică decât durata lor de existenţă). 
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Capitolul 4 – BAZA EXPERIMENTALĂ FOLOSITĂ PENTRU STUDII ȘI CERCETARE  

 

4.1 Modelarea unor bazine hidrografice pilot împotriva inundațiilor 

4.1.1 Bazinul hidrografic al râului Slănic 

Bazinul hidrografic al râului Slănic  (fig. 4.2) se află situat pe teritoriul județului Bacău și drenează 

versantul sud-estic al munților Nemira, având o suprafață de 123 km2. 

Cursul principal de apă este reprezentat de râul Slănic care izvorăște de sub vârful muntelui Șandru 

Mare, cota de izvor 1640 mdMN, și străbate o lungime de 30 km, prin văile adânci ale bazinului, și relieful 

accidentat, săpat în stânci,care a determinat caracterul torenţial al bazinului hidrografic. 

 

 
Figura 4.1 Localizarea Bazinului Hidrografic al Râului Slănic 

 

La intrare în depresiune s-a dezvoltat de-a lungul timpului stațiunea turistică Slănic Moldova pe de 

o parte și alta a râului, trecând și pe lângă izvoarele minerale, continuând traseul până la vărsarea acestuia 

în râul Trotuș, la poalele muntelui Măgura, fiind unul dintre principalii afluenții de dreapta a acestuia. 

 

A. Hipsometria bazinului hidrografic Slănic 

Potrivit termenilor G.I.S. de specialitate, hipsometria reprezintă harta care ilustrează relieful prin 

altitudinea și configurația unui teritoriu. Potrivit topografilor şi cartografilor, harta hipsometrică ilustrează 

relieful printr-o serie de convenții, precum curbele de nivel, umbrirea, hașurile sau scara de culori  etc. 

(Duggal, 2004). 
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Figura 4.2 Modelul digital al bazinului Slănic 

 

Relieful este determinat de altitudini mari și este puternic fragmentat reprezentat prin culmi mai 

înalte la obârşia bazinului (Şandru Mare - 1640 m), care scad în altitudine către sectorul mijlociu și inferior: 

Pufu (936 m), Petrarul (847 m), Cireşoaia (770 m) pe partea stânga și Dobru (1139 m), Păltiniş (1019 m), 

Cerbu (985 m) și Cernica (954 m), pe dreapta râului. 

Grefat pe o structură puternic cutată şi şariată, aparținând munților flişului, pe roci dure (gresii de 

Tarcău, gresii de Lucăceşti, marne, disodile, şisturi argiloase etc.) relieful prezintă o anumită masivitate şi 

înălțime 

 

B. Rețeaua hidrografică 

În bazinul hidrografic Slănic, hidrografia este determinată de cursul principal de apă Slănic, și 

respectiv de afluenții acestuia, care contribuie în mod semnificativ la alimentarea cu apă a cursului principal, 

mare majoritate a afluenților având și un caracter torențial, acest regim torențial de râuri îi este atribuită 

întregii rețelei hidrografice. 
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Figura 4.3 Rețeaua hidrografică a bazinului Slănic 

 

Lungimea  totală a unei rețele hidrografice este formată din lungimea cursului principal de apă şi 

lungimea afluenților acestuia, astfel că lungimea totală rețelei hidrografice a râului Slănic este de 

aproximativ 100 km, având lungimile rețelei hidrografice cuprinse între 0.123 km – și 30.36 km lungimea 

maximă fiind reprezentativă cursului principal de apă. 

 

 
Figura 4.4 Grafic privind distribuția cusrurilor de apă în funcție de lungimea acestora – generare pe baza shapefile cu 

privire la lungimea râurilor (Sursa: ArcGIS – ArcMAP 10.1) 

 

Afluenții, în zona stațiunii, sunt, pe stânga: pârâul Cheșchetul, pârâul Pufului, pârâul Sasului, pârâul 

lui Ignat, pârâul Piatra, pârâul lui Tudorache, iar pe dreapta, pârâul Pescaru, pârâul Sărata, pârâul Dobru, 

Pârâul Piscului, pârâul Cerbului, pârâul Şurei. 

Stația hidrometrică Cireșoaia, controlează o suprafață de 105 km2 cu o altitudine medie de 775 m, 

este amplasată pe râul Slănic acolo unde sunt monitorizate fenomenele hidro-meteorologice atât prin 

măsurători manuale cât și automate. 
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Tabelul 4.1 Repartiţia lunară a debitelor medii multianuale se prezintă în tabelul de mai jos (Q în mc/s) 
   Luni 

Secţ. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An 

Cireşoaia 0,45 0,59 1,29 2,54 2,34 1,80 1,50 0,98 0,79 0,60 0,52 0,52 1,16 

Slănic 0,27 0,35 0,77 1,52 1,40 1,08 0,90 0,59 0,47 0,36 0,31 0,31 0,69 

 

Tabelul 4.2 Debitele maxime cu diferite probabilități de depășire calculate sunt: 

Probabilităţi de depăşire  (%) 1 2 5 10 

Debite  maxime (mc/s) 185 146 100 68,5 

 

C. Clima bazinului hidrografic 

Clima este temperat-continentală de tip montan, cu ușoare nuanțe de adăpostire. La postul 

pluviometric Slănic Moldova, norma (media multianuală a precipitațiilor) este de 825 l/mp. 

 

4.1.2 Bazinul hidrografic al râului Tinoasa 

Bazinul reprezentativ Tinoasa este situat la contactul dintre Podişul Central Moldovenesc şi Câmpia 

Moldovei având o altitudine maximă de 400 m şi minimă de 125 m, iar pantele având valori cuprinse între 

12 - 17%. 

Bazinul hidrografic Tinoasa se află încadrat în bazinul Bahlui component al bazinului hidrografic 

Prut, situat în estul României. Acesta face parte integrantă din bazinul Nicolina având o lungime a râului 

principal de 20 km, fiind singurul râu din România, care curge de la sud spre nord, cu o altitudine medie de 

350 metri, situat sub platourile structurale împădurite ale comunei Bârnova. Afluenţii de stânga ai râului 

Nicolina sunt: Humăria, Rusu, Bolovani, Ciurel şi Bătrânescu, aceştia fiind reprezentaţi în figura 4.5.  Din 

punct de vedere administrativ-teritorial aparţine comunei Ciurea,  judeţul Iaşi, iar sub aspectul administraţiei 

cercetărilor, Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele 

Române". 

 
Figura 4.5 Harta bazinului hidrografic Ciurea - Tinoasa  

 

Tabelul 4.3 Datele morfometrice şi coeficienții de împădurire a bazinului 
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În prezentul studiu de caz, s-au luat în calcul anii 2009, 2010 şi 2011, și s-a făcut o analiză a tuturor 

parametrilor măsuraţi la staţia meteorologică, pentru fiecare an în parte. Programul de observaţii şi 

măsurători hidrometeorologice, elaborat pentru acest bazin reprezentativ, are un grad ridicat de 

complexitate. 

În platforma meteorologică, se efectuează observaţii şi măsurători privind: precipitaţiile lichide şi 

solide, temperatura aerului (valori ordinare, maxime şi minime), umiditatea aerului, direcţia şi viteza 

vântului, evaporaţia la suprafaţa solului. De asemenea, bazinul reprezentativ este dotat cu 5 secţiuni de 

control pe râurile Rusu, Bolovani, Ciurel, Humăria şi Tinoasa (secţiunea de închidere), unde se efectuează 

citirea nivelurilor, determinarea debitelor lichide şi de aluviuni în suspensie.  

Anul 2009, s-a caracterizat printr-un regim termic cu temperaturi medii ale aerului mai ridicate faţă 

de valorile multianuale care poate fi pus în evidenţă şi prin valorile extreme ale temperaturilor (valori 

maxime 39,2 °C, temperatură înregistrată pe data de 25.07.2009 şi minime absolute -20,5 °C, la data de 

19.02.2009). 

Din punct de vedere pluviometric anul 2009 a fost deficitar comparativ cu mediile lunare 

multianuale şi s-a produs pe fondul unui regim termic excedentar, care a fost precedat de o perioadă fără 

precipitaţii semnificative şi în ultima parte a anului 2008. Cantitatea totală de precipitaţii înregistrată în 2009 

a fost de 466 mm, iar maxima anuală a fost înregistrată în data de 13.10.2009, cu 36,5 mm. Luna cu cele 

mai puţine precipitaţii în anul de faţă a fost noiembrie, măsurând o cantitate de 3,5 mm. 

Anul 2009, din punct de vedere hidrologic pentru bazinul reprezentativ Tinoasa-Ciurea, se 

caracterizează printr-o scurgere lichidă cu valori scăzute, înspre normal şi a fost considerat un an secetos.  

Vântul măsurat cu anemometru în acest bazin, a avut o medie anuală de 0,4 m/s, iar în data de 

29.03.09, s-a înregistrat valoarea maximă din acest an de  6,0 m/s. 

Anul 2010 din punct de vedere meteorologic se caracterizează ca fiind uşor mai cald decât în mod 

normal şi cu precipitaţii înregistrate ce au avut cantităţi ce au depăşit mediile multianuale. 

Pentru bazinul reprezentativ Ciurea, regimul termic în anul 2010 poate fi pus în evidenţă şi prin 

valorile extreme înregistrate şi anume valoarea maximă a temperaturii aerului a fost de 36,6 °C pe 30 august. 

Lunile mai, iunie, iulie, august şi septembrie au avut temperaturi mai ridicate faţă de mediile lunare. În ceea 

ce priveşte temperaturile minime ale aerului, acestea s-au înregistrat în luna ianuarie, minima fiind de -

28,6 °C pe 26 ianuarie. 

Regimul precipitaţiilor înregistrate în bazinul reprezentativ Ciurea în anul 2010 s-a caracterizat prin 

valori mari ale cantităţilor de precipitaţii astfel că suma anuală a fost de 759 mm, cu mult mai mare faţă de 

valoarea multianuală pentru această zonă de 545 mm pe an.  

Au fost înregistrate în bazin ploi care au depăşit pragurile critice ce au generat scurgeri de apă 

semnificative. În cursul anului 2010 distribuţia precipitaţiilor se poate caracteriza astfel: 

- luni cu precipitaţii mai mari de 100 l/m2, au fost iunie (suma lunară 222,9 l/m2) şi mai (suma lunară 

104,9 l/m2); 

- luni cu cantităţi de precipitaţii mai mari de 50 l/mp au fost septembrie (suma lunară 62,1 l/m2), 

ianuarie (suma lunară 60,4 l/m2), iulie (suma lunară 52,2 l/m2) şi octombrie (suma lunară 51,8 l/m2); 

- luni cu cantităţi de precipitaţii cuprinse între 30 - 50 l/m2 au fost în februarie (suma lunară 46,6 

l/m2), decembrie (suma lunară 45,1 l/m2), noiembrie (suma lunară 39,3 l/m2) şi august (suma lună 38,6 l/m2); 

- luni cu cantităţi mici de precipitaţii cuprinse între 10 - 20 l/m2 au fost aprilie (suma lunară 23,1 

l/m2) şi martie (suma lunară 12,5 l/m2). 

Cea mai mare ploaie din 2010 a fost pe 23 iunie când s-au înregistrat 75,8 l/m2 cu o intensitate 

maximă de 0,38 mm/min, dar cea mai mare intensitate a ploii a fost de 0,43 mm/min la ploaia din 22 iunie 

care a fost de 32,2 l/m2. 

În luna iunie, pe fondul excesului de apă din precipitaţii s-au produs scurgeri importante de debite 

lichide pe toate cele 5 secţiuni Rusu, Bolovani, Ciurel, Humăria şi Tinoasa când au fost înregistrate viituri 

consecutive. De asemenea în luna februarie a fost o viitură ce a fost favorizată de creşterile temperaturii 

aerului care au dus la topirea rapidă a zăpezii căzute în lunile anterioare şi suprapusă cu căderi de ploaie. In 
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anul 2010 faţă de anii anteriori au fost înregistrate mult mai puţine zile cu secetă pe cele 5 râuri, iar singura 

luna cu secetă din toate zilele a fost luna august. 

Anul 2011, se caracterizează ca fiind un an normal, deoarece au fost variaţii mici de temperatură şi 

precipitaţii. Regimul termic în anul 2011 poate fi pus în evidenţă şi prin valorile extreme înregistrate şi 

anume valoarea maximă a temperaturii aerului a fost de 34 °C pe 19 şi 20 iulie. Iar în ce priveşte lunile de 

vară se poate spune ca temperaturile nu au depăşit maxima normală. Temperatura minimă înregistrată a fost 

pe data de 15.01 cu o valoare de -18 °C, iar temperatura medie pentru anul 2011 a fost de 9 °C. 

Regimul precipitaţiilor înregistrate în bazinul reprezentativ Ciurea în anul 2011 s-a caracterizat prin 

valori normale ale cantităţilor de precipitaţii astfel că suma anuală a fost de 439,4 mm. Cantitatea maximă 

de precipitaţii înregistrată, a fost de 49,2 mm în data de 15.04, având o intensitate medie a ploii de 0,09 

mm/min. Cea mai mare intensitate instantanee a unei ploi din 2011 a fost pe 28.04 când s-au înregistrat 0,28 

mm/min. În luna iunie s-au înregistrat cele mai mari cantităţi de precipitaţii, având o sumă de 100,3 mm. 

Cea mai secetoasă lună din punct de vedere al precipitaţiilor a fost luna noiembrie cu o cantitate de 3,8 mm. 

De asemenea, în luna martie a fost o viitură ce a fost favorizată de creşterile temperaturii aerului care au dus 

la topirea rapidă a zăpezii căzute în lunile anterioare şi suprapusă cu căderi de ploaie. În anul 2011 faţă de 

anii anteriori au fost înregistrate mult mai puţine zile de ploaie pe cele 5 râuri, iar singura lună cu secetă din 

toate zilele a fost luna noiembrie. 

În concluzie în prezentul studiu de caz avem în vedere un an secetos (2009), un an ploios (2010) şi 

un an normal (2011) din punct de vedere meteorologic. 

 

În teză sunt prezentate:  

4.2 Modele de tip rezervor 

4.2.1 Modelul Nielsen-Hansen 

4.2.2 Modelul Mike 11 by DHI, modulul NAM 

4.2.3 Propagarea undelor de viitură prin albiile naturale ale râurilor 

4.2.3.1 Metoda Muskingum clasică 

4.3 Metode și modele matematice și probabilistice ale sistemelor hidrologice 

4.3.1 Modele probabilistice 

A. Determinarea debitelor maxime cu diferite probabilități de depășire, utilizând curba de 

probabilitate empirică și curba teoretică Pearson III 

B. Determinarea debitelor extreme (maxime, minime) anuale cu diferite probabilități de 

depășire utilizând curbele de probabilitate: Gumbel, Gauss-Laplace și Gama 

C. Curba de probabilitate Gumbel 

D. Curba de probabilitate Gauss-Laplace 

E. Curba de probabilitate Gama 

4.3.2 Metode și modele matematice în cazul lipsei datelor din măsurători 

A. Modele hidrologice pentru bazine foarte mici (F ≤ 100 km2) 

a) Calculul debitelor maxime utilizând formula rațională 

b) Calculul debitelor maxime utilizând formula reducțională 

c) Calculul debitelor maxime utilizând formula de tip volumetric 

B. Modele hidrologice pentru bazine mici  

C. Modele hidrologice pentru bazine medii și mari 

D. Descompunerea sistemului în subsisteme 

E. Evaluarea scurgerilor hidrologice în cadrul fiecărui subsistem 

F. Compunerea undelor de viitură formate în cadrul subsistemelor 
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Capitolul 5 - MODELAREA HIDROLOGICĂ ȘI HIDRAULICĂ A BAZINELOR 

HIDROGRAFICE PILOT CU MODELE TIP ȘIROIRE ȘI MODELE DE TIP 

REZERVOR 
 
5.1 Modele de tip șiroire 

Aceste modele presupun parcurgerea următoarelor două etape (P. Șerban, 1984; Al. Stănescu, 

1983): evaluarea precipitației nete și integrarea precipitației nete. 

 

5.1.1 Hidrograful unitar 

Hidrograful unitar reprezintă răspunsul bazinului hidrografic la o precipitație netă de 1 mm, uniform 

repartizată pe suprafața bazinului și având durata ∆t;  

 

A. Dezvoltarea hidrografului unitar pentru râul Jijia utilizând ArcGgis 

a. Introducere 

Dorohoi, un mic oraș de aproape 22.000 de locuitori, a suferit considerabil atunci când partea de 

nord-est a orașului a asistat la decese în noaptea de 28-29 iunie 2010, deoarece inundațiile au atins valori de 

pana la 1 metru în unele locuri. Mai multe drumuri, poduri și podețe au fost efectiv spălate sau sub apă de 

ploaie torențială, care a durat aproape o săptămână. Oficialii din  Dorohoi au descoperit că aveau puține 

informații privind predicția inundațiilor. Ei ar putea  utiliza hidrografe, care sunt grafice de linie care 

determină cantitatea de apă pe care o va descărca un râu în timpul unui eveniment de precipitații. Se propune 

un model de hidrograf unitar în care bazinul hidrografic este descompus în subzone.   

Obiectivul studiului a fost de a dezvolta hidrograful unitar pentru un sector al bazinului hidrografic 

Jijia prin utilizarea caracteristicilor fizice ale bazinului hidrografic. Pentru aceasta, parametrii precum 

descărcarea de vârf (qp), timpul până la descărcarea de vârf (tp) și lățimea de bază a hidrografului unității 

(TB) sunt calculați prin metoda CWC. 

 

 
Figura 5.1 Inundație din data de 1 iulie  2010 

b. Date și  metode 

b1. Domeniul de studiu 

Studiul de caz a fost realizat pe un sector de 5 km al râului Jijia.  Bazinul  hidrografic  Jijia este 

situat în partea de nord-est a României,  făcând parte  din  Câmpia Moldovei. Din punct de vedere 

hidrografic, zona bazinului  Jijia face parte din bazinul Râului Prut, râul Jijia fiind un afluent al acestuia. 

Din punct de vedere administrativ și teritorial, zona  de studiu corespunde județului  Dorohoi  (fig. 5.2). 

Bazinul este de formă neregulată. Regiunea este în principal o combinație de  76,9% de zone urbane, 

industriale și comerciale, în timp ce celelalte suprafețe de până la 23,1% sunt reprezentate de zone de 

silvicultură, agricultură și corpuri de apă. 
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Figura 5.2 Fotografie aeriană a orașului Dorohoi traversat de râul Jijia, 

cu locația secțiunilor transversale 

     

 b2. Date și  metode 

Locația spațială al  râului și proprietățile sale au fost obținute din  harta digitală și din fișierul DEM 

folosind tehnici GIS. Datele DEM reprezintă datele de intrare  pentru  analiza hidrologică. Rezoluția  acestui 

set de date raster este  aprox. 30 m x 30 m. Seturile de date DEM pot fi descărcate și de pe o platformă creată 

de USGS care utilizează Topografia radarului Shuttle. Această tehnologie este utilizată  pentru a obține 

codele de elevație care generează baza de date topografică digitală de înaltă rezoluție a Pământului. 

 
Figura 5.3 Modelul Digital al terenului 

     b3. Prelucrarea datelor 

Pentru dezvoltarea unui hidrograf unitar, bazinul hidrografic trebuie  prelucrat în platforma GIS 

pentru a obține o analiză hidrologică mai bună. Software-ul utilizat pentru aceasta este ArcGIS 10.4. Au 

fost implementate diferite etape de procesare, cum ar fi umplerea, direcția scurgerii, debitul, delimitarea 

bazinelor hidrografice, ordinea fluxului și caracteristica fluxului. Rezultatele tuturor acestor lucrări sunt 

reprezentate mai jos. 

Primul pas care este necesar în delimitarea bazinului hidrografic este "umplerea" spațiilor goale din 

fișierul raster. Acest proces completează golurile din suprafața raster prin interpolare și elimina micile 

imperfecțiuni ale datelor. Rezultatul acestui pas va efectua o netezire a modelului terenului DEM, care stă 

la rândul său, la baza restului procesului (fig. 5.4). 
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Figura 5.4 Harta umplută a bazinului  hidrografice   

 
Figura 5.5 Direcția scurgerii 

 

"Direcția Scurgerii" este creată pentru a calcula direcția scurgerii pentru fiecare pixel din fișierul 

raster. Acest proces necesită ca date de intrare o suprafață netezită iar ca rezultat creează un raster car indică 

direcția scurgerii de apă pentru fiecare celulă în parte (fig. 5.5). Aceste opt numere întregi corespund celor 

opt direcții posibile de curgere (deoarece orice celulă dată este înconjurată de opt celule). 

 

 
Figura 5.6 Punctul de acumulare al scurgerii    

 
Figura 5.7 Bazin hidrografic deliniat 

 

Pentru a determina locația exactă a punctelor în care apa se acumulează cel mai mult, instrumentul 

"Flowaccumulation" se utilizează. Acesta calculează  pentru  fie care celulă din matricea DEM netezită, 

numărul  de celule care curg în acesta. Acest instrument creează un fișier raster care indică unde  apa este  

cel mai  probabil  să  se acumuleze (fig. 5.6). Celulele cu valori ridicate  de  acumulare coincid adesea cu 

locațiile  corpurilor de apă curgătoare, unde  apa se colectează și se scurge. Acestea  sunt  de culoare albă. 

Bazinul hidrografic delimitat este ilustrat în figura 5.7. Acest bazin hidrografic reprezintă toată 

suprafața care se curge spre ieșirea specificată. Bazinul hidrografic cuprinde aproape întreaga graniță a 

orașului Dorohoi, indicând faptul că aproape toate precipitațiile care au loc în  Dorohoi  vor trece rapid prin 

oraș, în loc să se dreneze în afara lui. 

Pentru a determina timpul necesar apei pentru a curge într-un anumit punct, este necesar să se 

determine viteza de curgere a acesteia. Viteza apei curgătoare este calculată într-un câmp, iar rezultatul va 

fi un alt tip de strat raster. Există multe tipuri de câmpuri de viteză și pot fi calculate cu o mare varietate de 

ecuații matematice. Pentru această lucrare, a fost folosită ecuația propusă de Maidment et al. 

Hărțile izocronelor au fost create pe baza stratului raster al grilei de greutate (fig. 5.8a), a rasterului 

vitezei și a stratului de lungime a debitului (fig. 5.8b). 
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Figura 5.8: a) Stratul Weight; b) Rasterul de Lungime a debitului;  

 

Curbele izocrone sunt linii care leagă punctele dintr-un bazin hidrografic care au perioade egale de 

concentrare. Izocrona cea mai îndepărtată de ieșire reprezintă timpul necesar pentru  ca  apa  provenită dintr-

o ploaie uniformă să ajungă la punctul de ieșire din întreaga suprafață a bazinului hidrografic. Ele  

cartografiază  timpul necesar apei pentru a ajunge la o anumită locație din orice alt punct. 

 
Figura 5.9 Harta Izocronelor 

 

Modelul spațial al răspunsului bazinului hidrografic este prezentat de harta izocronelor din figura 

10. În această cifră, timpii de curgere pentru celule au fost împărțiți în zece zone cu  o limită de timp de 

curgere de 1800 sec pentru fiecare interval. 

 

c. Rezultate 

Pentru a crea un  hidrograf  unitar  pentru zona de studiu, a fost necesar să se obțină un tabel 

independent din proprietățile hărții izocrone. Acest tabel măsoară suprafața  pentru  fiecare  izocronă. Pe 

baza tabelului de atribute izocrone, s-a realizat hidrograful unitar al bazinului hidrografic (fig. 11) și acest 

lucru  arată  când se descarcă apa la punctul de ieșire din bazin ca înălțime în timpul unui eveniment de 

precipitații prezis.   
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Figura 5.10 Hidrograf unitar de captare 

 

5.1.2 Modelul Mike 11-UHM (hidrograf unitar) – aplicația acestui model pentru b.h. Tinoasa 

Modelul Mike 11-UHM (hidrograf unitar) constituie o alternativă la modelul tip rezervor NAM 

pentru simularea evenimentelor hidrologice extreme cum sunt viiturile. Modelul împarte ploaie generatoare 

a viiturii în ploaie în exces (ploaie netă) și pierderi (infiltrație). 

 

 
Figura 5.11 Meniu de inițializare a modelului Mike 11-UHM 



Modelarea și amenajarea sistemelor hidrologice în scopul atenuării viiturilor pentru reducerea inundațiilor 

 

 
21 

 

 
Figura 5.12 Meniu de selectare a parametrilor modelului Mike 11-UHM 

 

În figura 5.11 și figura 5.12 este prezentat meniul de selectare a parametrilor modelului Mike 11-

UHM. În primă fază se face o ajustare a suprafeței de bazin pe care se recepționează ploaia generatoare a 

hidrografului de viitură dacă există diferențe față de setările inițiale utilizate la întocmirea seriei de timp 

pentru ploaie (factor de ajustare diferit de 1.0) (I. Crăciun, C.R. Giurma-Handley, 2014). 

De asemenea, se stabilește o constantă a scurgerii de bază care va fi adăugată la scurgerea de 

suprafață. 

Evoluţia în timp a debitului se poate descrie în diferite metode: 

- ca hidrograf triunghiular SCS (Service of Soi/ Conservation, USDA), prin care timpul în care se 

realizează debitul maxim (vârful hidrografului) se consideră a fi jumătate din durata ploii la care se adaugă 

durata dintre nucleul ploii şi momentul atingerii maximului (tl); 

- hidrograf redus SCS, derivat dintr-un număr de hidrografe unitare aferente bazinului cu mărimi şi 

localizări diferite. Valoarea debitului este exprimată în Q/Qp unde Qp este debitul maxim iar timpul dat în 

T/Tp, unde Tp este timpul total în care se atinge debitul maxim. 

Se consideră viitura din perioada 11.02.2010-15.02.2010 înregistrată pe râul Tinoasa. Precipitaţia 

căzută în această perioada şi înregistrată la staţia meteorologică Ciurea şi debitul măsurat în aceeaşi perioadă 

sunt prezentate în figura 5.3 (I. Crăciun, C.R. GiurmaHandley, 2014). 
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Figura 5.13 a) Evoluţia ploii care a generat viitura din perioada 11.02.2010÷15.02.2010 în bazinul Tinoasa-Ciurea; 

b) Evoluţia debitului măsurat în perioada 11÷15.02.2010 în bazinul Tinoasa-Ciurea 

 

Simularea s-a efectuat în ipoteza în care condiţiile pedologice din bazin conduc la pierderi iniţiale 

datorate intercepției, stocării în depresiunile de suprafaţă cu valoarea de 1,21 mm, iar pe durata ploii 

pierderile prin infiltraţie sunt constante şi au valoarea de 0,18 mm iar decalajul de timp între nucleul ploii 

şi debitul maxim este de 5,66 ore. 

În figurile 5.14 - 5.18 sunt prezentate evoluţiile debitului (m3/s), ploii nete (mm/oră), ploii în exces 

(mm/oră) şi pierderilor din ploaie (mm/oră) cât şi graficele de comparaţie a debitelor (m3/s) şi a volumelor 

(m3) simulate şi măsurate pentru viitura din perioada 11÷15.02.2010 în bazinul Tinoasa- Ciurea (I. Crăciun, 

C.R. Giurma Handley, 2014). 
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Figura 5.14 Simularea debitului (m3/s) prin modului UHM pentru viitura din perioada 11÷15.02.2010 în bazinul 

Tinoasa-Ciurea în ipoteza pierderilor proporționale 

 

 

 
Figura 5.15 Evoluția ploii nete (mm/oră) prin modului UHM pentru viitura din perioada 11÷15.02.2010 în bazinul 

Tinoasa-Ciurea în ipoteza pierderilor proporționale 
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Figura 5.16 Evoluția ploii în exces (mm/oră) prin modului UHM pentru viitura din perioada 11÷15.02.2010 în 

bazinul Tinoasa-Ciurea în ipoteza pierderilor proporționale 

 

 

 
Figura 5.17 Evoluția pierderilor (mm/oră) prin modului UHM pentru viitura din perioada 11÷15.02.2010 în bazinul 

Tinoasa-Ciurea în ipoteza pierderilor proporționale 

 



Modelarea și amenajarea sistemelor hidrologice în scopul atenuării viiturilor pentru reducerea inundațiilor 

 

 
25 

 

 
Figura 5.18 Grafice de comparație a debitelor (m3/s) și a volumelor (m3) simulate și măsurate pentru viitura din 

perioada 11÷15.02.2010 în bazinul Tinoasa-Ciurea în ipoteza pierderilor proporționale 

 

În teză sunt prezentate:  

5.2 Modele de tip rezervor 

5.2.1 Modelul Mike 11 by DHI, modulul NAM; aplicarea acestui model pentru b.h. Tinoasa 

A. Date meteorologice 

a) Precipitațiile (mm) 

b) Evapotranspirația potențială (mm) 

c) Temperatura (°C) 

d) Radiația solară (W/m2) 

e) Ponderarea parametrilor 

B. Date suplimentare 

a) Debite afluente (m3/s) 

b) Debite prelevate pentru irigații (mm) 

C. Componente de bază ale modelului 

a) Stocarea apei pe suprafața terenului 

b) Zona nesaturată superioară a acviferului 

c) Evapotranspirația 

d) Scurgerea de suprafață 

e) Conținutul de umiditate din sol 

f) Scurgerea de bază 
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Se consideră bazinul hidrografic al râului Tinoasa din zona județului Iaşi. Bazinul reprezentativ 

Tinoasa este situat la contactul dintre Podişul Central Moldovenesc şi Câmpia Moldovei având o altitudine 

maximă de 400 m şi minimă de 125 m, iar pantele având valori cuprinse între 12 - 17%. 

Bazinul hidrografic Tinoasa se află încadrat în bazinul Bahlui component al bazinului hidrografic 

Prut, situat în estul României. Acesta face parte integrantă din bazinul Nicolina având o lungime a râului 

principal de 20 km, fiind singurul râu din România, care curge de la sud spre nord, cu o altitudine medie de 

350 metri, situat sub platourile structurale împădurite ale comunei Bârnova. Afluenţii de stânga ai râului 

Nicolina sunt: Humăria, Rusu, Bolovani, Ciurel şi Bătrânescu, aceştia fiind reprezentaţi în figura 5.10. Din 

punct de vedere administrativ-teritorial aparţine comunei Ciurea,  judeţul Iaşi, iar sub aspectul administraţiei 

cercetărilor, Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele 

Române". 

 
Figura 5.19 Harta bazinului hidrografic Ciurea - Tinoasa  

 

A. Analiza celor 3 ani din studiul de caz 

În prezentul studiu de caz, s-au luat în calcul anii 2009, 2010 şi 2011, și s-a făcut o analiză a tuturor 

parametrilor măsuraţi la staţia meteorologică, pentru fiecare an în parte. Programul de observaţii şi 

măsurători hidrometeorologice, elaborat pentru acest bazin reprezentativ, are un grad ridicat de 

complexitate. 

În platforma meteorologică, se efectuează observaţii şi măsurători privind: precipitaţiile lichide şi 

solide, temperatura aerului (valori ordinare, maxime şi minime), umiditatea aerului, direcţia şi viteza 

vântului, evaporaţia la suprafaţa solului. De asemenea, bazinul reprezentativ este dotat cu 5 secţiuni de 

control pe râurile Rusu, Bolovani, Ciurel, Humăria şi Tinoasa (secţiunea de închidere), unde se efectuează 

citirea nivelurilor, determinarea debitelor lichide şi de aluviuni în suspensie.  

Anul 2009, s-a caracterizat printr-un regim termic cu temperaturi medii ale aerului mai ridicate faţă 

de valorile multianuale care poate fi pus în evidenţă şi prin valorile extreme ale temperaturilor (valori 

maxime 39,2 °C, temperatură înregistrată pe data de 25.07.2009 şi minime absolute -20,5 °C, la data de 

19.02.2009). 

Din punct de vedere pluviometric anul 2009 a fost deficitar comparativ cu mediile lunare 

multianuale şi s-a produs pe fondul unui regim termic excedentar, care a fost precedat de o perioadă fără 

precipitaţii semnificative şi în ultima parte a anului 2008. Cantitatea totală de precipitaţii înregistrată în 2009 

a fost de 466 mm, iar maxima anuală a fost înregistrată în data de 13.10.2009, cu 36,5 mm. Luna cu cele 

mai puţine precipitaţii în anul de faţă a fost noiembrie, măsurând o cantitate de 3,5 mm. 

Anul 2009, din punct de vedere hidrologic pentru bazinul reprezentativ Tinoasa-Ciurea, se 

caracterizează printr-o scurgere lichidă cu valori scăzute, înspre normal şi a fost considerat un an secetos.  

Vântul măsurat cu anemometru în acest bazin, a avut o medie anuală de 0,4 m/s, iar în data de 

29.03.09, s-a înregistrat valoarea maximă din acest an de 6,0 m/s. 
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Anul 2010 din punct de vedere meteorologic se caracterizează ca fiind uşor mai cald decât în mod 

normal şi cu precipitaţii înregistrate ce au avut cantităţi ce au depăşit mediile multianuale. 

Pentru bazinul reprezentativ Ciurea, regimul termic în anul 2010 poate fi pus în evidenţă şi prin 

valorile extreme înregistrate şi anume valoarea maximă a temperaturii aerului a fost de 36,6 °C pe 30 august. 

Lunile mai, iunie, iulie, august şi septembrie au avut temperaturi mai ridicate faţă de mediile lunare. În ceea 

ce priveşte temperaturile minime ale aerului, acestea s-au înregistrat în luna ianuarie, minima fiind de -

28,6 °C pe 26 ianuarie. 

Regimul precipitaţiilor înregistrate în bazinul reprezentativ Ciurea în anul 2010 s-a caracterizat prin 

valori mari ale cantităţilor de precipitaţii astfel că suma anuală a fost de 759 mm, cu mult mai mare faţă de 

valoarea multianuală pentru această zonă de 545 mm pe an.  

Au fost înregistrate în bazin ploi care au depăşit pragurile critice ce au generat scurgeri de apă 

semnificative. În cursul anului 2010 distribuţia precipitaţiilor se poate caracteriza astfel: 

- luni cu precipitaţii mai mari de 100 l/m2, au fost iunie (suma lunară 222,9 l/m2) şi mai (suma lunară 

104,9 l/m2); 

- luni cu cantităţi de precipitaţii mai mari de 50 l/mp au fost septembrie (suma lunară 62,1 l/m2), 

ianuarie (suma lunară 60,4 l/m2), iulie (suma lunară 52,2 l/m2) şi octombrie (suma lunară 51,8 l/m2); 

- luni cu cantităţi de precipitaţii cuprinse între 30 - 50 l/m2 au fost în februarie (suma lunară 46,6 

l/m2), decembrie (suma lunară 45,1 l/m2), noiembrie (suma lunară 39,3 l/m2) şi august (suma lună 38,6 l/m2); 

- luni cu cantităţi mici de precipitaţii cuprinse între 10 - 20 l/m2 au fost aprilie (suma lunară 23,1 

l/m2) şi martie (suma lunară 12,5 l/m2). 

Cea mai mare ploaie din 2010 a fost pe 23 iunie când s-au înregistrat 75,8 l/m2 cu o intensitate 

maximă de 0,38 mm/min, dar cea mai mare intensitate a ploii a fost de 0,43 mm/min la ploaia din 22 iunie 

care a fost de 32,2 l/m2. 

În luna iunie, pe fondul excesului de apă din precipitaţii s-au produs scurgeri importante de debite 

lichide pe toate cele 5 secţiuni Rusu, Bolovani, Ciurel, Humăria şi Tinoasa când au fost înregistrate viituri 

consecutive. De asemenea în luna februarie a fost o viitură ce a fost favorizată de creşterile temperaturii 

aerului care au dus la topirea rapidă a zăpezii căzute în lunile anterioare şi suprapusă cu căderi de ploaie. In 

anul 2010 faţă de anii anteriori au fost înregistrate mult mai puţine zile cu secetă pe cele 5 râuri, iar singura 

luna cu secetă din toate zilele a fost luna august. 

Anul 2011, se caracterizează ca fiind un an normal, deoarece au fost variaţii mici de temperatură şi 

precipitaţii. Regimul termic în anul 2011 poate fi pus în evidenţă şi prin valorile extreme înregistrate şi 

anume valoarea maximă a temperaturii aerului a fost de 34 °C pe 19 şi 20 iulie. Iar în ce priveşte lunile de 

vară se poate spune ca temperaturile nu au depăşit maxima normală. Temperatura minimă înregistrată a fost 

pe data de 15.01 cu o valoare de -18 °C, iar temperatura medie pentru anul 2011 a fost de 9 °C. 

Regimul precipitaţiilor înregistrate în bazinul reprezentativ Ciurea în anul 2011 s-a caracterizat prin 

valori normale ale cantităţilor de precipitaţii astfel că suma anuală a fost de 439,4 mm. Cantitatea maximă 

de precipitaţii înregistrată, a fost de 49,2 mm în data de 15.04, având o intensitate medie a ploii de 0,09 

mm/min. Cea mai mare intensitate instantanee a unei ploi din 2011 a fost pe 28.04 când s-au înregistrat 0,28 

mm/min. În luna iunie s-au înregistrat cele mai mari cantităţi de precipitaţii, având o sumă de 100,3 mm. 

Cea mai secetoasă lună din punct de vedere al precipitaţiilor a fost luna noiembrie cu o cantitate de 3,8 mm. 

De asemenea, în luna martie a fost o viitură ce a fost favorizată de creşterile temperaturii aerului care au dus 

la topirea rapidă a zăpezii căzute în lunile anterioare şi suprapusă cu căderi de ploaie. În anul 2011 faţă de 

anii anteriori au fost înregistrate mult mai puţine zile de ploaie pe cele 5 râuri, iar singura lună cu secetă din 

toate zilele a fost luna noiembrie. 

În concluzie în prezentul studiu de caz avem în vedere un an secetos (2009), un an ploios (2010) şi 

un an normal (2011) din punct de vedere meteorologic. 
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B. Editarea datelor de intrare în model 

 
Figura 5.20 Meniu de selectare a tipului de fișiere de date  

 

În figura 5.21 este prezentat meniul în care se defineşte tipul de fişier de date necesar ca date de 

intrare în modelul hidrologic, adică fişier de date .dsf0 editat funcţie de timp (figura 5.22.), fişiere tip .dsf1 

adică fişiere tip grafic, fişiere tip imagine format .bmp, fisiere.dsfu tip grilă care pot fi importate din 

programe compatibile cu programe de tip S.I.G. (sisteme informatice geografice, varianta Autocad sau 

ArcView), fişiere tip .dsf2şi.dsf3 adică de tip 2D, fişiere tip hartă cu parametri cu izolinii sau 

tridimensionale. 

 
Figura 5.21 Editor de fișiere tip .dsf0 (data system file) 

 

În modelele hidrologice tip ploaie-scurgere fişierele sunt de tip unidimensional dar în cazul utilizării 

unor programe în care se folosesc date de intrare de tip 2D, care pot fi importate din programe compatibile 

cu programe de tip SIG (Sisteme informatice geografice, Autocad sau ArcView), cum ar fi modelul Mike 

SHE (European Hydrological System), fişierele de date trebuie prelucrate în aceste medii S.I.G. (sisteme 

informatice geografice) care furnizează hărţi cu izolinii cu distribuţia parametrilor de intrare (figura 5.13). 
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Figura 5.22 Fișier tip .dsfu editat în medii tip S.I.G. 

 
În figura 5.24.a este prezentată evoluţia evaporaţiei totale zilnice înregistrată în bazinul hidrografic 

Tinoasa între 2009 şi 2011 editate în meniul tip .dsf0 (data system file, tip step accumulated) cât şi meniul 

de stabilirea proprietăţilor seriei de date (figura 5.14.b). 

 

 
Figura 5.23 a)  Evoluţia evapotranspiraţiei zilnice între 2009-2011 în bazinul hidrografic Tinoasa; 



Modelarea și amenajarea sistemelor hidrologice în scopul atenuării viiturilor pentru reducerea inundațiilor 

 

 
30 

 

 
 
Figura 5.24 b)  Meniul de stabilirea proprietăţilor seriei de date (evapotranspiraţiei zilnice între 2009-2011 în bazinul 

hidrografic Tinoasa) 

 

În figurile 5.25. şi 5.26. sunt prezentate evoluţiile temperaturii medii zilnice şi a precipitaţiilor 

zilnice înregistrate în bazinul hidrografic Tinoasa între 2009 şi 2011 editate în meniul Mike View (fişier tip 

.dsf0, tip instantaneous). 

 
Figura 5.25 Evoluţia temperaturii aerului între 2009-2011 în bazinul hidrografic Tinoasa 
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Figura 5.26 Evoluţia precipitaţiilor zilnice între 2009-2011 în bazinul hidrografic Tinoasa 

 

În figura 5.27. este prezentată evoluţia debitului mediu zilnic înregistrat în bazinul hidrografic 

Tinoasa între 2009 şi 2011 editate în meniul Mike View (fişier tip .esf, external system file). 

 

 
Figura 5.27 Evoluţia debitelor medii zilnice între 2009-2011 măsurate pe râul Tinoasa 

 

 

C. Editarea modelului Mike 11-NAM 

În figura 1.28. este prezentat meniul în care se defineşte modelul simulat, denumirea bazinului 

hidrografic unde se realizează simularea şi suprafaţa reală a acestuia în km2. 



Modelarea și amenajarea sistemelor hidrologice în scopul atenuării viiturilor pentru reducerea inundațiilor 

 

 
32 

 

 
Figura 5.28 Meniul de setare a modelului Mike 11-NAM 

 
a) Apele de suprafaţă şi din zonele active pentru rădăcinile plantelor 

În figura 1.29. este prezentată fereastra în care se introduc date privind stocajul apei la suprafaţă 

(parametru Umax) şi în zona nesaturată activă pentru rădăcinile plantelor (parametru Lmax), parametrii care 

caracterizează scurgerea de suprafaţă, coeficientul scurgerii de suprafaţă (CQOF) constanta de timp pentru 

infiltraţie (CKIF), constantele de timp pentru scurgerea de suprafaţă (CK1,2), valoarea de prag din zona 

nesaturată la care se iniţiază scurgerea de suprafaţă (TOF) şi valoarea de prag pentru iniţierea infiltraţiei (TIF). 

În mod uzual aceşti parametri au valori în intervalele prezentate în tabelul 5.2. 

 

Tabelul 5.1 Valorile parametrilor din zona activă pentru rădăcinile plantelor 
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Figura 5.29 Meniul de setare a parametrilor caracteristici pentru suprafaţă şi zona activă  

pentru rădăcinile plantelor 

b) Apele subterane 

În ceea ce priveşte apa din acvifer în figura 5.30. este prezentat meniul în care se introduc  parametrii 

caracteristici pentru apele subterane. Aceşti parametri constau din: 

- constanta de timp pentru fluxul scurgerii de bază (CKBF); 

- valoarea de prag pentru reîncărcarea acviferului (TG). Determină valoarea relativă a conţinutului 

de apă din sol în zona activă pentru rădăcinile plantelor (L/Lmax) peste care începe reîncărcarea acviferului. 

La creşterea TG duce la reducerea nivelului reîncărcării acviferului; 

- procentul din bazinul hidrogeologic aferente suprafeţei bazinului hidrografic (Carea); acest 

parametru include situaţia în care apele căzute pe suprafaţa bazinului hidrografic pot ajunge prin infiltraţie 

în bazine hidrogeologice vecine valoarea acestuia fiind uzual 1,0 dacă nu sunt pierderi şi subunitar dacă se 

înregistrează pierderi; 

- eficienţa stocării în acvifer (Sy) parametru important în cazul în care acviferul este influenţat de 

variaţiile sezoniere ale apei din râuri. Valorile acestui parametru depind de tipul de sol şi pot fi stabilite din 

date hidrogeologice de exemplu, prin proceduri de pompare. Valori tipice 0,01-0,1 pentru argilă şi 0,1-0,3 

pentru nisip; 
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Figura 5.30 Meniul de setare a parametrilor caracteristici pentru apele subterane 

 

- adâncimea maximă a apei din acvifer care generează scurgere de bază (GWLBF0). Reprezintă 

distanţa medie de la altitudinea medie a bazinului hidrografic şi nivelul minim al apei din râu. Dacă există 

înregistrări sezoniere ale acestui parametru din date furnizate de reţeaua hidrogeologică se pot utiliza valori 

lunare (figura 5.31); 

- adâncimea la care se activează fluxul capilar echivalent cu un 1 mm/zi (GWLBF1); se poate 

neglija dacă nu sunt măsurători în acest sens; 

- infiltraţia (mm) se poate introduce ca serie de timp (valoare zilnică) sau ca valoare sezonieră; 

- nivelul minim al scurgerii de bază (Cqlow) care se poate lua un procent din totalul reîncărcării 

acviferului; 

- constanta de timp pentru fluxul scurgerii de bază (CQlow) o valoare pozitivă mai mare decât 

CKBF. 

În mod uzual aceşti parametri au valori în intervalele prezentate în tabelul 5.3. 

 

Tabelul 5.2 Repartiţia parametrilor valorii de prag și a eficienței stocării în acvifer 
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Figura 5.31 Variaţii sezoniere ale adâncimii apelor subterane şi ale infiltraţiei 

 
c) Topirea zăpezii 

Modulul de simulare a acumulării apei din topirea zăpezii presupune întocmirea unui fişier de date 

privind evoluţia temperaturii pentru perioada simulării (dacă simularea include sezonul friguros), setarea 

unui coeficient al constantei grad-zi (Csnow) şi definirea temperaturii de trecere de la ploaie la zăpadă (T0). 

Uzual, Csnow are valori de 2-4 mm/zi/grad iar T0 valoarea 0 (figura 5.32.). 

Dacă există informaţii detaliate privind dispunerea suprafeţei bazinului pe interval de altitudine 

atunci se poate folosi modulul Elevation zone (figura 5.23). Aceasta presupune cunoaşterea suprafeţei de 

bazin aferentă intervalului de altitudine, a cantităţii maxime şi minime de stocare a apei în zăpadă corecţii 

privind temperatura în perioada cu şi fără precipitaţii, calculându-se de asemenea corecţii pentru precipitaţii 

şi temperatură. 
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Figura 5.32 Meniu de setare a procesului de topire a zăpezii 

 

 
Figura 5.33 Modulul Elevation zone 

 

Corecţiile pentru temperatură şi precipitaţii se realizează având ca referinţă altitudinea şi 

temperatura de la staţia meteorologică prin transformare liniară a parametrului de la staţia de referinţă la 
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zona de altitudine prin factorul de corecţie (C/100) multiplicat cu diferenţa de altitudine între zona de studiu 

şi altitudinea staţiei de referinţă. 

Pentru perioada de simulare ce acoperă mai mulţi ani se pot defini valori ale constantei grad-zi ca 

serie de timp (valori zilnice) sau ca valori sezoniere, valori medii lunare (figura 5.34). 

 

 
Figura 5.34 Definirea valorii constantei grad-zi ca valori zilnice 

 

Extinderea componentelor pentru modulul de topire a zăpezii poate cuprinde: 

- pentru perioade de simulare ce acoperă mai mulţi ani se pot defini valori ale constantei 

grad-zi ca serie de timp (valori zilnice) sau ca valori sezoniere, valori medii lunare (figura 5.35); 

 

 
Figura 5.35 Definirea valorii constantei grad-zi ca valori sezoniere 

 

- coeficientul radiaţiei solare, cantitatea totală de zăpadă topită fiind dată de suma dintre topirea 

zăpezii conform condiţiilor climatice şi temperatura peste 0 °C şi cantitatea de zăpadă topită datorită 

radiaţiei solare; 

- coeficientul ploii grad-zi când peste procesul de topire a zăpezii se suprapune efectul ploii căzute 

pe bazin prin transferarea căldurii advective stratului de zăpadă. 

 

d) Debitele prelevate pentru irigații 

Irigaţiile efectuate în bazinul hidrografic în care se face modelarea pot influenţa regimul hidrologic 

prin efectul asupra evaporaţiei şi infiltraţiei şi prin modificarea regimului apelor de suprafaţă şi a celor 

subterane. În cazul sistemelor mari de irigaţie efectul poate fi important. 

În figura 5.36. este reprezentat meniul pentru includerea irigaţiilor. 
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Figura 5.36 Meniul pentru includerea irigaţiilor 

 

 
Figura 5.37 Coeficientul de apă pierdut prin irigarea culturii şi pierderile de apă din irigație prin scurgere pe 

suprafața solului, infiltrație în acvifer sau evaporație 

 

Parametrii care trebuie incluşi în simulare sunt reprezentaţi de: 

- rata de infiltraţie corespunzătoare capacităţii de câmp (k0-inf), descrisă prin metoda Horton; 

- sursa de apă utilizată pentru irigaţie, adică putem avea sursă subterană, sursă de suprafaţă din 

râurile din bazin (se specifică râul, cât şi localizarea punctului de prelevare a acestei apei) sau apa adusă din 

bazinele hidrografice vecine; 

- cantitatea de apă pierdută prin irigarea culturii (evaluat prin evaporaţie potenţială) şi pierderile de 

apă din irigaţie prin scurgere pe suprafaţă solului, infiltraţie în acvifer sau evaporaţie (figura 1.37.). 

 

e) Condiții inițiale 

Condiţiile iniţiale constau din cunoaşterea: 
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- conţinutului de apă relativ din suprafaţa solului şi zona activă pentru rădăcinile plantelor la 

începutul perioadei de simulare (scurgere de suprafaţă şi scurgere în interiorul solului); 

- valoarea iniţială a scurgerii de bază; 

- valoarea iniţială a stratului de zăpadă dacă utilizăm modulul de topire a zăpezii. 

 

 
Figura 5.38 Meniul pentru introducerea condiţiilor iniţiale 

 

In figura 5.28. este prezentat meniul pentru introducerea condiţiilor iniţiale. 

 

f) Autocalibrarea 

Autocalibrarea este un procedeu care se poate aborda pentru cei mai important parametri simulaţi 

(figura 5.39). 

Rutina de calibrare automată include nouă parametri: 

- conţinutul maxim de apă de la suprafaţă (Umax); 

- conţinutul maxim de apă din zona activă pentru rădăcinile plantelor (Lmax); 

- coeficientul scurgerii de suprafaţă (CQOF); 

- constanta de timp pentru înfiltraţie (CKIF); 

- constantele de timp pentru scurgerea de suprafaţă (CK1,2); 

- valoarea de prag din zona nesaturată la care se iniţiază scurgerea de suprafaţă (TOF); 

- valoarea de prag pentru iniţierea infiltraţiei (TIF); 

- constanta de timp pentru fluxul scurgerii de bază (CKBF); 

- valoarea de prag pentru reîncărcarea acviferului (TG). 
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Utilizatorul trebuie să specifice care parametri vor fi incluşi în autocalibrare, valorile minime şi 

maxime ale acestora. 

 

 
Figura 5.39 Parametrii care fac obiectul autocalibrării 

 

g) Funcția obiectiv 

In calibrarea automată, obiectivele calibrării sunt definite ca o funcţie de optimizare. Patru obiective 

de calibrare sunt posibile: 

- volumul scurgerii de suprafaţă observat şi simulat; 

- forma hidrografului verificată prin eroarea pătratică medie (RMSE); 

- vârful hidrografului verificat prin eroarea pătratică medie a valorilor maxime ale hidrografului 

(RMSE); 

- valorile minime ale hidrografului verificate prin eroarea pătratică medie a valorilor minime ale 

hidrografului (RMSE). 

 

 
Figura 5.40 Mesaj de finalizare a autocalibrării 
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Figura 5.41 Grafice de comparaţie a debitelor (m3/s) şi a volumelor (m3) simulate  

şi măsurate pentru perioada 2009-2011 

 

Utilizatorul trebuie să specifice care obiective vor fi incluse în autocalibrare şi valorile minime şi 

maxime ale acestora. 

Calibrarea automată încetează dacă algoritmul de optimizare nu obţine îmbunătăţiri ale valorilor 

obiectivelor calibrate sau dacă numărul maxim de modele care pot fi utilizate simultan este atins. 

După autocalibrare este elaborat un director RRcalibration care oferă posibilitatea de a vizualiza 

rezultatele simulării şi compararea cu valorile măsurate, deci este verificată calitatea calibrării (figura 5.40). 

Pentru bazinul hidrografic Tinoasa se prezintă rezultatul debitelor simulate comparate cu cele 

măsurate (figura 5.41).  

 În figurile 5.42 - 5.51 sunt prezentate grafice ale evoluţiei unor parametri rezultaţi din simulările 

efectuate pentru perioada 2009-2011. 
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Figura 5.42 Grafic al evoluţiei debitelor (m3/s) simulate pentru perioada 2009-2011 

 

 
Figura 5.43 Grafic al evoluţiei infiltrației (m3/s) simulate pentru perioada 2009-2011 

 

 
Figura 5.44 Grafic al evoluţiei scurgerii de bază (m3/s) simulate pentru perioada 2009-2011 
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Figura 5.45 Grafic al evoluţiei cumulate a scurgerii de bază şi infiltraţiei (m3/s) simulate pentru perioada 2009-2011 

 

 
Figura 5.46 Grafic al evoluţiei intensităţii ploii (mm/oră) pentru perioada 2009-2011 

 
Figura 5.47 Grafic al evoluţiei stocajului în suprafaţă (mm) pentru perioada 2009-2011 
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Figura 5.48 Grafic al evoluţiei umidităţii din sol simulate pentru perioada 2009-2011 

 

 
Figura 5.49 Grafic al evoluţiei umidității din zona activă pentru rădăcinile plantelor simulate pentru perioada 2009-

2011 

 
Figura 5.50 Grafic al evoluţiei infiltrației (mm/oră) simulate pentru perioada 2009-2011 
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Figura 5.51 Grafic al evoluţiei infiltrației (mm) simulate pentru perioada 2009-2011 

 

Utilizarea acestui modelul Mike11-NAM este o procedură prin care se calibrează modelele 

hidrologice înainte de utilizarea acestora în diferite aplicaţii cum ar fi: 

- simularea regimului hidrodinamic al unei reţele hidrografice sau sistem de reţea cu canale deschise 

sau închise; 

- simularea propagării undelor de viitură; 

- simularea transportului de masă în canale şi râuri; 

- simularea dispersiei poluanţilor; 

- simularea comportării unor structuri din materiale locale în caz de deversare a apelor peste creasta 

coronamentului sau în caz de producere a unor infiltraţii prin corpul acestora. 

 

5.3 Modelarea hidrologică a bazinului hidrografic Slănic, județul Bacău 

5.3.1 Prezentarea cadrului general 

Bazinul hidrografic al râului Slănic se află situat pe teritoriul județului Bacău și drenează versantul 

sud-estic al munților Nemira, având o suprafață de 123 km2 (figura 5.66). 

Cursul principal de apă este reprezentat de râul Slănic care izvorăște de sub vârful muntelui Șandru 

Mare, cota de izvor 1640 mdMN, și străbate o lungime de 30 km, prin văile adânci ale bazinului, și relieful 

accidentat, săpat în stânci, care a determinat caracterul torențial al bazinului hidrografic. 



Modelarea și amenajarea sistemelor hidrologice în scopul atenuării viiturilor pentru reducerea inundațiilor 

 

 
46 

 

 
Figura 5.52 Harta privind poziția geografică a  bazinului hidrografic Slănic 

 

La intrare în depresiune s-a dezvoltat de-a lungul timpului stațiunea turistică Slănic Moldova pe de 

o parte și alta a râului, trecând și pe lângă izvoarele minerale, continuând traseul până la vărsarea acestuia 

în râul Trotuș, la poalele muntelui Măgura, fiind unul dintre principalii afluenții de dreapta a acestuia. 

 

5.3.2 Hipsometria bazinului hidrografic Slănic 

Potrivit termenilor G.I.S de specialitate, hipsometria reprezintă harta care ilustrează relieful prin 

altitudinea și configurația unui teritoriu. Potrivit topografilor şi cartografilor, harta hipsometrică ilustrează 

relieful printr-o serie de convenții, precum curbele de nivel, umbrirea, hașurile sau scara de culori  etc. 

(Duggal, 2004) 
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Figura 5.53 Hipsometria bazinului hidrografic Slănic 

 

Relieful este determinat de altitudini mari și este puternic fragmentat reprezentat prin culmi mai 

înalte la obârşia bazinului (Şandru Mare - 1640 m), care scad în altitudine către sectorul mijlociu și inferior: 

Pufu (936 m), Petrarul (847 m), Cireşoaia (770 m) pe partea stânga și Dobru (1139 m), Păltiniş (1019 m), 

Cerbu (985 m) și Cernica (954 m), pe dreapta râului. 

Grefat pe o structură puternic cutată şi şariată, aparținând munților flişului, pe roci dure (gresii de 

Tarcău, gresii de Lucăceşti, marne, disodile, şisturi argiloase etc.) relieful prezintă o anumită masivitate şi 

înălțime  

 

5.3.3 Rețeaua hidrografică 

În bazinul hidrografic Slănic, hidrografia este determinată de cursul principal de apă Slănic, și 

respectiv de afluenții acestuia, care contribuie în mod semnificativ la alimentarea cu apă a cursului principal, 

mare majoritate a afluenților având și un caracter torențial, acest regim torențial de râuri îi este atribuită 

întregii rețelei hidrografice.  
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Figura 5.54 Rețeaua hidrografică a bazinului hidrografic Slănic 

 

Lungimea  totală a unei rețele hidrografice este formată din lungimea cursului principal de apă şi 

lungimea afluenților acestuia, astfel că lungimea totală rețelei hidrografice a râului Slănic este de 

aproximativ 100 km, având lungimile rețelei hidrografice cuprinse între 0.123 km – și 30.36 km lungimea 

maximă fiind reprezentativă cursului principal de apă. 

 

 
Figura 5.55 Grafic privind distribuția cursurilor de apă în funcție de lungimea acestora. Sursa: ArcGIS – ArcMAP 

10.1 – generare pe baza shapefile cu privire la lungimea râurilor. 
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Afluenții, în zona stațiunii, sunt, pe stânga: pârâul Cheşcheşul, pârâul Pufului, pârâul Sasului, pârâul 

lui Ignat, pârâul Piatra, pârâul lui Tudorache, iar pe dreapta, pârâul Pescaru, pârâul Sărata, pârâul Dobru, 

Pârâul Piscului, pârâul Cerbului, pârâul Şurei. 

Compoziția apelor Slănicului a făcut obiectul de studiu al multor medici şi oameni de știință români, 

care au scos în evidență faptul că acțiunea apelor minerale se exercită atât prin factorul chimic cât şi prin 

cel fizic (radioactivitate, temperatură, osmoză, stare coloidală, disociere în ioni etc.). 

Stația hidrometrică Cireșoaia, controlează o suprafață de 105 km2 cu o altitudine medie de 775 m, 

este amplasată pe râul Slănic acolo unde sunt monitorizate fenomenele hidro-meteorologice atât prin 

măsurători manuale cât și automate. 

 

Tabelul 5.3 Repartiția lunară a debitelor medii multianuale se prezintă în tabelul de mai jos, conform cu 

datele istorice de la stația hidrometrică Cireșoaia (Q în mc/s): 
   Luni 

Secţ. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII An 

Cireşoaia 0,45 0,59 1,29 2,54 2,34 1,80 1,50 0,98 0,79 0,60 0,52 0,52 1,16 

 

Tabelul 5.4 Debitele maxime cu diferite probabilități de depășire 

Probabilităţi de depăşire  (%)         1        2         5        10 

          Debite  maxime (mc/s)        185      146 100 68,5 

 

5.3.4 Clima bazinului hidrografic 

Clima este temperat-continentală de tip montan, cu ușoare nuanțe de adăpostire. Temperatura medie 

anuală a aerului variază între 2°-4 °C pe culmile înalte și 7°-8 °C în văi, iar cantitățile de precipitații au 

valori de 800-1000 l/mp. La postul pluviometric Slănic Moldova, norma (media multianuală a 

precipitațiilor) este de 825 l/mp. 

 

5.3.5 Analiza regimului pluviometric 

Cantitățile anuale de precipitații au valori de peste 800 l/mp. pe munții mai înalți şi de 800-850 l/mp 

în văi. La Slănic Moldova, cantitatea medie multianuală de precipitații este de 825 l/mp. 

Trebuie remarcat caracterul torențial al precipitațiilor, care se reflectă şi în regimul scurgerii apei, 

prin frecvența mare a viiturilor de amploare, și a viiturilor de tip flash-flood. 

Din analiza efectuată pe o perioadă de 10 ani, a precipitațiilor multianuale înregistrate la postul 

pluviometric Cireșoaia a rezultat un volum maxim precipitat în anul 2016 de 921 mm. 
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Figura 5.56 Grafic privind precipitațiile multianuale de la stația pluviometrică Cireșoaia 

 

5.3.6  Monitorizarea fenomenelor hidrometeorologice cu ajutorul stațiilor automate montate prin 

proiectele DESWAT și WATMAN  

Odată cu implementarea proiectelor naționale din domeniul apelor Deswat și Watman, sistemele de 

monitorizarea fenomenelor hidrometeorologie au fost modernizate prin implementarea de stații cu 

transmitere automată. 

 
Figura 5.57 Schema de principiu cu privire la colectarea și transmiterea datelor Sursa: Proiect DESWAT 
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Proiectul DESWAT (“Destructive WaterAbatmentand Control”) pentru reducerea impactului 

inundațiilor prin asigurarea veghii hidrologice continue asupra râurilor și prognozarea viiturilor avut ca 

obiective principale : 

o îmbunătățirea capacitații şi a vitezei de prognozare; 

o îmbunătățirea preciziei de prognozare; 

o utilizarea facilitaților proiectului SIMIN (Sistem National Integrat Meteorologic); 

o evaluarea pagubelor potențiale – costuri, în cazul inundațiilor. 

În bazinul hidrografic Siret au fost instalate prin programul DESWAT  83 de stații automate HPT 

(AHSS),  35 stații automate pluviometrice (APSS). 

Stația hidrometrică Cireșoaia, are instalată o stație deswat cu transmise automată a datelor 

hidrometrice (AHSS) și a datelor pluviometrice (APSS). 

Scopul final al acestui proiect a fost acela de modernizare rețelei de monitorizare hidrologica în 

Romania, utilizând tehnologie de ultima ora și crearea de produse de informarea/alarmarea adecvata a 

publicului în cazul viiturilor.  

 

 
Figura 5.58 Stația automată Deswat (Cireșoaia) 

 

Proiectul WATMAN - Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I 

Este un proiect care are ca obiectiv final protejarea populației, prin modernizarea infrastructurii 

adecvate pentru prevenirea inundațiilor în vederea atenuării consecințelor distructive ale acestora. 

În cadrul acestui program la nivel național s-a urmărit : 

o Optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente 

o Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate 

o Monitorizarea de la distanță, 24 din 24 h și în timp real a modului de comportare a 

construcțiilor hidrotehnice 

o Retehnologizarea mijloacelor de intervenție 

o Integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea cât mai rapidă și în timp 

real 
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Investițiile în obiectivul I - efectuate pentru modernizare includ senzori automați și echipamente 

complementare, ca de exemplu, la nivel național au fost montate : 

o 89 stații automatizate cu senzori pentru mărirea gradului de siguranță a barajelor 

o 233 stații automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă şi stații hidrometrice 

pentru debite afluente, prize şi derivaţii 

o 89 de baraje dotate cu software şi hardware pentru controlul şi coordonarea exploatării 

construcțiilor hidrotehnice; 

o Echipamente şi mijloace de intervenție la inundații 

În bazinul hidrografic Slănic a fost montată în dreptul stației hidrometrice existente o stație automată 

meteorologică ce măsoară următorii parametrii: 

- Precipitații  

- Stratul de zăpadă 

- Temperatura aerului 

 
Figura 5.59 Grafic generat automat în softul E-sensor, pe baza datelor colectate în mod automat. 

 

 
Figura 5.60 Stația meteorologică automată (Cireșoaia) pentru precipitații, temperatură, strat zăpadă montată prin 

proiectul  WATMAN 
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Precipitațiile sunt măsurate automat cu ajutorul pluviometrului RG50 – fiind un traductor de mare 

precizie, cu ieșire în impuls, pe contact de releu, pentru data-logger. Pluviometrul are o cupă basculantă de 

2 cmc care la umplere se basculează şi provoacă închiderea unui contact electric. Umplerea şi bascularea 

cupei corespunde cu o cantitate de precipitații de 0,1 mm sau 0,1 l/mp. 

Platforma de zăpadă măsoară echivalentul de apă al stratului de zăpadă în mm. Această valoare este 

identică cu greutatea zăpezii pe suprafață, în Kg/mp. Traductorul funcționează pe baza conversiei greutății 

stratului de zăpadă în semnal electric. 

Traductorul de temperatură model TaCTH 01 este destinat măsurării continue a temperaturii aerului 

în mediu interior sau exterior. 

Achiziția și transmiterea datelor, se face cu ajutorul echipamentului CATD-CTH fiind destinat 

pentru preluarea automată prelucrarea, memorarea și transmiterea datelor preluate de la traductoarele din 

câmp. Principiul de funcționare fiind acela de preluare a informațiilor prin baleierea senzorilor, stocarea 

acestor informații într-o memorie internă tampon și transmisia conținutului memoriei prin rețeaua GSM. 

 

5.3.7 Modelare hidrologică 

Prin prelucrarea datelor geografice și nu numai, cu ajutorul tehnicilor de analiză cantitativă 

moderne, în mediul G.I.S, CAD, sau prin intermediul programelor de modelare hidrologică și hidraulică, 

care s-au dezvoltat în ultima perioadă într-un ritm foarte alert, putem să avem la dispoziție într-un timp 

relativ scurt, influența și condițiile de propagare a undei de viitură, asta datorită modului simplu și rapid de 

manipulare și analiză a datelor, stocate pentru zona de analiză sub diferite formate, care pot fi accesate ori 

de câte ori dorim să vedem amploarea viiturii sau a unor debite mari pe un anumit sector de râu sau de 

volumul de precipitații căzut pe suprafața unui spațiu hidrografic. (Giurma, 2003), (Giurma ș.a., 2009) 

Posibilitatea prelucrării bazei de date într-un timp scurt, este posibilă și datorită faptului că 

programele geo-informaționale, cuprind funcții care sunt în ajutorul utilizatorului de programe de prelucrare 

a datelor geografice prin extragerea automată a o mare parte din variabilele necesare ecuațiilor de calcul 

pentru determinarea debitelor, volumelor viiturilor, amploarea viiturii, a calcului automat a suprafețelor 

luate în studiu etc. 

Baza de date pentru zona luată în analiză, trebuie să fie una foarte complexă și foarte important, 

acesta trebuie să fie actualizată ori de câte ori , în acel areal au avut loc evenimente care au putut să ducă la 

schimbarea morfologiei albiei, la producerea unui debit istoric nemaiîntâlnit etc., pentru ca procesul de 

analiză să fie unul cât mai precis și să redea utilizatorului, date necesare pentru a avea un model cat mai 

identic cu realitatea. 

 

Aplicația software HEC-HMS 

Sistemul de modelare hidrologică (HEC-HMS) este conceput pentru a simula procesele de ploaie-

scurgere a sistemelor de apă. Acest sistem înlocuiește HEC-1 și oferă o varietate similară de opțiuni, dar 

reprezintă un progres semnificativ atât în domeniul informaticii, cât și al ingineriei hidrologice și 

hidrotehnice.  

HMS - (sistem de modelare hidrologică) este desemnat să simuleze toate procesele hidrologice din 

sistemul ramificat al bazinului hidrografic. Programul include multe analize hidrologice folosite în mod 

curent (uzuale), simularea proceselor de infiltrație, hidrograful unitar (hidrograful unitar care rezultă dintr-

o precipitație de valoare unitară căzută pe un bazin într-un timp infinit de scurt), direcția de scurgere sau 

ruta hidrologică. HEC-HMS include de asemenea procedeele necesare pentru simularea continuă ce include 

evapotranspirația, dezgheț, și umiditatea din sol.  

Programul dispune de un mediu de lucru complet integrat inclusiv o bază de date, date de intrare, 

motor de calcul, precum și rezultatele instrumentelor de raportare. O interfață grafică de utilizator permite 

utilizatorului mișcarea între diferitele părți ale software-ului.  

Pentru efectuarea calculelor cu privire la scurgerea maximă pe râurile care au o suprafață de recepție 

mică a bazinului hidrografic, trebuie să dispunem de o serie de date referitoare la regimul hidric al acestor 
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râuri. Deoarece râurile mici sunt foarte puțin studiate se pot întâmpina greutăți în procesul de prelevare a 

acestor date. 

 

Descrierea modelului hidrologic 

Pentru efectuarea modelului hidrologic s-au efectuat o serie de pași privind obținerea de informații 

necesare modelării hidrologice cu privire la caracteristicile bazinelor hidrografice studiate, pentru ca 

rezultatele obținute să fie de o acuratețe foarte mare. Pentru crearea de date pe baza cărora se va face 

modelarea au fost folosite programe software de specialitate din mediul GIS și de analiză. 

Scopul principal al acestei modelări hidrologice, este acela de a analiza din punct de vedere 

cantitativ debitele și volumele de apă de pe suprafața bazinelor hidrografice 

Pentru obținerea datelor necesare modelării s-a folosit programul ArcGIS – și extensia HEC-

GeoHMS după care toate datele obținute au fost exportate în programul de modelare hidrologică HecHMS. 

 

Crearea datelor de intrare în modelul hidrologic cu ajutorul extensiei HEC-GeoHMS 

Programul permite utilizatorilor să vizualizeze informațiile spațiale, caracteristicile bazinelor, să 

efectueze analize spațiale, să delimiteze subbazinele și fluxurile, și să construiască intrări în modelele 

hidrologice. 

Odată cu disponibilitatea precipitațiilor radar și a datelor spațiale, modelarea hidrologică utilizând 

suprafețe de subbazin mai mici sau un sisteme de rețea se face cu mai multă ușurință.  

Pentru început este necesar să avem la dispoziție DTM-ul creat în format raster cu o precizie foarte 

mare, de unde se vor extrage informații de tip vector și raster care vor fi prezentate în următoarele etape ale 

modelării. 

 

 
Figura 5.61 DTM-ulb.h. Slănic (vector) 
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Figura 5.62 DTM-ulb.h. Slănic (raster) 

 

 

Pe baza modelului digital al terenului au fost create layerele necesare pentru export, în modelul 

hidrologic, şi stabilirea zonei de studiu pentru modelul hidrologic. 

 
Figura 5.63 Stabilirea zonei pentru modelul hidrologic  şi hidraulic 

 
HEC-GeoHMS creează fișiere de hartă de fond, fișiere model de bazin, fișiere de model 

meteorologic și un fișier parametru de celule de rețea care poate fi utilizat de HEC-HMS pentru a dezvolta 

un model hidrologic. Fișierul modelului de bazin conține elemente hidrologice și conectivitatea lor 

hidrologică. Fișierul modelului de bazin include zone de subbazin și alți parametri hidrologici care pot fi 

estimați folosind date geospațiale. Pentru a ajuta la estimarea parametrilor hidrologici, HEC-GeoHMS poate 

genera tabele care conțin caracteristicile fizice ale fluxurilor și bazinelor hidrografice.  
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5.3.8 Aplicarea metodei SCS-CN în mediul G.I.S 

Metoda hidrografică a unității SCS este utilizată pentru a transforma precipitațiile în scurgerea de 

suprafață. Deoarece zona are un debit de bază mic, modelul de bază nu a fost utilizat. Metoda de 

transformare necesită o determinare a timpului de întârziere ca intrare. SCS a dezvoltat o relație între timpul 

de concentrare (Tc) și timpul de întârziere (Tlag). Formula Kirpich este utilizată pentru estimarea timpului 

de concentrare pe baza caracteristicilor sub-bazinului, inclusiv topografia și lungimea de acoperire. 

𝑇𝑐 = 0.0078 ∗ (
𝐿0,77

𝑆0,385
)  Ecuație 5. 15 

𝑇𝑙𝑎𝑔= 0.6Tc   Ecuație 5.16 

unde: 

L – reprezintă lungimea albiei (m) 

S – reprezintă panta %. 

Dezvoltarea modelului hidrologic matematic prin metoda SCS-CN , a fost dezvoltat de Natural 

Resurces Conservation Service  ((NRCS), cunoscut și sub numele de Soil Conservation  Service (SCS), 

pentru a pune la dispoziția utilizatorilor proceduri de calcul a debitului și volumului maxim din ploi 

torențiale, pentru un anumit teritoriu. (Hawkins & Ponce, 1996). 

În mod incipient metoda a fost dezvoltată ca o metodologie de transformare a ploilor torențiale 

dintr-o anumită perioadă de timp, în scurgere, și care ține cont de vegetație, sol, scopul ei fiind acela de a 

identifica zonele pretabile la amenajări ale terenurilor agricole în SUA. Datorită preciziei mari ale modelului 

s-a trecut la utilizarea lui pe scară largă, depășind granițele SUA, cu scopul de a modela și simula evenimente 

hidrologice extreme. 

În timp au fost realizate foarte multe revizuiri ale modelului, care s-au făcut în funcție de necesitatea 

utilizatorului și în funcție de domeniul în care a fost aplicat, acesta  având la bază metoda care se bazează 

pe relația bilanțului hidric. 

Q = P – Is – I – E – n             (m3)   Ecuație 5. 17 

unde:  

Q–volumul, P–precipitațiile, Is–capacitatea de infiltrare în sol, I-intercepția, E–vapotranspiraţia, n–alte 

rețineri ale precipitațiilor. 

Determinarea scurgerii de suprafață, s-a realizat prin calcularea numărului de curbă, în mod automat 

în mediul G.I.S cu ajutorul extensiilor speciale de tipul ArcCN-Runoff, care a fost rulată în programul 

ArcMap –ArcGIS, unde a fost utilizată o bază de date cu privire la sol și la utilizarea terenurilor, format 

vector. 

Acești vectori reprezentând distribuirea teritorială a categoriilor de sol, și a utilizării terenurilor, le-

au mai fost adăugate informații cu privire la grupele hidrologice de sol, în funcție de capacitatea de infiltrare 

a apei în solul respectiv din zona studiată. 

 

Condițiile de umiditate a solului pentru determinarea CN 

Umiditatea solului, reprezintă un indicator deosebit de important în procesul prin care apa este 

infiltrată în sol, și în funcție de acest indice, în cazul de față numit indice AMC (Antecedent Moisture 

Conditions), care după denumire ne spune că analizează sau ține cont de cantitățile de precipitații pe ultimele 

5 zile:  

- AMC I este caracterizat prin solul uscat cu precipitații înregistrate cu o valori < 12,7 mm în 

timpul verii și când sunt precipitații, < 35,6 mm în timpul precipitațiilor de toamnă primăvară. 

- AMC II se caracterizează prin soluri cu condiții normale de infiltrare având ca specific 

precipitațiile cuprinse între 12,7 - 28 mm în intervalul cu ploi de o frecvență mare. 

- AMC III  caracterizat prin sol saturat având precipitații >de 28 mm în perioada în care nu 

au fost înregistrate ploi abundente și precipitații >35,4 mm și în momentul în care se înregistrează cantități 

mari de precipitații. 
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Figura 5.64 Solurile din b.h. Slănic 

 

5.3.9 Utilizarea terenului în contextul determinării numărului CN 

Conform cu definițiile existente în literatura de specialitate utilizarea terenului reprezintă gradul și 

tipul de înveliș vegetal, în cazul prezentei lucrări utilizarea terenului în spațiul hidrografic al râului Uz. Baza 

de date cu privire la caracteristicile utilizării terenului este derivată din baza de date Corine Land Cover care 

a fost adaptată cerințelor implementării metodei SCS-CN. 

 

 
Figura 5.65 Utilizarea terenurilor 
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Tabelul 5.5 Grupe de sol 
Modul de 

utilizare 

Managementul 

terenului 

Condiția 

hidrologică 

Grupul hidrologic de sol 

A B C D 

Neutilizat - - 77 86 91 94 

 

 

Culturi agricole 

Rânduri Slabă 72 91 88 91 

Bună 67 78 85 89 

Pe curbă deniv. Slabă 70 79 84 88 

Bună 65 75 82 86 

Terasat Slabă 66 74 80 82 

Bună 62 71 78 81 

 

 

 

Cereale 

Rânduri Slabă 65 76 84 88 

Bună 63 75 83 87 

Pe curbă deniv. Slabă 63 74 82 85 

Bună 61 73 81 84 

Terasat Slabă 61 72 79 82 

Bună 59 70 78 81 

 

 

Pajişti sau legume 

Rânduri Slabă 66 77 85 89 

Bună 58 72 81 85 

Pe curbă deniv. Slabă 64 75 83 85 

Bună 55 69 78 83 

Terasat Slabă 63 73 80 83 

Bună 51 67 76 80 

 

 

Pășuni naturale 

- 

- 

- 

Pe curbă deniv. 

- 

Slabă 68 79 86 89 

Medie 49 69 79 84 

Bună 39 61 74 80 

Slabă 47 67 81 88 

Medie 25 59 75 83 

Bună 6 35 70 79 

Fâneaţă - Bună 30 58 71 78 

 

Pădure 

- 

- 

- 

Slabă 45 66 77 83 

Medie 36 60 73 79 

Bună 25 55 70 77 

 

Calculul scurgerii maxime prin metoda SCS-CN (Soil Conservation Service), s-a realizat prin 

aplicarea funcțiilor specifice în mediul G.I.S, prin intersectarea layerelor sau straturilor care reprezintă 

solurile și modul de utilizare al terenurilor, care au fost decupate în prealabil doar pentru zona de interes, 

rezultând o reprezentare unitară luată în calcul, unde să se poată identifica suprafețe caracteristice celor două 

entități spațiale, rezultând tabelul cu atribute în care sunt stocate informații despre tipul de utilizare al 

terenului și grupa hidrologică de sol. 

Analiza a fost continuată prin identificarea automată a numărului de curbă și crearea în tabelul de 

tip atribut a unei coloane cu valoarea specifică fiecărei combinații dintre straturi, utilizându-se ca și element 

de intrare tabelul .DBF, creat special în etapa de realizarea a bazei de date. 

Curve number sau numărul de curbă poate reprezenta o valoare medie pe bazin sau pe un subbazin 

sau poate fi determinat de o celulă individuală, poate fi reprezentat în informații de tip grid (raster), rasterul 

fiind generat pe baza datelor constituite anterior, de unde valorile CN, sunt extrase automat cu ajutorul 
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funcției specifice din G.I.S. Totodată pe baza caracteristicilor bazinului hidrografic și a râurilor se pot estima 

valorile inițiale ale timpului de concentrare a precipitațiilor, tot acestea pot fi folosite pentru calculul 

parametrului CN Lag. 

 

Determinarea numărului C.N. în G.I.S. 

Pentru determinarea numărului de curbă au fost necesari parcurgerea mai multor pași. 

A fost nevoie de teme (layere caracteristice) privind utilizarea terenurilor din bazinul hidrografic al 

râului Uz și respectiv informații privind solurile existente. 

 
Figura 5.66 Categorii de folosinţă a terenurilor 

 

Cele două teme au fost intersectate în vederea obținerii unei teme în al cărei tabel de atribute să se 

regăsească atât caracteristicile utilizării terenurilor cât și a tipurilor de sol. Practic în acest moment a fost 

obținută o hartă în care se regăsesc clasele de utilizare a terenurilor și grupurile hidrologice care reprezintă 

numărul curbei. 

După crearea layerului tematic privind caracteristicile bazinului urmează generarea CN în format 

raster pentru extragerea automată a datelor. 

Numărul CN(curve number) sau numărul de curbă reprezintă un indicator adimensional, care poate 

să ia valori cuprinse între 0 și 100 în funcție caracteristicile spațiului unde este calculat acesta. Numărul de 

curbă așa după cum a mai fost precizat depinde în mare măsură de utilizarea terenului cât și de grupa 

hidrologică a solului, reflectând potențialul de scurgere a apei de pe un anumit areal.  

În literatura de specialitate și conform cu studiile efectuate s-a constatat că valorile numărului de 

curbă variază direct proporțional cu potențialul de scurgere și invers proporțional cu coeficientul de 

infiltrație, clasa de soluri de tip D având valori maxime sau tot valori maxime putem întâlni la spațiile 

urbane, impermeabile. 

Layerul C.N de tip vector este transformat într-un layer de tip grid, ceea ce permite calculul mai 

ușor al valorilor medii C.N la nivel de bazine hidrografice 
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Figura 5.67 Raster cu valorile C.N. 

 

După crearea  rasterului cu valorile CN, urmează extragerea automată a valorilor C.N pentru fiecare 

bazin şi subbazin, fiind exportate din mediul G.I.S în programul de modelare hidrologică HEC-HMS. 

 

 
Figura 5.68 Interfață Geo-HMS 

 

5.3.10 Aplicarea modelului hidrologic în aplicația software HEC-HMS 

HEC-GeoHMS produce un număr de intrări hidrologice care sunt utilizate direct în HEC-HMS, 

sprijină estimarea parametrilor hidrologici prin furnizarea de tabele de caracteristici fizice pentru râuri și 

subbazine. 
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Figura 5.69 Harta privind zona de studiu în modelarea hidrologica 

 

Calibrarea și rularea modelului hidrologic 

Calibrarea modelului constă în rulări repetate ale programului cu cantități de precipitații cunoscute, 

și având la dispoziție hidrograful debitelor de la stația hidrometrică Cremenea. Gradul de permeabilitate a 

solului, utilizarea terenului etc. toate aceste informații, programul de modelare le are introduse automat din 

rasterul CN, raster calibrat la utilizările actuale ale terenului 
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Figura 5.70 Date de intrare în modelul hidrologic - Histograma ploii de calcul 

 

Precipitațiile au fost înregistrate la postul pluviometric Cireșoaia în perioada 01.05.2019 – 

26.06.2019 

 
Figura 5.71 Grafic calibrat Qman [m3/s] (Manual) 

 

Pentru calibrarea modelului hidrologic s-au folosit o serie de date hidrologice înregistrate  la pp 

Cireșoaia în perioada 08.01.2019 – 05.01.2020. 
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Figura 5.72 Cireșoaia Qman [m3/s] (Manual) 

 

 
Figura 5.73 Stabilirea segmentelor pentru modelare 

Pe baza precipitațiilor introduse și a celorlalți parametrii s-a efectuat rularea programului pentru 

intervalul 01.05.2019 – 26.06.2019. 

 

 
Figura 5.74 Rularea programului de modelare 

 

Rezultatele modelării hidrologice 

Rezultatele simulării sunt stocate și în HEC-DSS (Data Storage System) și pot fi folosite împreună 

cu alte software-uri pentru studii, din mediul HEC-DSS datele modelării pot fi vizualizate grafic, pentru 

fiecare bazin în parte și pot fi exportate în diverse formate (.jpeg, .exl) etc. 
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Figura 5.75 Rezultatul modelării 

 
Verificarea corectitudinii rezultatelor modelării hidrologice s-a efectuat cu ajutorul precipitațiilor și 

a debitelor înregistrate la stația hidrometrică Cireșoaia. După setarea tuturor parametrilor și după mai multe 

rulări ale programului, modelul hidrologic a fost calibrat, astfel că la introducerea unor date privind 

cantitatea de precipitații căzute într-un interval de timp, rezultă un volum de apă scurs care se închide în 

punctul stației hidrometrice Cremenea, acolo unde avem înregistrate hidrografele undelor de viitură. 
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Figura 5.76 Rezultatele modelarii hidrologice 

 
Având în vedere rezultatele modelării hidrologice considerăm o comportare bună a modelului hidrologic, 

având în vedere ca simularea s-a efectuat pe o perioadă relativ lungă de timp, după cum putem observa 

simularea urmărește fidel hidrograful viiturii real cu un mic timp. 
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Capitolul 6 - AMENAJAREA BAZINELOR HIDROGRAFICE ȘI A CURSURILOR DE 

APĂ PENTRU ATENUAREA VIITURILOR ÎN VEDEREA REDUCERII 

INUNDAȚIILOR 
 
6.1 Consideraţii generale 

Amenajarea bazinelor hidrografice şi a cursurilor de apă necesită ansamblul de măsuri şi lucrări 

organizatorice, agricole şi tehnice care trebuie aplicate atât pe versanţi cât şi în reţeaua de scurgere şi care 

urmăresc satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitate ale diferitelor folosinţe şi atenuarea viiturilor pentru 

apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor periclitate.  

În acest sens lucrările mai importante sunt pentru atenuarea proceselor de eroziune şi alunecărilor 

de pe versanţi, regularizarea scurgerii pe versanţi şi în reţeaua formaţiunilor torenţiale, regularizarea albiilor 

în scopul stabilizării lor, asigurării capacităţii de transport corespunzătoare şi apărării împotriva inundaţiilor 

şi regularizarea debitelor prin atenuarea viiturilor şi folosirea apei. Aceste lucrări trebuie aplicate în complex 

eşalonat şi necesită justificări fundamentate tehnic şi economic. Au prioritate lucrările de amenajare de pe 

versanţii bazinelor hidrografice, deoarece sunt cele mai eficiente din punct de vedere economic şi social, 

pentru că au o mare contribuţie la îmbunătăţirea regimului hidrologic şi influenţează puternic celelalte 

categorii de lucrări de amenajare a cursurilor de apă.  

  

6.2 Regularizarea scurgerii pe versanţii bazinelor hidrografice 

Regularizarea scurgerii pe versanţi se realizează prin lucrări antierozionale care trebuie să reprezinte 

primele şi cele mai importante măsuri de amenajare complexă a bazinelor hidrografice. Importanţa lor 

constă nu numai în faptul că aduc o mare contribuţie la rezolvarea problemei regularizării scurgerii lichide 

şi în special a celei solide, ci condiţionează buna funcţionare a tuturor celorlalte lucrări de regularizare a 

albiilor, îndiguirilor şi acumulărilor, ci şi în faptul că asigură condiţiile de ameliorare şi conservare a solului.  

Problemele regularizării scurgerii pe versanţi sunt legate de procesul de eroziune, formaţiunile 

torenţiale, excesul de apă şi alunecările de teren.  

 

A. Importanţa amenajării formaţiunilor torenţiale (Băloiu V., 1980; Giurma I., 1989)  

Formaţiunile torenţiale sunt considerate unităţi hidrografice elementare pe care se pot forma viituri 

în urma unor ploi puternice sau a topirii bruşte a zăpezii. Pe suprafaţa de teren a unei formaţiuni torenţiale 

există condiţii de relief care favorizează concentrarea rapidă a apelor de scurgere într-o reţea constituită din 

ogaşe, ravene şi viroage sau chiar vâlcele şi văi seci în cazul torenţilor mai evoluaţi cu o suprafaţă de recepţie 

mai mare care fac tranziţia spre pâraiele torenţiale.  

 

B. Concepţia de amenajare a formaţiunilor torenţiale (Băloiu V., Giurma I., 1990, 1994)  

Pentru rezolvarea problemelor de amenajare a formaţiunilor torenţiale, în primul rând este necesară 

întocmirea unei scheme – cadru pentru fiecare bazin de curs de apă permanent în care se găsesc formaţiunile 

torenţiale active. Într-o schemă cadru a situaţiei unui astfel de bazin hidrografic, se precizează unităţile 

hidrografice elementare torenţiale şi unele caracteristici ale acestora, legate de mărimea ariei, relief, sol şi 

roca mamă, folosinţele terenului şi proprietarii, procesele de degradare a solului, pagubele produse de viituri 

etc. Pentru fiecare dintre formaţiunile torenţiale precizate se vor face studii de detaliu într-o ordine dictată 

de priorităţi.  

Ordinea prioritară se stabileşte în funcţie de pagubele produse de viituri, importanţa social-

economică a obiectivelor periclitate, cerinţele de gospodărirea apelor şi protecţia mediului şi de posibilităţile 

reale locale de execuţie a lucrărilor de amenajare.  

 

C. Soluţii de amenajare a zonelor de vârf (Băloiu V., 1967, 1980; Giurma I., 1991, 1993, 1994)  

Locurile de amplasare a lucrărilor în cadrul unei zone de vârf sunt: suprafaţa de recepţie, denivelarea 

sau căderea de vârf şi sectorul de vârf.  



Modelarea și amenajarea sistemelor hidrologice în scopul atenuării viiturilor pentru reducerea inundațiilor 

 

 
67 

 

Fiecare din aceste locuri de amplasare prezintă anumite caracteristici şi anumite probleme pentru a 

căror soluţionare se impun anumite cerinţe funcţionale prin lucrări şi se stabilesc materialele de construcţie 

corespunzătoare.  

 

D. Lucrările pe sectorul de vârf  

Sectorul de vârf este considerat primul sector delimitat la partea superioară a fiecărei ramificaţii de 

reţea torenţială şi poate avea lungimi de la câteva zeci de metri la mai multe sute de metri şi este cel mai 

activ dintre toate sectoarele reţelei.  

Când nu se poate desfiinţa prin astupare şi se impune stabilizarea sectorului, atunci se intervine, de 

la caz la caz, cu taluzări şi consolidare biologică, precum şi cu lucrări transversale pentru consolidarea 

talvegului. Se recomandă lucrări de construcţie transversale pentru că necesită un volum de construcţii mult 

mai redus decât lucrările de construcţie longitudinale.  

 

E. Lucrări de amenajare în lungul reţelei torenţiale (Băloiu V., 1967, Giurma I., 2003, 2004, 2006)  

Zona din lungul reţelei torenţiale cuprinde toate sectoarele situate aval de sectorul de vârf până la 

zona de descărcare-evacuare; aceste sectoare pot fi tipuri ale formaţiunilor eroziunii în adâncime (ogaşe, 

ravene, viroage, văiugi, albii de pâraie sau râuri mici torenţiale).  

Lucrările de amenajare în lungul reţelei pot fi vegetative şi de construcţii. Aplicarea lor trebuie 

făcută diferenţiat de la un sector torenţial la altul, după caracteristicile şi cerinţele de amenajare ale fiecărui 

sector în parte.  

 

F. Lucrări de amenajare în zona de descărcare-evacuare (Băloiu V., 1980)  

Problema amenajărilor din zona de descărcare-evacuare a apelor unei formaţiuni torenţiale trebuie 

considerată cel puţin la fel de importantă ca şi cea a amenajărilor din zona de vârf sau în lungul reţelei de 

scurgere, deoarece, de regulă, în zona de evacuare se pot întâlni obiective social-economice de mare 

importanţă, centre populate, căi de comunicaţie, regularizări de albii, îndiguiri, desecări, irigaţii, lacuri de 

acumulare, precum şi terenuri agricole valoroase.  

 

G. Lucrări hidrotehnice transversale utilizate pentru amenajarea reţelei torenţiale 

a. Tipuri de lucrări realizate, grupate în funcţie de materialul utilizat (Băloiu V., 1967, 1980; 

Giurma I., 1978)  

b. Lucrări transversale din materiale locale (Băloiu V., 1980; Dan E., 1965; Arghiriade C., 1954)  

c. Lucrări transversale din beton (Băloiu V., ş.a. 1978; Gaşpar R., 1975; Voiculescu I., 1964)  

d. Lucrări transversale din elemente prefabricate (Munteanu S.A., 1993)  

 

H. Lucrări hidrotehnice transversale noi, cu structuri de rezistenţă flexibile sau semiflexibile  

Lucrările transversale clasice, sub formă de praguri şi baraje executate din diferite materiale de 

construcţii, folosite în aceste amenajări, sunt lucrări rigide cu consumuri ridicate de materiale şi energie 

înglobată şi drept urmare este necesară introducerea în practică a unor tipuri de lucrări care să aibă structuri 

de rezistenţă flexibile sau semiflexibile care le pot înlocui cu mari avantaje pe cele clasice deoarece au: un 

consum redus de materiale deficitare (beton, fier etc.) şi de energie înglobată, prezintă o creştere a fiabilităţii 

în exploatare, au o estetică plăcută, execuţie uşoară în locuri greu accesibile, o productivitate a muncii 

ridicată, un volum de construcţie şi un preţ de cost mai redus decât toate tipurile de lucrări folosite până în 

prezent, o comportare mai bună în exploatare, deoarece pot asigura reglarea pantei de proiectare şi o disipare 

a curentului de viitură mai bună decât la disipatorii clasici etc.  

 

6.3 Regularizarea albiilor minore 

Prin lucrările de regularizare a albiei se urmăreşte:  

A. apărarea şi consolidarea malurilor;  

B. sporirea capacităţii de transport a albiei;  
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C. îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a prizelor de apă;  

D. apărarea construcţiilor de traversare peste cursurile de apă;  

E. îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie, când este cazul.  

 

6.4 Regularizarea debitelor prin acumulări 

Acumulările reprezintă calea cea mai rapidă şi eficace de regularizare a debitelor; în privinţa 

folosinţelor de apă ele satisfac cel mai bine cerinţele acestora, iar în privinţa luptei împotriva inundaţiilor 

acumulările prezintă avantajul că pot controla din puncte concentrate debitele de viitură (Băloi V., 1980).  

Acumulările de apă se pot realiza cu ajutorul bazinelor închise, bazinelor deschise şi bazinelor cu 

baraj.  

Bazinele închise (rezervoarele) au o capacitate mică, se construiesc din diverse materiale de 

construcţii (piatră, lemn, metal, beton, beton armat ş.a.) şi pot fi amplasate la nivelul terenului, la o cotă 

oarecare sau îngropate; ele sunt folosite numai pentru alimentări cu apă.  

Bazinele deschise sunt tot de capacitate mică, sunt săpate în pământ şi prevăzute cu un strat 

impermeabil executat din argilă, piatră, beton, materiale plastice ş.a.; ele se folosesc pentru adăpatul 

animalelor, în crescătoriile de păsări şi chiar la irigarea terenurilor pe suprafeţe reduse.  

Bazinele de acumulare realizate prin bararea cursurilor de apă sunt cele mai răspândite şi au 

capacităţi mari. Ele reprezintă cea mai rapidă şi eficace cale de regularizare a debitelor. Pentru combaterea 

inundaţiilor prezintă avantajul că pot controla din puncte centralizate debitele viiturilor, iar pentru 

folosinţele de apă, ele satisfac cel mai bine cerinţele de consum ale acestora.  

 

6.5 Îndiguiri de apărare împotriva inundaţiilor 

Îndiguirile se folosesc în general pe sectoarele inferioare ale râurilor, dar pentru reprofilarea 

secţiunilor la ape mari se pot aplica şi pe sectoarele celelalte (superior şi mijlociu); deoarece îndiguirile 

produc dezatenuarea naturală a viiturilor şi de asemenea produc mari perturbaţii în regimul hidrologic al 

râurilor, se recomandă ca acestea să fie folosite ca metode de apărare în sectoarele inferioare, unde digurile 

se pot amplasa la distanţe mai mari de malurile albiilor principale şi unde lăţimea luncilor de apărat 

corespunde economic; în celelalte sectoare (superior şi mijlociu) ale cursurilor de apă se practică îndiguirile 

numai atunci când este cazul; aici pe lângă faptul că nu se pot amplasa la distanţe mai mari de malurile 

albiilor principale, lăţimile zonelor de apărat sunt aşa de mici, încât nu se justifică îndiguirile şi drept urmare 

sunt recomandate alte lucrări pentru prevenirea şi stăvilirea inundaţiilor (regularizarea scurgerii pe versanţi, 

mărirea capacităţii de transport a albiei principale prin lucrări de regularizări de râuri, acumulări, derivaţii 

etc.).  

 

6.6  Măsuri structurale şi nestructurale de apărare împotriva inundaţiilor provocate de viituri 

A. Generalităţi 

Pentru protecţia preventivă împotriva inundaţiilor provocate de viituri se ţine seama de următoarele 

cinci principii [I.C.P.R., 1998; Stănescu V., 2002]: 

1. Apa este o parte a unui întreg; 

2. Apa trebuie stocată pe versanţi şi în albie; 

3. Râul nu trebuie împiedicat în totalitate să se reverse; 

4. Există tot timpul un risc; 

5. Acţiunea de protecţie trebuie să fie concertată şi integrată. 

Plecând de la aceste principii de bază, se definesc două tipuri de măsuri de apărare împotriva 

inundaţiilor provocate de viituri şi anume: măsuri structurale şi măsuri nestructurale (numite uneori măsuri 

nonstructurale, care se referă la reducerea pagubelor provocate de  inundaţii fără lucrări sau structuri 

hidrotehnice). 

 

B. Măsuri structurale 

După modul cum acţionează împotriva viiturilor măsurile structurale se împart astfel:  
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A. Măsuri care reduc debitul maxim (de vârf) al viiturilor. 

B. Măsuri care reduc nivelurile maxime în albii.           

C. Măsuri care reduc durata viiturilor. 

D. Măsuri care apără populaţia şi obiectivele din albia majoră. 

 

C. Măsuri nestructurale 

Aceste măsuri cuprind [Stănescu V., ş.a. 2002]: 

I. Planificarea şi gestiunea teritoriului; zonarea  şi  managementul albiei majore; elaborarea hărţilor 

de risc; descurajarea dezvoltării zonelor inundabile; precizarea restricţiilor în autorizaţiile de construcţie. 

II. Avertizări şi prognoze hidrologice ale viiturilor, care au la bază realizarea şi dezvoltarea 

sistemelor informaţionale hidrometeorologice operaţionale. 

III. Exploatarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, regândită pe baza 

informaţiilor de prognoză asupra viiturilor. 

IV. Planificarea utilizării terenului agricol în mod adecvat în vederea reţinerii apei în sol. 

V. Reforma instituțională; realizarea unui cadru legal în care să funcţioneze şi să se coordoneze 

instituţiile responsabile cu elaborarea strategiilor şi deciziilor operative la nivel bazinal şi statal; elaborarea 

şi/sau actualizarea de regulamente şi planuri de acţiune operativă; activităţi de conştientizare a populaţiei. 

VI. Instrumente economice: asigurări de bunuri materiale prin societăţile de asigurare-reasigurare; 

elaborarea de criterii de negociere între factorii implicaţi în utilizarea zonelor inundabile. 

La aplicarea acestor măsuri nestructurale, consultarea publică bazată pe chestionare sau chiar pe 

interogări şi legături directe, prezintă o importanţă capitală. 

 

6.7 Eficiența unor lucrări propuse 

6.7.1 Criterii de eficienţă economică 

Pentru a scoate în evidenţă prin comparaţie avantajele şi dezavantajele soluţiilor tehnice luate în 

consideraţie în vederea studiului de eficienţă economică s-au considerat drept utili următorii parametri: 

evaluarea cheltuielilor pentru manoperă directă; 

evaluarea cheltuielilor pentru utilaje; 

evaluarea cheltuielilor pentru materiale; 

evaluarea preţului total de cost pentru o anumită înălţime; 

evaluarea volumului de muncă în om ore. 

Pentru aplicarea criteriilor de eficienţă economică au fost alese următoarele tipuri de baraje: 

a) baraj filtrant din elemente prefabricate şi materiale locale  pentru înălţimile optime de 2,0 m, 

4,0 m şi 6,0 m; 

b) baraj filtrant plan din elemente prefabricate pentru înălţimile optime de 2,0 m, 3,0 m şi 4,0 m; 

c) baraj cu fundaţie evazată, clasic, considerat drept etalon cu înălţimile de comparaţie de 3,0 m 

(minim ca limită de rentabilitate), 4,0 m şi 6,0 m înălţime maximă ca limită superioară de comparaţie (figura 

2.5). 

 

6.7.2. Calcule economice pe tipuri de baraje 

Pentru realizarea unui studiu comparativ între soluţiile propuse dimensionate şi o lucrare 

transversală clasică (barajul cu fundaţie evazată luat etalon), au fost efectuate antemăsurătorile pentru 

fiecare tip şi înălţime de baraj în parte, precum şi devizele pe categorii de lucrări corespondente. 

 

6.7.3 Studiu comparativ pe înălţimi de baraj 

Cu ajutorul datelor obţinute, cu evaluarea parametrilor de comparaţie, au rezultat date 

centralizatoare pentru fiecare parametru de comparaţie. 

Pentru parametrii de comparaţie au fost întocmite grafice reprezentative pentru fiecare tip de baraj 

în parte şi prezentate apoi pe un grafic cumulativ care permite vizualizarea directă a diferenţelor valorice 

între tipurile de lucrări transversale luate în studiu (figurile 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 şi 6.11). 
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Pe parametri de comparaţie au fost făcute şi evaluări procentuale între barajul etalon şi cele două 

tipuri de baraje noi, dar şi între ultimele două. 

Fiecare parametru de comparaţie trebuie luat în consideraţie în funcţie de condiţiile concrete de 

amplasament care impun în ultimă instanţă şi soluţia tehnică cea mai potrivită de aplicat. 

În cadrul graficelor s-a putut observa, indiferent de parametrii de comparaţie, avantajele deosebite 

pe care le aduc cele două soluţii tehnice noi. S-a constatat în acelaşi timp superioritatea tehnică a barajului 

de tip II faţă de barajul de tip I însă în condiţiile concrete de albie în care poate fi utilizat. 

Condiţiile specifice de amplasare a barajului de tip I îl constituie ca avantajos de aplicat atunci când 

nu se pot realiza ancoraje pe maluri ci în albia minoră. 

 

6.7.4. Eficienţa economică 

 Ca sinteză a eficienţei economice a fost ales pentru comentariu graficul din figura 62, privind 

evaluarea globală a preţului de cost pentru barajul etalon şi barajul filtrant din elemente prefabricate şi 

materiale locale (barajul de tip I),  pentru înălţimi de 3  6 m. În acest context a fost analizată economia 

obţinută privind preţul de cost în condiţiile în care barajul etalon este înlocuit cu un baraj filtrant de tip I. 

 Apelând la condiţiile grafice ale curbei creşterii preţului de cost s-a făcut o extindere a curbei 

corespondente a barajului etalon şi spre înălţimea de doi metri în vederea extinderii comparaţieişi la această 

valoare fără a avea o eroare prea pronunţată. 

 Din analiza graficului 64 s-a constatat evoluţia preţurilor de cost şi a economiilor obţinute prin 

înlocuirea barajului etalon cu cel din elemente prefabricate şi materiale locale. 

 Costurile noului tip de baraj variază în funcţie de înălţime între (14,337)% din preţul de cost al 

unui baraj etalon clasic. 

 Se poate constata prin extrapolare că la acelaşi preţ de cost faţă de soluţia etalon pot fi construite 

mai multe lucrări transversale cu noua structură de baraj funcţie de înălţimea lucrării. 

 Concluzia finală care se desprinde este aceea că, pentru reducerea efortului investiţiilor se impune 

utilizarea unor noi tipuri de lucrări transversale filtrante în locul celor cunoscute. 

 Alte avantaje principale, dincolo de efortul financiar propriu-zis, îl constituie adaptabilitatea la albie 

a noilor tipuri de baraje, flexibilitatea structurală, gradul ridicat de prefabricare, timpul rapid de execuţie şi 

nu în ultimul rând întreţinerea cu preţuri de cost minime. 
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Capitolul 7 – CONCLUZII ȘI CONTRIBUȚII PERSONALE  
 
Concluzii. Conținutul tezei 

CAPITOLUL 1 – MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APĂ, MODALITATE 

PRACTICĂ DE APLICARE A CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN DOMENIUL 

APELOR 

Ca urmare a schimbărilor climatice există riscul actualizării contrastelor legate de gestionarea apei, 

astfel încât undele țări vor duce lipsa apei, iar altele se vor confrunta cu efectele abundenței acesteia. 

Problema cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea între două aspirații umane: 

necesitatea continuării dezvoltării economice și sociale, dar și protecția și îmbunătățirea stării mediului, ca 

singură cale pentru bunăstarea atât a generațiilor prezente, cât și a celor viitoare. 

Managementul integrat al resurselor de apă promovează dezvoltarea și coordonarea apei, a terenului 

și a resurselor acestora, în vedere optimizării, dezvoltării sociale și economice echilibrate fără 

compromiterea durabilităților ecosistemelor. 

Directiva Cadru privind Apa – 2000/60/EC are ca obiective: atingerea unei „stări bune” a apelor de 

suprafață și subterane; îmbunătățirea calității ecosistemelor; promovarea folosirii durabile a apei; reducerea 

emisiilor de substanțe periculoase; reducerea efectelor negative produse de inundații și secetă etc. 

Implementarea Directei Cadru 2000/60/EC necesită în principal, elaborarea Planului de 

Management al Apelor pe Bazinul Hidrografic, care reprezintă instrumentul de planificare în domeniul 

apelor, la nivelul de bazin hidrografic, care pe baza cunoașterii stării corpurilor de apă, stabilește obiectivele 

țintă și propune măsuri pentru asigurarea surselor de apă și pentru atingerea „stării bune”  a apelor în vederea 

utilizării durabile; în legislația românească transpunerea Directivei este realizată prin Legea 310/2004. 

 

CAPITOLUL 2 – SISTEME HIDROLOGICE  

Bazinul hidrografic, bazinul de recepție sau bazinul colector reprezintă unitatea naturală care stă la 

baza întocmirii planurilor de amenajare; pe suprafața lui cad precipitații care se transformă în componente 

ale scurgerii. drept urmare, bazinul hidrografic poate fi privit ca un sistem cu o structură de transformare 

specifică, caracterizat prin: intrări, structura sistemul și ieșiri. 

Schematizarea procesului ploaie – scurgere urmărește transformarea precipitațiilor lichide și solide 

în componente ale scurgerii (debite subterane și de suprafață) care prezintă interes practic în domeniul 

hidrotehnic. 

Un sistem hidrologic poate fi deschis (necontrolat) adică bazinul hidrografic este neamenajat  și 

drept urmare precipitațiile se transformă în scurgeri în mod logic fără a putea fi controlate și sistem 

hidrologic controlat și comandat prin introducerea coeziunii inverse (sau reglării). reglarea constituie centrul 

de comandă și control și în practică se realizează prin lucrări specifice cum sunt: lacurile de acumulare, 

evirațiile, îndiguirile, lucrările de regularizări de râuri, lucrările hidrotehnice din bazinul hidrografic etc. 

 

CAPITOLUL 3 – VIITURI ȘI INUNDAȚII  

Viiturile reprezintă un fenomen de creștere și descreștere rapidă și semnificativă a nivelurilor, 

respectiv debitelor cursurilor de apă; acestea se produc în urma căderii pe suprafețele bazinelor hidrografice 

a unor ploi excesiv de puternice, care adesea se suprapun pe un sol umezit de precipitațiile înregistrate 

anterior cu o intensitate mică. 

Inundațiile reprezintă hazarduri hidrologice cu o largă răspândire pe Terra, care produc mari pagube 

materiale, dar și pierderi de vieți omenești. Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor se înscrie în 

preocupările necontestate la nivel european și național, gestionarea acestora având loc la nivel global; 

România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a lua toate măsurile recomandate de 

Directiva Cadru privind apa (2000/60/CE) și Directiva Cadru privind inundațiile (2007/60/CE). Este 

cunoscut faptul că și în România inundațiile au produs numeroase victime omenești și mari pagube 

materiale; cei mai reprezentativi ani din punct de vedere al pagubelor provocate de inundații sunt: 1970, 

1979, 2005 și 2007. 
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CAPITOLUL 4 – BAZA EXPERIMENTALĂ FOLOSITĂ PENTRU STUDII ȘI CERCETARE  

Bazinul hidrografic al râului Slănic se află situat pe teritoriul județului Bacău, are o suprafață de 

123 km2 și are un pronunțat caracter torențial; acesta se varsă în râul Trotuș la poalele muntelui Măgura, 

fiind unul dintre principalii afluenți de dreaptă a acestuia; a fost ales ca studiu de caz datorită caracterului 

torențial (la fel ca râul Trotuș). 

Bazinul reprezentativ Tinoasa este situat la contactul Podișului Central Moldovenesc și Câmpia 

Moldovei fiind încadrat în bazinul Bahlui component al bazinului hidrografic Prut; a fost ales ca studiu de 

caz luând în calcul anii 2009, 2010 și 2011 pentru care există măsurători cu un grad ridicat de complexitate, 

avându-se în vedere un an secetos (2009), un an ploios (2010) și un an normal (2011) din punct de vedere 

meteorologic. 

Sunt enumerate modele matematice utilizate în calculul sistemelor hidrologice; unele dintre ele au 

fost folosite pentru modelarea hidrologică și hidraulică a bazinelor hidrografice pilot cum ar fi: Modelul 

Mike 11 – UHM (hidrograf unitar); Modelul Mike 11 by DHI, modelul NAM; Modelul matematic Mike 11 

– HD; Modelul de tip șiroire (hidrograful unitar) etc. 

Modelul de tip rezervor analizează toate componentele scurgerii, deci implicit și în perioadele lipsite 

de precipitații, când debitul cursului de apă este format numai din scurgerea de bază. 

Modelul Nielsen – Hansen are ca intrări precipitațiile și temperaturile medii zilnice, iar ca ieșiri 

valorile zilnice ale scurgerii și nivelul global al evapotranspirației din bazinul hidrografic, pasul de calcul 

este o zi, iar perioada de simulare de ordinul anilor. 

Modelul Mike 11 by DHI, modulul NAM, este un model conceptual care reproduce faza terestră a 

ciclului hidrologic fiind un model mai complex; ca date de intrare în model se pot folosi și parametrii din 

calculul hidrologic cum sunt variația temporară a evaporației, umiditatea solului, reîncărcarea acviferului și 

evoluția nivelului apei din acvifer. Ca rezultate ale simulării se pot obține evoluția unor parametrii ai ciclului 

hidrologic cum sunt scurgerea pe versant, scurgerea intermediară și scurgerea de bază. 

Modelele probabilistice stau la baza stabilirii debitelor maxime corespunzătoare unor probabilități 

de depășire extrem de reduse (1%; 0,5% sau chiar 0,01%), necesare pentru proiectarea unor lucrări 

hidrotehnice (în diguri) sau a unor părți ale acestora (evacuatorii de ape mari la baraje); ele se folosesc în 

cazul existenței datelor din măsurători care sunt prelucrate statistic. 

În cazul lipsei datelor din măsurători pentru același scop se folosesc metode și modele hidrologice 

pentru bazine foarte mici, mici, medii și mari, cum ar fi: formula rațională, formula reducțională, formula 

de tip volumetric și hidrograful unitar. De precizat că bazinele medii și mari se descompun în bazine mici 

pentru care se aplică metodele amintite și apoi se compun undele de viitură formate în cadrul lor. 

 

CAPITOLUL 5 – MODELAREA HIDROLOGICĂ ȘI HIDRAULICĂ A BAZINELOR 

HIDROGRAFICE PILOT CU MODELE TIP ȘIROIRE ȘI MODELE DE TIP REZERVOR 

Pentru a dezvolta un hidrograf unitar sunt disponibile numeroase metode. Datele de scurgere a 

precipitaţiilor sunt necesare pentru dezvoltarea acestora. Majoritatea bazinelor hidrografice româneşti sunt 

nemăsurate, de aceea este foarte dificilă dezvoltarea hidrografului unitar. Dacă zona care se află sub 

hidrograful unitar este unitară, estimarea va fi admisă. Acest lucru necesită dezvoltarea hidrografului unitar 

utilizând caracteristicile fizice ale bazinului hidrografic. În această lucrare a fost făcută o încercare, pentru 

bazinul hidrografic Jijia, de a dezvolta hidrograful unitar utilizând caracteristicile fizice ale acestuia şi apoi 

folosindu-le pentru a dezvolta hidrograful unitary folosind formulele CWC. Aria aflată sub hidrograful 

unitar dezvoltat prin metoda CWC a fost obţinută aproape de o unitate, ceea ce presupune că rezultatul este 

suficient de aproape pentru a fi corect. 

Modelele de tip șiroire studiază numai componenta scurgerii de suprafață și presupune parcurgerea 

următoarelor două etape: evaluarea precipitației nete și integrarea acesteia. În acest sens în practică este 

utilizat frecvent ”hidrograful unitar” care reprezintă răspunsul bazinului hidrografic la o precipitație netă de 

1 mm, uniform repartizată pe suprafața bazinului și având durata t. 
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Aplicația modelului Mike 11-UHM (hidrograf unitar) pentru b.h. Tinoasa s-a făcut pentru o viitură 

unde s-au comparat debitele și volumele măsurate cu cele simulate pentru calibrarea modelului. Odată 

calibrat, modelul poate fi folosit pentru simularea viiturilor următoare fără a mai necesita măsurători care 

sunt foarte costisitoare. Modelul poate fi aplicat și în alte bazine omogene din punct de vedere fizico-

geografic cu bazinul Tinoasa. 

Modelele de tip rezervor studiază sistemul hidrologic în complexitatea sa, luând în considerare atât 

suprafața bazinului cât și a stratului de sol cât și acviferul și țin seama de legăturile dinamice dintre aceste 

componente. Foarte utilizat în practică este modelul Mike 11 by DHI, modulul NAM, care este un model 

conceptual ce reproduce faza terestră a ciclului hidrologic. Prin acest model sunt simulate scurgerea de 

suprafață, scurgerea intermediară și scurgerea de bază dintr-un bazin hidrografic ca o funcție a cantității de 

apă stocate în patru rezervoare ale bazinului hidrografic între care există conexiune (rezervorul de zăpadă, 

cel de acumulare a apei de suprafață, cel de acumulare a apei în zona nesaturată a acviferului și rezervorul 

de acumulare a apei în zona saturată a acviferului). 

Aplicarea acestui model pentru b.h. Tinoasa încadrat în bazinul Bahluiului, afluent al b.h. Prut s-a 

făcut pentru trei ani și anume un an secetos (2009), un an ploios (2010) șu un an normal (2011) din punct 

de vedere meteorologic, făcându-se o analiză a tuturor parametrilor măsurați pentru fiecare an în parte. În 

final s-au stabilit graficele de comparație ale debitelor și volumelor măsurate și simulate pentru perioada 

2009-2011 care au condus la calibrarea modelului. Odată calibrat, modelul poate fi aplicat pentru simularea 

scurgerilor fără necesitatea efectuării măsurătorilor atât în b.h. Tinoasa cât și în alte bazine hidrografice 

aflate în condiții similare. În urma simulărilor pot rezulta și alte grafice cum ar fi cele care dau evoluția 

infiltrației, a scurgerii de bază, a umidității din sol, a intensității ploii etc. 

Utilizarea modelului Mike 11-NAM este o procedură prin care se calibrează modelele hidrologice 

înainte de utilizarea acestora în diferite aplicații cum ar fi: simularea regimului hidrodinamic al unei rețele 

hidrografice sau sistem de rețea de canale deschise, simularea transportului de masă în canale și râuri, 

simularea dispersiei poluanților, simularea propagării undelor de viitură etc. 

Prin prelucrarea datelor geografice, cu ajutorul tehnicilor de analiză cantitativă moderne, în mediul 

GIS, CAD sau prin intermediul programelor de modelare hidrologică și hidraulică, putem să avem la 

dispoziție într-un timp relativ scurt, influența și condițiile de propagare a undelor de viitură pe un anumit 

sector e râu. 

Sistemul de modelare hidrologică (HEC-HMS) este conceput pentru a simula procesele ploaie-

scurgere pe bazine hidrografice și reprezintă un progres semnificativ atât în domeniul informaticii cât și al 

ingineriei hidrotehnice. 

Modelarea hidrologică a fost aplicată pentru b.h. Slănic rezultând hidrograful simulat în secțiune de 

control în urma înregistrării unor precipitații la stațiunea Cireșoaia în perioada 08.01.2019 – 05.01.2020. 

Calibrarea modelului s-a făcut prin modificarea CNLog până când hidrograful simulat și cel măsurat 

aproape se suprapun pentru perioada amintită. Odată calibrat modelul poate fi aplicat fără a mai necesita 

măsurarea viiturilor în secțiune de control. Simulările efectuate stabilesc cu exactitate viiturile probabile 

pentru diferite precipitații. 

În urma modelării hidrologice și hidraulice a bazinelor hidrografice, rezultă o serie de simulări ale 

undelor de viitură periculoase care au loc în bazinele hidrografice, prin care putem depista zonele 

vulnerabile, zone care trebuie amenajate prin lucrări hidrotehnice structurale și în același timp trebuie luate 

toate măsurile nestructurale de apărare împotriva inundațiilor. 

 

CAPITOLUL 6 – AMENAJAREA BAZINELOR HIDROGRAFICE ȘI A CURSURILOR DE APĂ 

PENTRU ATENUAREA VIITURILOR ÎN VEDEREA REDUCERII INUNDAȚIILOR 

Amenajarea sistemelor hidrotehnice în vederea atenuării viiturilor pentru reducerea inundațiilor se 

realizează prin lucrări structurale care vizează: regularizarea scurgerilor pe versanți, regularizarea albiilor 

cursurilor de apă, regularizarea debitelor prin acumulări și îndiguiri. Aceste lucrări trebuie aplicate în 

complex eșalonat și necesită justificări fundamentate tehnic și economic. Au prioritate lucrările de 

amenajare de pe versanții bazinelor hidrografice , deoarece sunt cele mai eficiente din punct de vedere 
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economic și social, pentru că au o mare contribuție la îmbunătățirea regimului hidrologic și influențează 

puternic celelalte categorii de lucrări de amenajare a cursurilor de apă. 

Problemele regularizării scurgerii pe versanți sunt legate de procesul de eroziune, formațiunile 

torențiale, excesul de umiditate şi alunecările de teren. S-au analizat o serie de soluții constructive pentru 

amenajarea formațiunilor torențiale urmărind eficiența unor tipuri noi de lucrări față de cele clasice (barajul 

filtrant din elemente prefabricate și barajul filtrant plan comparate cu barajul clasic cu fundație evazată). 

Concluzia în urma studiului de eficiență economică făcut este că se impune utilizarea unor noi tipuri de 

lucrări transversale filtrante în locul celor clasice. 

Pe lângă măsurile structurale aplicate în zonele vulnerabile rezultate în urma simulărilor prin 

modelarea hidrologică și hidraulică a râurilor studiate, se impune și aplicarea măsurilor non-structurale 

valabile pentru sistemele hidrologice în vederea atenuării viiturilor reducând astfel inundațiile.  

 

7.2 Contribuții personale  

Sinteza și analiza unor numeroase date de bază cu privire la modelarea și amenajarea sistemelor 

hidrologice în scopul atenuării viiturilor, pentru reducerea inundațiilor. 

Prezentarea și analiza directivelor Cadru cu privire la apă și respectiv de gestionare a riscului la 

inundații în bazinele hidrografice. 

Prezentarea succintă a sistemelor hidrologice (bazinelor hidrografice) și a viiturilor și inundațiilor 

care se pot produce în cadrul acestora. 

Culegerea și prelucrarea unor informații legate de bazinele experimentale folosite în studiu și 

cercetări (bazinul hidrografic Tinoasa și bazinul hidrografic Slănic). 

Analiza modelelor matematice folosite în cadrul sistemelor hidrologice și selectarea celor utilizate 

în bazinele experimentale luate în studiu și cercetări. 

Dezvoltarea hidrografului unitar pentru râul Jijia, utilizând ArcGis. 

Aplicarea modelului Mike 11 by DHI, modelul NAM pentru bazinul Tinoasa și calibrarea lui 

folosindu-se o analiză a tuturor parametrilor măsurați pentru trei ani și anume un an secetos, un an ploios și 

un an normal. 

Utilizarea tehnicilor moderne de creare a hărților tematice cu privire la bazinul hidrografic Slănic, 

toate aceste hărți fiind create în softul specializat ArcMap – ESRI. 

Utilizarea tehnicilor moderne de obținere a bazei de date derivate din modelul digital al terenului 

cu privire la direcțiile de scurgere, acumularea scurgerii, rețeaua de drenaj pentru bazinul hidrografic al 

râului Slănic. 

Urmărirea corectitudinii transmiterii datelor cu privire la precipitații și debite obținute automat în 

bazinul hidrografic Slănic pentru crearea unei baze de date corecte și de calitate care a stat la baza calării 

modelelor hidrologice și hidraulice. 

O contribuție importantă în cadrul modelării hidrologice a bazinului hidrografic Slănic a fost aceea 

de creare a numărului de curbă CN reprezentat raster și vector, pentru extragerea automată a datelor cu 

privire la gradul de permeabilitate al terenului pe baza modului de utilizare al terenului și respectiv tipurile 

de sol și de corectare a layerului tematic cu privire la utilizarea terenurilor acolo unde au existat defrișări 

sau schimbări de utilizare a terenului. 

Prezentarea unei sinteze cu privind amenajarea sistemelor hidrografice în scopul atenuării viiturilor 

pentru reducerea inundațiilor prin lucrări structurale și nestructurale folosite în acest scop. 

La amenajarea formațiunilor torențiale s-a efectuat un studiu privind eficiența unor tipuri noi de 

lucrări filtrante cu structuri de rezistență flexibile, care le pot înlocui cu mari avantaje pe cele clasice. 

 

7.3 Cercetări viitoare 

În urma studiilor efectuate în cadrul acestei lucrări, au rezultat noi perspective de cercetare în viitor, 

cu privire la modelarea și amenajarea sistemelor hidrologice, prin măsuri luate în concordanță cu directivele 

și cadrul legislativ european. 
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O direcție de cercetare foarte importantă în viitor este aceea cu privire la baza de date pe care trebuie 

să o aibă la dispoziție un spațiu hidrologic și care să poată fi utilizată ori de câte ori este nevoie pentru a 

efectua studii rapide cu privire la modul de manifestare și amploarea viiturilor și obținerea unor prognoze 

rapide. Toate aceste date trebuie să fie integrate automat într-o platformă constituind fluxul informațional 

la care ingineri și hidrologi autorizați și specializați să aibă acces într-un timp foarte scurt. 

Cercetări cu privire la crearea de programe software ușor de utilizat legate de modelarea viiturilor 

în vederea transpunerii benzilor de inundabilitate automat în mediul web, care vor ajuta la luarea celor mai 

bune decizii. 

Din studiile efectuate privind sistemele hidrologice, a viiturilor și inundațiilor, a modelării 

matematice efectuate pe bazine pilot și a amenajării bazinelor hidrografice și a cursurilor de apă pentru 

atenuarea viiturilor în vederea reducerii inundațiilor, rezultă necesitatea continuării cercetărilor folosind și 

alte modele matematice mai performante în vederea efectuării unor simulări care să permită stabilirea 

zonelor inundabile ale unor cursuri de apă care prezintă pericol mare de inundații în urma cărora să se 

stabilească zonele vulnerabile în vederea intervenției rapide prin lucrări structurale și nestructurale. 
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