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FACTORII GEOGRAFICI CARE DETERMIN
FORMAREA Z POARELOR ÎN BAZINUL SUPERIOR 

AL RÂULUI BISTRI A

V.  SURDEANU, N. BERINDEAN, P. OLARIU 

ABSTRACT. - The Geographic Factors Causing the Appearance of Ice Dams 
within the Superior Basin of the Bistri a River. In this work are described the 
natural conditions and the dams influences which very much the creating and the 
evolution of someriscs subjects, especially of dams on some courses with water 
from the superior hidrographical pool of Bistrita river. Between the elements 
which make the natural size which controls the producing phenomenon of dams 
are analyzed: The weather conditions from that place, thought as a result of its 
position at the weather sides contact from centre and est-european (warmer air 
coming from the west and north –west) and its territory configuration; Its 
characteristics from hidrographic configuration of the small tubs or meadows; 
Hydraulicsy of the tubs. There is an another important thing, those antropic impact 
effects which is very active, in its territory, determined by the very old life in the 
valleys or depressions, the small territory for natural resources exploitation. 
Finally it is presented some case studies. 

1. Considera ii generale 

Z poarele sunt fenomene de risc cu un impact deosebit de mare sub raport 
economic, social i emo ional. Frecven a lor mare i amploarea deosebit  fac ca 
regiunile în care acestea se produc, de regul  intens populate, s  tr iasc  în 
permanen , în perioadele de iarn i la dezghe ul de prim var , sub amenin area 
inunda iilor, a distrugerilor de bunuri materiale i chiar a pierderilor de vie i
omene ti.

Z poarele se formeaz  în contextul unor anumite condi ii climatice, 
morfohidrografice i de impact antropic i sunt caracteristice unor zone montane, 
unde ace ti factori de control cunosc o mare variabilitate, iar spa iile de refugiu 
sunt reduse. 

Asupra factorilor naturali de control care genereaz  astfel de fenomene nu 
se pot face interven ii semnificative. Caracteristicile morfohidrografice i
hidraulice ale cursurilor de ap  din zon i particularit ile climatice (în special 
inversiunile termice i înc lzirea vremii de la izvoare c tre cursurile mijlocii i
inferioare) nu pot fi modificate. Dar exist  suficiente mijloace pentru a se ac iona 
asupra efectelor impactului antropic care, uneori, d  nota dominant  asupra 
amplorii z poarelor i a efectelor acestora. Redimensionarea podurilor i a pun ilor,
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îndep rtarea obstacolelor fa  de albii, interzicerea unor amenaj ri în spa ii
inundabile i men inerea salubrit ii cursurilor de ap  sunt numai câteva din 
m surile care trebuie aplicate cu prioritate. 

2. Cauzele producerii z poarelor în bazinul hidrografic superior 
al râului Bistri a

Formarea z poarelor este determinat  de factori de pozi ie, de relief, de 
climat i de activit i antropice 

Bazinul hidrografic superior al râului Bistri a este situat în plin  zon
temperat , c reia îi sunt caracteristice mari discontinuit i termice i pluviometrice. 
În acest context, temperaturile coboar  iarna destul de frecvent i cu continuitate la 
valori situate sub –100C i chiar sub –200C, fapt ce permite instalarea, pe cursurile 
de ap , a unor forma iuni de ghea  pe perioade îndelungate, cu prec dere podurile 
de ghea , cu grosimi de 30 – 40 cm i chiar mai mult.  

Prin pozi ia i orientarea lor, Carpa ii Orientali se constituie într-o 
veritabil  barier  climatic i geografic  de ansamblu, între dou  provincii 
europene mari: est-european  cu conota ii de excesivitate continental , termic i
pluviometric i vest-european  cu influen e oceanice, c rora le corespund o 
anumit  modera ie termic i precipita ii mai bogate. 
 Relieful din bazinul montan superior al râului Bistri a, prin orientare, 
altitudine, grade de fragmentare, constituie un factor general care poate determina 
formarea z poarelor. 
 Existen a Depresiunii Dornelor, un al doilea pol al frigului românesc, i a 
culoarului Bârg u-Dorna, care permite p trunderea unor mase de aer mai cald 
dinspre vest i producerea dezghe ului pe unele cursuri de ap  (Dorna, Neagra 

arului) din amonte spre aval, constituie un element de favorabilitate în producerea 
z poarelor.

Influen ele climatice, nordice i vestice, produc unele abateri locale, cu 
repercusiuni asupra regimului scurgerii din bazinul superior al Bistri ei. Invaziile 
maselor de aer vestic produc dezghe ul în amonte, pe când, în Depresiunea 
Dornelor, inversiunile termice men in podul de ghea
 Necesit ile de organizare i de valorificare, pentru a ez ri, a spa iilor
restrânse din lungul v ilor montane, amenajarea unor lucr ri hidrotehnice f r
studii de impact complexe i, adesea, lipsa de preocupare pentru efectele secundare 
negative fac ca morfometria natural  a albiilor s  fie modificat  în sens negativ. În 
acest sens men ion m construirea unor pun i i poduri subdimensionate, extinderea 
anexelor gospod re ti pân  pe malurile albiilor minore (uneori chiar i în albii), 
construirea unor lacuri de acumulare care constituie reduceri ale pantelor locale de 
scurgere, anumite lucr ri forestiere în albii care deblocheaz  local ghea a, obturarea 
albiilor cu rumegu  etc. 
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Caracteristicile morfohidrografice ale cursurilor de ap i condi iile
climatice locale influen eaz  formarea i evolu ia z poarelor în amonte de 
confluen a cu râul Dorna. Pe cursul superior, râul Bistri a Aurie coboar  pantele 
abrupte ale versantului de sud-est al mun ilor Rodnei.
 Pe sectorul longitudinal, valea reprezint  o succesiune de por iuni mai 
înguste, alternând cu sectoare mai largi, în special la confluen e, sub forma unor 
microdepresiuni ocupate de regul  de a ez ri ( esuri, Rotunda, Tib u, Cârlibaba, 
Valea Stânei, Boto , Cioc ne ti, Iacobeni, Argestru, Vatra Dornei). În astfel de 
microdepresiuni se produc frecvente inversiuni termice, care se reflect  în evolu ia
fenomenelor de înghe .
 De la esuri râul Bistri a î i domole te viteza i, de-a lungul timpului, aici 
s-a depus o mare parte din aluviunile grosiere aduse din amonte. Aceste aluvion ri 
au supraîn l at patul albiei, malurile au r mas joase, putând fi dep ite cu u urin
de cre terile semnificative de niveluri. Pe sectoarele mai înguste de vale, care leag
aceste depresiuni între ele, vitezele mai mari nu permit dezvoltarea unor forma iuni
de ghea  foarte consistente. În plus, caracterul mai turbulent al scurgerii men ine
în permanen  sub ghea  spa ii active suficient de mari pentru a asigura tranzitul 
corespunz tor al apei.  
 Cele mai mari z poare care s-au produs pe cursul superior al Bistri ei
(Bistri a Aurie) sunt cele din 1954, 1964, 1965, 1971, 1976, 1977, 1982, 1985, 
1993, 1995, 2002.  

Râul Dorna, împreun  cu afluentul s u Te na, reprezint  cursurile de ap
pe care z poarele au frecven a cea mai mare, aceasta fiind aproape anual .
Explica ia unei astfel de frecven e const  în faptul c  aceste râuri î i au obâr ia în 
regiunea culoarului Bârg u-Vatra Dornei i beneficiaz  de influen e ale climatului 
central-european, în care prim vara începe mult mai devreme (cu 3-4 s pt mâni) 
fa  de partea central-estic  a Carpa ilor Orientali. De asemenea, nu trebuie omis 
nici faptul c  în Depresiunea Dornelor frecventele inversiuni termice men in
temperaturi foarte sc zute pe durate mari i duc la cre terea considerabil  a 
intensit ii forma iunilor de ghea  din ap .
 Pe râurilor Dorna, Dorni oara i Te na declan area z poarelor se face, cel 
mai adesea, o dat  cu p trunderea prin culoarul Bârg ului unor mase de aer mai 
cald dinspre vest, c tre obâr ia acestora. Pân  la un moment dat evolu ia se face 
relativ lent, iar cotele ridicate se men in uneori perioade mai îndelungate. Dac
aportul de ap  nu este prea mare, dup  realizarea unor acumul ri în spatele 
blocajelor aceasta î i face loc pe albia major i curge spre aval pân  ce reintr  în 
albia minor  propriu-zis . Uneori se formeaz  suite de z poare care, dup  o 
anumit  perioad  de men inere, se disloc i produc fenomene grave în aval. 
 Locul cu cele mai frecvente i mai mari z poare de pe râul Dorna este 
situat la Podul Alunului, la ie irea din localitatea Dorna Candreni, iar cauza 
principal  o constituie existen a unui cot brusc al albiei minore în aceast  sec iune 
peste care s-a amplasat i un pod subdimensionat. Aici s-au produs numeroase 
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z poare: 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 (2), 1962, 1964, 1965, 1966, 1968 
(2), 1969, 1970, 1971, 1975, 1977, 1978, 1979, 1982, 1984, 1986, 1988, 1991, 
1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002. 

Râul Neagra arului urmeaz  mai întâi un traseu foarte abrupt (SE 
Masivului C limani), dup  care p trunde în Depresiunea arul Dornei, unde 
aspectul albiei se schimb  brusc. Pantele scad, iar albiile se l rgesc considerabil, 
urmând trasee cu numeroase coturi i cu maluri joase. Aici sunt condi ii de formare 
a z poarelor. Aspectul depresiunii arul Dornei este îns  mai v lurat i, ca urmare, 
cursurile nu sunt chiar atât de domoale ca în cazul Dornei. Totu i, formarea 
z poarelor are o frecven  destul de mare datorit  configura iilor de am nunt ale 
albiilor.
 Pe râul Neagra arului s-au produs z poare în anii 1954, 1956, 1957, 1958, 
1961, 1962 (2), 1964, 1966, 1977, 1978, 1982, 1989, 1993, 2001. 
 Pe râul Neagra Bro tenilor formarea z poarelor sau a inunda iilor
produse de viituri se datoreaz  cursului inferior, situat într-o ramifica ie a 
Depresiunii Bro teni. Aici pantele reduse, malurile joase i vegeta ia riveran
favorizeaz  formarea z poarelor cu o frecven  relativ mare.  
 Z poarele de pe Neagra Bro teni produc inunda ii locale, în amonte de 
localitatea Bro teni i în intravilanul acesteia. Prezen a z poarelor pe Neagra 

arului favorizeaz  apari ia frecvent  a z poarelor pe râul Bistri a, în aval de 
confluen .

Pe râul Bistri a, în sectorul Vatra Dornei – Poiana Teiului, un rol deosebit 
la formarea z poarelor îl au configura ia v ii i propagarea acestor fenomene de pe 
afluen i.
 Dac  avem în vedere caracteristicile morfohidrografice ale v ii i albiei 
râului Bistri a trebuie în primul rând men ionat  succesiunea unor microdepresiuni 
(Dorna Arini, Chiril, Crucea, Bro teni, Borca, F rca a, Poiana Teiului) în 
alternan  cu sectoare înguste i foarte înguste (Defileul Zugreni, sectorul Crucea –
Holda, .a.).
 La Zugreni albia râului este foarte îngust , iar forma iunile de ghea  sunt 
deosebit de intense din cauza temperaturilor sc zute, a curen ilor reci de aer i a 
umbririi permanente produs  de mun i.

În aval de Zugreni se produc z poare, mai ales din cauza propag rii
dinspre amonte, a varia iilor pantei talvegului i a existen ei lacului de acumulare 
Izvoru Muntelui. La toate acestea se adaug i celelalte influen e antropice. 
 Pân  la organizarea antierului de la Poiana Teiului i a unor lucr ri
hidrotehnice în sectorul din aval de Borca, z poarele care se produceau pe râul 
Bistri a, în aval de Bro teni, nu produceau pagube atât de mari, de i acestea aveau 
o frecven  destul de mare (1956, 1968, 1971, 1977(2), 1985, 1989, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003). 
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 Un factor deosebit de important pentru asigurarea fluidit ii scurgerii apei 
în orice condi ii îl constituie caracteristicile hidraulice ale albiilor, în special 
pantele de scurgere i coeficien ii de rugozitate.
 Caracteristicile de hidraulicitate ale albiilor completeaz  în bun  m sur
particularit ile morfohidrografice i ac ioneaz  interconjugat cu acestea. De-a 
lungul cursurilor de ap  exist  o infinitate de situa ii diferite în ceea ce prive te
raporturile dintre viteza apei, pe de o parte, i pante i rugozitate, pe de alt  parte. 
Raporturile vitez  – pante sunt direct propor ionale, iar raporturile vitez  – 
rugozitate sunt invers propor ionale.
 O analiz  asupra pantelor în lungul râurilor pune mai bine în eviden
particularit ile locale ale scurgerii apei i condi iile de formare a z poarelor (Tabelul 1). 

Tabel nr. 1. Valorile pantelor pentru diferite sectoare ale râurilor Bistri a, Dorna,  
Neagra arului i Neagra Bro teni 

Nr. 
crt. Râul Sectorul dintre 

confluen ele cu: 
Cota amonte 

 (m) 
Cota aval 

(m)
L

Km
I

0/00
1 Bistri a Izvor – esuri (Bila) 1658 1060 14 43 
2 esuri – ib u 1060 960 12 8 
3 ib u – Cârlibaba 960 930 4 7 
4  Cârlibaba – V.Stânei 930 902 7 4 
5  V.Stânei – Humor 902 890 4 3 
6  Humor – Izv.Rece 890 859 6 5 
7  Izv.Rece – Ciotina 859 827 10 3 
8  Ciotina – Dorna 827 791 13 3 
9  Dorna – Rusca 791 767 7 3 
10  Rusca – Chiril 767 724 12 4 
11  Chiril – Crucea 724 701 9 2,5 
12  Crucea – Barnar 701 656 9 5 
13  Barnar – Holdi a 656 630 7 4 
14 Holdi a – Neagra Br. 630 623 3 2 
15  Neagra – Cotârga i 623 607 4 4 
16 Cotârga i – Sabasa 607 569 10 4 
17  Sabasa – F rca a 569 550 5 4 
18 F rca a – Bol t u 550 513* 18 2 
19 Dorna Izvor – Dorni oara 1700 897 27 30 
20 Dorni oara – Te na 897 855 10 4 
21 Te na – Negri oara 855 830 5 5 
22 Negri oara – Ro u 830 803 8 3 
23 Ro u – Bistri a 803 791 3 4 
24 Te na Cucureasa – Bancu 875 856 6 3 
25 Neagra arului Izvor – Haita 1740 1056 12 57 
26  Haita – S ri or 1056 832 16 14 
27 S ri or – Bistri a 832 777 6 9 
28 Neagra Bro teni Izvor  - Negri oara 1400 750 29 22 
29 Negri oara – Or oaia 750 690 5 12 
30 Or oaia – Bistri a 690 623 7 10 

* Cota lacului Izvorul Muntelui la NNR. 
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Exist  îns  numeroase situa ii în care condi iile morfohidrografice, de 
hidraulicitate i de impact antropic se poten eaz  reciproc i particip  împreun  la 
exacerbarea acestor fenomene. Dac  avem în vedere punctele cele mai sensibile în 
ceea ce prive te formarea z poarelor, cele afirmate mai sus î i g sesc o confirmare 
deplin .
 De exemplu: 

a) În cazul z poarelor de pe râul Dorna, de la Podul Alunului: 
- albia minor  se îngusteaz  sensibil; 
- exist  un cot accentuat spre stânga; 
- pantele scad pân  la 30/00, local i mai mici; 
- malurile sunt invadate de vegeta ie deas  (arbu ti i arbori); 
- în curb  este amplasat un pod subdimensionat; 
- în preajma albiei sunt garduri. 

b) În cazul z poarelor de pe râul Bistri a, de la Rusca: 
- albia minor  se îngusteaz , în apropierea Defileului Zugreni; 
- frecven  mare în patul albiei de bolov ni ;
- malurile sunt foarte joase, local se identific  urmele unui bra

secundar;
- pe maluri exist  vegeta ie, garduri; 
- pantele scad la 30/00 i mai pu in.

c) În cazul z poarelor din coada lacului de acumulare Izvorul Muntelui: 
- malurile sunt joase i lunca bine dezvoltat ;
- pantele se reduc mult: 20/00 i mai pu in;
- exist  lacul de acumulare Izvorul Muntelui cu niveluri variabile, 

dar stagnante; 
- exist  organizarea de antier i multe lucr ri în diferite stadii de 

execu ie care influen eaz  vitezele de curgere a apei; 
- pe maluri este vegeta ie dens , garduri i anexe gospod re ti.

Dac  rela iile dintre activit ile antropice riverane i condi iile scurgerii de 
pe râuri s-ar fi desf urat, în timp, pe criterii tiin ifice, respectându-se valen ele 
naturale ale albiilor i necesitatea asigur rii unui tranzit nestingherit al apei în 
condi ii de viituri, poate c  efectele distrug toare ar fi fost înl turate sau diminuate 
mult. 
 Dezvoltarea teritorial  a localit ilor i amplasarea c ilor de comunica ie
sau a unor obiective economice riverane s-au f cut la întâmplare, f r  planuri 
concrete pe termene medii i lungi. De asemenea, se remarc  tendin a continu  a 
localnicilor de a- i extinde cât mai mult gospod riile, ocupând suprafe e însemnate 
din albiile majore i chiar minore ale cursurilor de ap . Profitând de perioade mai 
îndelungate de regim deficitar al scurgerii, oamenii au construit garduri, anexe 
gospod re ti i chiar locuin e în albiile majore ale râurilor, diminuând mult 
capacitatea de transport a acestora. O alt  categorie de obstacole o constituie 
podurile, pode ele i pun ile amplasate necorespunz tor i subdimensionate.  
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 O alt  categorie este reprezentat  de lucr ri executate chiar în albii (haituri, 
baraje, instala ii hidromecanice, hidrocentrale, etc.), unele aflate în diferite stadii de 
deteriorare împiedic  regimul normal al scurgerii. 

 3. Studii de caz 

Frecven a producerii z poarelor pe cursurile de ap  din bazinul hidrografic 
superior al râului Bistri a i în special pe râul Dorna este destul de mare, practic 
anual . În ceea ce prive te amploarea acestora exist  multe diferen ieri.

3.1. Z porul din perioada 26-27 februarie 1968 
 În ziua de 26.02.1968, pe râul Dorna, la cca. 500 m în aval de sta ia
hidrometric  Dorna Candreni, la un pod subdimensionat i dispus oblic fa  de 
direc ia râului (Podul Alunului), s-a format o aglomerare de sloiuri ce a determinat 
obturarea albiei, blocarea scurgerii i formarea unei acumul ri în amonte, care a 
ocupat toat  lunca de pe partea dreapt  a râului.
 În decurs de 14 ore, nivelul apei a crescut relativ lent (144 cm) cu un 
gradient de 10 cm/or . Men inerea barajului i inundarea albiei majore ( i a unor 
case) a permis o sta ionare de 10 ore a nivelului maxim (352 cm), situat cu 250 cm 
peste valorile medii. O dat  cu ruperea barajului nivelurile au sc zut brusc, cu 132 
cm în decurs de numai 2 ore (Fig. 1). Viitura produs  în aval a determinat 
distrugerea podului de ghea  de pe râul Bistri a, gros de 40 – 50 cm, i formarea 
unor sloiuri de dimensiuni apreciabile (uneori de peste 10 m3) care au distrus 
poduri i pun i i anexe gospod re ti. Numeroase sloiuri au fost „rev rsate” i au 
r mas pe maluri i chiar pe terasamentul oselei (V. Dornei – Dorna Arini). La 
sta ia hidrometric  Dorna Arini, situat  la cca. 1 Km în aval de confluen a cu râul 
Dorna, cota maxim  a fost de 342cm/26.II, cu cca.170 cm peste nivelul normal. 
 Z porul s-a oprit ini ial în zona Zugreni, producându-se o alt  acumulare, 
astfel c  în satul C line ti nivelul apei atingea vârfurile arinilor de pe mal. 
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Fig. 1. Evolu ia cotelor râului Dorna, la sta ia hidrometric  Dorna Candreni,  
pe durata z porului din perioada 25  februarie 1968-1 martie 1968 
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3.2. Z poarele din perioada 19-31 decembrie 1995 
 În ultima decad  a lunii decembrie 1995, pe râurile Bistri a i Dorna s-au 
produs z poare de amploare diferit  care, în zona Poiana Teiului, au produs 
inunda ii semnificative. 
 Varia ia nivelurilor la principalele sta ii hidrometrice sunt prezentate în 
figura nr. 2. 
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BISTRI A-
CÂRLIBABA

BISTRI A- DORNA
ARINI

BISTRI A -
BRO TENI

BISTRI A -
FRUMOSU

DORNA-DORNA
CANDRENI

Fig. 2. Evolu ia z poarelor pe râurile Bistri a i Dorna 
în ultima decad  a lunii decembrie 1995 

Se poate constata faptul c , în perioada la care ne referim, în bazinul 
hidrografic superior al râului Bistri a, cu deosebire pe râurile Bistri a i Dorna s-au 
produs mai multe aglomer ri de sloiuri i z poare la date diferite. Cu excep ia
sectorului din amonte de coada lacului Izvorul Muntelui de pe râul Bistri a, aceste 
z poare nu au produs efecte grave deosebite. 
 În sectorul Frumosu – Poiana Teiului îns , din cauza existen ei unor lucr ri
hidrotehnice (organizare de antier, alte lucr ri în albie), inunda iile au avut o 
amploare mare, iar pagubele înregistrate au fost deosebite. Acesta este un exemplu 
de z por determinat în cea mai mare parte de cauze antropice. 

3.3. Z porul din perioada 31  decembrie 2002 – 1 ianuarie 2003 
 Dup  o perioad  lung  cu temperaturi negative cuprinse între –230C i –
150C, în intervalul 30-31 decembrie 2002 s-au produs cre teri bru te ale 
temperaturii pân  la +50C. În aceste condi ii în depresiunile din lungul râului 
Bistri a i în bazinul Dornelor s-au creat condi ii form rii z poarelor. La data de 31 
decembrie 2002, blocajele de ghea  din coada lacului Izvorul Muntelui se 
întindeau în amonte pe o lungime de 21 km (pân  la Pârâul Pintei), cu grosimea 
aglomer rilor de ghea  de 1-6 m, înc  stabilizate. 
 Cre terea temperaturii aerului, la care s-au asociat i precipita ii lichide, a 
determinat desprinderea ghe urilor din blocajele existente în amonte, care, prin 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. I
V,
Nr
. 2
/ 2
00
5

Riscuri naturale 

133

cumul cu cele de pe traseu, au m rit presiunea asupra blocajelor din zona comunei 
F rca a (satele Stejaru, Bu mei, F rca a i Frumosu) i din comuna Poiana Teiului 
(satele Galu i S vine ti), provocând rev rsarea râului Bistri a.
 La sta ia hidrometric  Frumosu, între orele 2130 – 130 din noaptea de Anul 
Nou, 2003, cotele au crescut brusc de la 189 cm, la 470 cm, provocând inunda ii i
distrugeri. La cca 10 km în aval, în localitatea Dreptu, într-un atelier de cherestea, 
situat în apropiere de albia râului, au fost surprinse 3 persoane care s-au înecat. 
 Z porul a avut urm toarele consecin e (date D. A. Siret): 3 persoane 
decedate; 1 cas  avariat ; 35 case afectate (funda ii i pardoseli); 11 anexe 
gospod re ti distruse; 68 anexe gospod re ti avariate; 20 grajduri avariate; 1 pod 
distrus; 2 pun i pietonale distruse; 39 tone furaje; materiale de construc ie; 10.500 
m garduri distruse; 20 beciuri inundate; alimente (cartofi, f in , legume); 845 
animale moarte. 
 Valoric pagubele materiale se cifreaz  la 15.454,45 milioane lei vechi. 
Dac  ne referim la fenomenele produse în aceast  perioad  în restul bazinului 
hidrogafic superior al râului Bistri a, men ion m c  în ziua de 31 decembrie 2002 
s-au mai produs z poare pe râul Dorna, la sta ia hidrometric  Dorna Candreni i pe 
râul Bistri a, la Rusca, (3 km în aval  
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FRUMOSU DORNA CANDRENI
31.12.2002 1.01.2003

Fig. 3. Evolu ia z poarelor de la sta iile hidrometrice Frumosu (r. Bistri a) i
 Dorna Candreni (r. Dorna) în perioada 31.12.2002 - 01.01.2003 

Urm rind evolu ia nivelurilor din perioada 31 decembrie 2002 – 1 ianuarie 
2003 (Fig.3) rezult  urm toarele: 
- Z porul de pe râul Dorna (sec iunea Dorna Candreni) s-a declan at în ziua de 

31 decembrie 2002 orele 1330, a trecut în râul Bistri a, cu diminuarea 
corespunz toare a cotelor, i s-a blocat în aval de sec iunea Dorna Arini la 
Rusca.
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- La sta ia hidrometric  Bro teni, situat  la cca 45 km în aval de Dorna Arini, nu 
s-a produs z por.

În aval de Bro teni, de la cca 15 km (la Pârâul Pin ii), o dat  cu cre terea 
nivelului apei i din cauza precipita iilor lichide, sloiurile s-au deblocat i au 
produs fenomenele grave din aval. 

 4. Concluzii 

 Factorii geografici care determin  apari ia i evolu ia z poarelor nu 
ac ioneaz  izolat, ci interconjugat i complementar. 
 Evaluând efectele acestor factori rezult  c  reprezint  “riscuri” locale i
trebuie ac ionat pentru înl turarea sau, cel pu in, diminuarea efectelor lor negative. 
 Acest lucru se poate face practic în dou  etape:
- aducerea situa iei actuale la condi ii minime de legalitate (acceptabilitate) în 

sensul legisla iei în leg tur  cu apele i cu organizarea teritoriului; 
- aplicarea cu stricte e, în continuare, a prevederilor legale în acest sens. 
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