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RISCUL ÎN ACTIVITATEA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 
INUNDAŢIILOR 

 

 G. PANDI  
 

 
ABSTRACT. -The Risk in  Protection Activities Against Floods. The human societies 
were attracted from the beginnings by the riversides; the people took the risk of living there. 
During the centuries many kind of complex hydraulic structures have been constructed for 
ensuring the safety of the human settlements. The safety – risk relation define the base of 
the relationship between society and water. The safety measurements are based on the highs 
and stability of the hydro technical defense constructions. The probability of the defense 
line damaging depends on safety probability but on risk probability, too. To avoid the 
disasters, the risks must be known, anticipated, measured and quantified. Only in this way 
the society can take the right decisions for reducing the effects of the disasters. The risk is 
express by the product of the probability of event and his consequences. The flooding risk is 
influenced by a lot of natural and human factors. That is the reason why are so many ways 
to calculate it. Each of them is based on the design flood size, on the flooding probability 
and on economical evaluations of the profit-expenses ratio. The maximum risk is come true 
by the events with medium frequency and consequences. 

 
 

1. Relaţia inundaţie – societate 
 

 Regimul de scurgere al râurilor exprimă o variaţie legică a nivelurilor, respectiv a 
debitelor, într-un interval de timp mai îndelungat, care de obicei este un an. Variaţia 
cantităţilor de apă transportate rezidă din modalităţile de alimentare al râului, cât şi din 
condiţiile de mişcare a apei în interiorul bazinului hidrografic. Multitudinea tipurilor de 
alimentare conferă scurgerii o diversificare spaţio-temporală semnificativă, iar sistemul 
versant - albie influenţează concentrarea şi propagarea apei în modalităţi particulare.  
 Alături de scurgerea medie şi apele mici, viiturile - considerate în sens larg - 
constituie parte componentă legică a fenomenului scurgerii. Deşi fenomene deosebite prin 
amploare, intensitate, frecvenţă, pagube produse, ele nu trebuiesc considerate ca fenomene 
anormale.  
 Omul, de-a lungul istoriei sale, a trăit alături de apă, de râu, din cele mai vechi 
timpuri. Apa a constituit de prima dată o sursă de hrană directă pentru om, apoi a facilitat 
călătoriile şi utilizarea agricolă a terenurilor, a satisfăcut nevoile de igienă, a însemnat sursă 
de energie sau spaţiu de agrement. Recunoscând imposibilitatea existenţei sale fără apă, 
omul si-a creat primele locuri de habitat în apropierea apelor. Multe din înfloritoarele 
civilizaţii antice sunt legate de râuri: egipteană de Nil, mesopotamiană de Tigru şi Eufrat, 
chineză de Huangho şi Jangce etc. Avantaje traiului pe malul unui râu implică şi existenţa 
unor pericole, dintre care inundaţiile s-au manifestat întotdeauna cu putere. Cu toate acestea 
omul şi-a asumat acest risc încă de la începuturile existenţei sale.  
 În relaţia om - râu se pot deosebi mai multe tipuri de coexistenţă, în funcţie de 
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atitudinea şi acţiunile omului de a se apăra de efectele fenomenelor hidrologice periculoase, 
în special de inundaţii: 
 - pasivă, când omul a fost nevoit să suporte, fără a putea interveni, vicisitudinile 
cauzate de revărsările apelor. În perioadele inundaţiilor s-a îndepărtat de albie, iar în timpul 
apelor mici s-a apropiat din nou de râu. 
 - preventivă, când omul a fost în stare să prevină unele efecte negative şi să se 
apere măcar parţial de furia apelor. În această etapă au apărut primele diguri de apărare ale 
aşezămintelor umane. Încorsetarea râului prin construirea de diguri a avut ca efect 
accelerarea scurgerii şi a eroziunii, cât şi amplificarea nivelurilor maxime. 
 - activă, când au fost executate regularizări ale cursurilor de apă, consolidări de 
maluri, tăieri de meandre şi construcţii importante de diguri. Toate acestea pentru că lunca a 
cuprins aşezări şi alte obiective umane din ce în ce mai valoroase, care meritau tot mai 
multe investiţii materiale şi de muncă în vederea protejării lor. Astfel au fost apărate de 
inundaţii tot mai mari suprafeţe de teren, a crescut siguranţa vieţii, dar fatalmente a 
continuat fenomenul de diminuare a secţiunilor de curgere, ceea ce a cauzat în continuare 
creşterea amplitudinilor nivelurilor. Ruperea digurilor a presupus asumarea de către 
societate a unor riscuri sporite.   
 - complexă, când s-a trecut la amenajarea complexă şi unitară a bazinelor 
hidrografice. Arealele de formare şi propagare a scurgerii, delimitate de cumpenele de apă, 
au fost analizate şi tratate ca sisteme funcţionale unitare. Alături de diguri au fost create 
lacuri de acumulare permanente şi nepermanente, cu dirijări ale apelor dintr-un bazin 
hidrografic în altul. S-a creat posibilitatea redistribuirii debitelor în timp, anume reţinerea 
unor volume de apă în perioadele cu exces hidrologic şi utilizarea lor în timpul deficitelor 
hidrologice. Astfel a crescut considerabil siguranţa vieţii de lângă râuri. 
 

2. Siguranţa în apărarea împotriva inundaţiilor 
  
 Înaintea producerii unui fenomen hidrologic care pune în pericol bunuri ale 
societăţi se pune problema în ce măsură acestea sunt, sau pot fi apărate. Nu întotdeauna 
există o relaţie univocă între dimensiunile undei de viitură şi pericolul ei real, între 
suprafaţa inundată şi paguba efectivă, între eforturile de apărare şi valoarea bunurilor 
salvate, între parametrii inundaţiei şi natura pagubelor provocate (economice, morale sau de 
vieţi omeneşti) etc.  
 Pentru a cunoaşte aceste raporturi şi a îmbunătăţi relaţiile dintre inundaţie – 
pagubă este nevoie mărirea siguranţei, în funcţie de diminuarea riscului. Exprimarea şi 
utilizarea lor în activitatea practică nu se poate face fără cuantificarea fenomenelor.  
 Siguranţa în apărarea împotriva inundaţiilor presupune proiectarea şi realizarea 
unor construcţii de apărare care să asigure un anumit grad de protecţie împotriva 
fenomenului, posibilitatea prevederii fenomenelor periculoase ce pot apărea în zona 
apărată, posibilitatea efectuării unor pregătiri prealabile declanşării fenomenului, calcularea 
efectelor posibile.  

Exprimarea siguranţei se poate face cu ajutorul mai multor parametri. Cei mai 
utilizaţi sunt siguranţa înălţimii şi siguranţa stabilităţii. Primul exprimă la ce înălţime 
trebuie să se situeze coronamentul construcţiei pentru a nu fi deversat, iar cel de al doilea 
exprimă în ce măsură construcţia trebuie să reziste la presiunea apei. În cazul siguranţei 
înălţimii, valoarea matematică se exprimă prin diferenţa dintre nivelul coronamentului şi 
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nivelul de calcul al culminaţiei viiturii. Ea reprezintă măsura în care dorim sau putem să 
apărăm un areal dat printr-o construcţie hidrotehnică.  

 

calccori HHs −=  (1) 
 
unde: si - siguranţa înălţimii construcţiei hidrotehnice; 
          Hcor - nivelul coronamentului construcţiei hidrotehnice; 
          Hcalc - nivelul de calcul al culminaţiei viiturii. 
Nivelul de calcul al viiturii se exprimă prin culminaţia atinsă de apă într-o secţiune, 
corespunzătoare unui debit cu o probabilitate dată. În majoritatea cazurilor acesta 
corespunde cu Q1%, dar poate fi şi de probabilităţi mai mari sau mai mici. Nivelul 
coronamentului construcţiei este funcţie de obiectivele de apărat şi cheltuielile de execuţie. 
El depinde în primul rând de posibilităţile economice şi tehnice. Valoarea siguranţei de 
înălţime oscilează de obicei între 0,2 – 1,0 m. Ea mai depinde de materialul şi forma 
construcţiei, de parametrii valurilor şi curenţilor etc., dar trebuie adaptată şi la  clasa de 
importanţă a construcţiei hidrotehnice. 
 Siguranţa stabilităţii se determină în funcţie de încărcarea exercitată de debitul de 
calcul şi de rezistenţa corespunzătoare a construcţiei.  
 

calc
s Q

Es =  (2)  

 
unde: ss - siguranţa stabilităţii; 
          E - rezistenţa la presiune; 
          Qcalc - încărcarea exercitată de debitul de calcul. 
Se consideră o siguranţă de stabilitate bună dacă valoarea lui ss este mai mare de unu (de 
obicei între 1,1 – 1,3). Şi aici trebuie avut în vedere clasa de importanţă a construcţiei. 
Presiunea hidrodinamică a apei este în funcţie de masa de apă, înălţimea coloanei, viteza de 
curgere (dacă apa este în mişcare), direcţia curenţilor faţă de aliniamentul construcţiei etc. 
Rezistenţa cu care o construcţie se opune ruperii depinde de foarte mulţi factori de natură 
geotehnică şi de infiltraţie: masa şi coeziunea materialului, tehnica execuţiei, înălţimea şi 
panta contactului, gradul de umectare, legătura cu terenul de fundaţie etc. 
 Deoarece atât încărcarea, cât şi rezistenţa sunt dificil de cuantificat în valori 
absolute, siguranţa este interpretată pe bază de analiză probabilistică. În acest context se 
utilizează noţiunea de probabilitate de distrugere. Introducerea ei este de dorit deoarece în 
calcule şi în analize nu dispunem de totalitatea informaţiilor necesare, informaţiile avute la 
dispoziţie înglobează deja o marjă de eroare şi factorul uman introduce o oarecare 
nesiguranţă. Nu există deci siguranţă absolută, pentru că informaţiile şi metodele de 
prelucrare nu pot avea valori absolute. 
 Probabilitatea distrugerii unei construcţii hidrotehnice este funcţie a nerealizării 
unei viituri cu probabilitatea maximă acceptată, ce reprezintă siguranţa şi a realizării unei 
viituri peste probabilitatea maximă acceptată, ceea ce reprezintă riscul. 
 

( )PFfprupere ,=  (3) 
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unde: F - probabilitatea siguranţei, deci a existenţei construcţiei; 
          P - probabilitatea riscului, adică a distrugerii construcţiei. 
 

( )acceptatviitura QQpF .max≤=  (4) 
 

( )acceptatviitura QQpP .max>=  (5) 
 
 La lacurile de acumulare realizate prin construirea de baraje de obturare a văii se 
obişnuieşte ca la analizele de siguranţă să se ia în considerare siguranţele parţiale ale 
sistemului baraj – lac – obiective. În acest caz siguranţa sistemului reprezintă suma 
siguranţelor parţiale.  
 

4321 ffffFt +++=   (6) 
 
unde: f1 - siguranţa barajului în funcţie de evenimentele hidrologice; 
          f2 - siguranţa funcţionării evacuatorilor; 
          f3 - siguranţa stabilităţii barajului; 
          f4 - siguranţa obiectivelor situate aval de acumulare. 
Se mai pot lua în considerare şi alţi parametri, dar siguranţa totală este inversproporţională 
cu numărul lor, deci un număr sporit de parametri conduce la mărirea riscului întregului 
sistem. 
 În evaluările probabilistice a siguranţei există posibilitatea controlării şi exprimării 
nesiguranţelor cu ajutorul metodelor matematice. Construcţiile hidrotehnice se 
caracterizează printr-o paletă largă de nesiguranţe în ce priveşte determinarea factorilor 
activi –reprezentaţi în genere de apă, cât şi referitor la parametrii substratului şi a 
construcţiei care se opun acţiunii şi reprezintă factorii pasivi ai sistemului. Cel mai frecvent 
se recurge la metode probabilistice de evaluare a nesiguranţelor, ceea ce conferă analizelor 
a verosimilitate sporită.  

Parametrii de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice sunt monitorizaţi, iar după 
evenimente se recurge la analize comparative pentru evaluarea siguranţei. Astfel ies concret 
în evidenţă neajunsurile şi se pot remedia parametrii de control, metodele de prelucrare - 
analiză şi pot fi luate măsuri eficiente de mărire a siguranţei în activitatea de apărare 
împotriva inundaţiilor. Cu ocazia acestora se analizează şi evaluarea fenomenelor în 
comparaţie cu prevederile normelor de siguranţă.  
 

3. Riscul în apărarea împotriva inundaţiilor 
 

Riscurile, care derivă din evoluţia naturală a fenomenelor sau care se datorează 
intervenţiei umane în procesele naturale, în anumite condiţii pot conduce la catastrofe. 
Indiferent de natura lor, ele trebuiesc cunoscute şi anticipate pentru a diminua riscul de 
producere a catastrofei. Aceste activităţi trebuie să devină conştiente, măsurabile, 



RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

I / 
20

02

Fenomene şi procese geomorfice, climatice şi hidrice de risc 

 135

cuantificabile, astfel încât societatea să fie în stare de a lua deciziile cele mai eficiente 
pentru a diminua efectul lor.  

În Europa primele puneri de problemă şi preocupări în legătură cu problematica 
riscului inundaţiilor au fost făcute în ţările unde pericolul este maxim: Olanda, Marea 
Britanie, Franţa. În Olanda interpretarea şi analiza modernă a riscului s-a efectuat în 
legătură cu siguranţa digurilor de apărare marine. A fost luat în calcul riscul pentru vieţile 
omeneşti în situaţia ruperii digurilor ce apără coasta olandeză şi s-a raportat la numărul de 
pierderi de vieţi omeneşti pe an. Atunci a fost introdusă noţiunea de micro-risc (μr), care 
exprima 1*10-6 cazuri mortale acceptabile într-un an.  

În ultima decadă a secolului trecut în Marea Britanie, Franţa, Germania, Portugalia 
etc. s-au făcut studii cuprinzătoare asupra metodelor de analiză a riscului inundaţiilor şi s-a 
încercat modelarea fenomenelor de risc. Uniunea Europeană încearcă să uniformizeze 
aceste studii şi modele, să utilizeze analiza de risc în cadrul programelor de apărare de 
lungă durată şi să orienteze calculele de risc în direcţia optimizării amenajărilor complexe a 
bazinelor hidrografice. În acest sens s-a introdus noţiunea de risc acceptabil şi s-au întocmit 
hărţi ale riscului 

Noţiunea micro-riscului a fost extinsă, astfel încât astăzi se utilizează pe scară 
largă, atât în analizele catastrofelor naturale, cât şi la evaluările pagubelor de sorginte 
socială. Astăzi cel mai adesea micro-riscul exprimă numărul persoanelor decedate dintr-un 
milion de oameni care sunt expuse riscului. Valoarea specifică a micro-riscului se referă cel 
mai des la un an.  

S-a constatat că riscurile naturale sunt mult mai mici în comparaţie cu riscurile 
sociale. Astfel, valorile μr în cazul bolilor, fumatului, alcoolismului, accidentelor de 
circulaţie, poluării etc. depăşesc constant şi semnificativ cele ale inundaţiilor, cutremurelor, 
furtunilor, temperaturilor excesive etc. În cadrul fenomenelor naturale, riscul inundaţiilor 
provocate de revărsările râurilor şi inundarea litoralurilor este mult mai mare decât în cazul 
cutremurelor sau a furtunurilor. Statistica anului 1997 arată următoarea situaţie comparativă 
referitoare la vieţi omeneşti pierdute şi pagube materiale: 

 
Tabel nr. 1. Riscul pierderilor de vieţi omeneşti şi a pagubelor materiale 
 

Fenomen Vieţi omeneşti Pagube materiale 
Inundaţii 44 μr/an 191 μr/an 
Furtuni 0,23 μr/an 150 μr/an 
Cutremure 0,23 μr/an 37 μr/an 

 
Valorile μr într-un bazin hidrografic reflectă şi evoluţia gradului de amenajare al 

bazinului respectiv. De exemplu în Depresiunea Panonică în ultimii 150 ani valorile micro-
riscului în privinţa pagubelor materiale au evoluat astfel: 

 
 

Tabel nr. 2. Evoluţia riscului inundaţiilor în Depresiunea Panonică 
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Perioada Micro-risc/an 
1951-1900 26 
1901-1950 8 
1951-1969 20 
1970-1998 61 

 
 Terminarea regularizărilor şi a îndiguirilor Dunării şi a Tisei până la sfârşitul 
secolului al XIX-lea a avut ca rezultat reducerea de la 26 la 8 μr/an. În a doua jumătate a 
secolului XX şi mai ales în ultima treime a lui se observă creşterea valorilor μr/an, ca 
urmare a acumulărilor de valori economice în zona luncilor şi a insuficienţei dezvoltări în 
continuare a liniilor de apărare.  
 După teoria matematică a exprimării riscului : 
 

kpr *=                    [μr] (7) 
 
unde: r - riscul; 
          p - probabilitatea producerii evenimentului; 
          k - consecinţa evenimentului. 

În funcţie de ecartul de variaţie a probabilităţii, de la nesiguranţă la siguranţă 
mărită şi a consecinţelor, de la lipsa pagubelor la catastrofă totală, riscul poate să evolueze 
de la minim la maxim. Deoarece riscul are nu numai variabilitate spaţio - temporală, dar se 
şi acumulează se poate scrie: 
 

( )∑=
n

kpr
1

*            [μr] (8) 

 
 În cazul inundaţiilor precizarea riscului comportă luarea în considerare a mai 
multor factori, care influenţează probabilitatea evenimentului şi mărimea pagubelor: 

- debitul de calcul al viiturii; 
- probabilitatea apariţiei unor fenomene nefavorabile concomitente; 
- mărimea arealului inundat la o probabilitate dată (de obicei 1%); 
- parametrii de stabilitate a construcţiei hidrotehnice; 
- valoarea infrastructurilor ameninţate; 
- deficitul de producţie pe perioada inundării. 
Valoarea riscului calculat pentru o anumită zonă trebuie comparată cu mărimea 

riscului acceptabil. La producerea fenomenelor hidrologice periculoase şi la luarea unor 
măsuri de apărare, societatea totdeauna îşi asumă un risc. Acceptarea lui este inevitabilă, iar 
mărimea lui depinde de foarte mulţi factori şi este consecinţa unei decizii bazată pe calcule, 
dar în final cu caracter arbitrar.  

Pe baza raportului ICOLD referitoare la monitorizarea riscului la baraje, elaborat 
în 1982 la Paris, factorii de risc care trebuiesc luaţi în considerare se pot împărţi în trei 
grupe: 

-A: factori ai mediului înconjurător barajului: fenomene meteorologice, viitura de 
calcul, regularizarea debitelor, cutremure, stabilitatea pantelor; 
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-B: factori specifici barajului: structură, fundaţie, echipare, întreţinere; 
-C: factori ai zonei aval de baraj şi factori ai producerii eventualelor evenimente 

întâmplătoare: densitatea populaţiei, caracterul utilizării terenurilor, tipurile de industrie 
aval de baraj, şi volumul eventualelor alunecări. 

Fiecărui factor de risc i s-au atribuit numere indicatoare (αi = 1 ÷ 6), în funcţie de 
stare sau grad de influenţă, pe baza cărora se pot determina pentru fiecare grupă în parte 
valorile medii ale numerelor indicatoare: 
 

∑
=

=
5

15
1

i
iA αα                  ∑

=

=
9

64
1

i
iB αα                ∑

=

=
11

102
1

i
iC αα  (9) 

 
Valoarea medie a numărului indicator pentru riscul unui obiectiv rezultă din 

produsul valorilor fiecărei grupe: 
 

CBAt αααα **=  (10) 
 
 O altă metodă de evaluare a riscului unui baraj ia în considerare probabilitatea 
evenimentelor şi pagubele. La calculul riscului se utilizează un parametru de periculozitate, 
ce corespunde cu valoarea cea mai mare a parametrilor de periculozitate parţiali, numărul 
populaţiei din zona de propagare a undei de rupere şi pagubele materiale ale ruperii. 
Formula de calcul utilizată este următoarea: 
 

KPPIR dp ***=  (11) 

 
unde: R - riscul; 
          I  - indicatorul periculozităţii, notat cu numere de la 1 la 10; 
          Pp - populaţia, evaluată cu numere indicatoare de la 1 la 5; 
          Pd - pagubele, evaluat cu numere indicatoare de la 1 la 5; 
          K - parametru de corecţie, în funcţie de vechimea barajului. 

Valorile riscului se împart în trei trepte de periculozitate. Se consideră că riscul 
este mic dacă R = 1 ÷ 10, este mediu când R = 11 ÷ 100 şi există un risc mare dacă R = 101 
÷ 500. 

La calculul anticipat al riscului se mai obişnuieşte să se evalueze mărimea viiturii 
care se va petrece cel puţin odată în timpul existenţei proiectate a construcţiei hidrotehnice. 
În astfel de cazuri se utilizează noţiunea de timp sau perioadă de repetare a fenomenului de 
o anumită mărime, care este invers proporţională cu probabilitatea de producere: 
 

p
T 1
=  (12) 

Riscul unui asemenea eveniment, care exprimă probabilitatea distrugerii sau a 
deteriorării construcţiei hidrotehnice se calculează cu formula: 
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N

T
r ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

111  (13) 

 
unde: T - timpul de repetare a viiturii; 
          N - durata de existenţă a construcţiei. 

Evaluarea corectă a riscului stă la baza unor decizii de apărare, uneori cu 
consecinţe vitale nu numai din punct de vedere material, ci şi uman. De compararea valorii 
reale a riscului cu valoarea riscului acceptabil depind de exemplu măsurile de menţinere a 
stării de apărare, de întărire a măsurilor de apărare, de ordonare temporală şi după 
importanţă a măsurilor imediate, de necesitate a dezvoltării în continuare a sistemelor de 
apărare etc. În zonele unde valoarea calculată a riscului este mai mică decât cea acceptată 
se menţin măsurile de apărare existente. Dacă cele două valori comparate sunt egale este 
necesară reanalizarea parametrilor şi metodologiilor utilizate pentru a depista eventualele 
inadvertenţe care să provoace catastrofă. Unde valoarea reală a riscului depăşeşte cea 
acceptată este necesară dezvoltarea sistemului de apărare şi reanalizarea valorii riscului 
acceptabil, în consecinţă alegându-se soluţia optimă din punctul de vedere al gradului de 
diminuare al riscului şi al cheltuielilor materiale necesare. 
 

4. Viitura de calcul 
 

În cadrul activităţii de apărare împotriva inundaţiilor evaluările de siguranţă şi risc 
comportă o paletă largă de aspecte. Din firea fenomenelor naturale rezultă că în cadrul 
apărării unui obiectiv - social sau economic - nu se poate asigura o siguranţă totală. În 
condiţiile unor fenomene, teritorii, obiective şi posibilităţi date se poate asigura apărarea 
până la un nivel oarecare, peste care trebuie asumat un oarecare risc. Viitura de calcul, sau 
cu altă exprimare viitura de referinţă, reprezintă limita dintre siguranţă şi risc.  

Într-o secţiune a râului trebuie ales, prin decizie, un anumit nivel până la care se 
asigură apărarea. Precizarea acestuia depinde de o multitudine de factori: naturali, 
economici, sociali, tehnici, ştiinţifici etc. Din punct de vedere hidrologic baza determinării 
acestui nivel o constituie debitul, care este mai puţin sensibil la variaţiile secţiunii. Valoarea 
debitului ales este aceea care stă la baza luării deciziei de dimensionare şi realizare a 
obiectivului destinat a asigura siguranţa.  

Viitura de calcul este o noţiune fizică, dar are conotaţii tehnice, administrative, 
economice şi juridice. Din această cauză stabilirea ei, după calculul unor mărimi fizice, este 
rezultatul unei decizii mai mult sau mai puţin arbitrare.  

De multe ori se calculează debitul maxim posibil al unei secţiuni, luând în 
considerare cele mai nefavorabile ipoteze hidrometeorologice a bazinului hidrografic 
aferent: precipitaţii maxime, infiltraţie şi evaporaţie minime. Aceste debite nu se pot 
considera viituri de calcul din considerente economice. Nu există posibilitatea economică şi 
de multe ori tehnică, de realizare a unor construcţii hidrotehnice care să se dimensioneze în 
funcţie de aceste valori foarte mari ale debitului.  
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Din această cauză valoarea viiturii de calcul este determinată pe baza evaluărilor 
probabilistice. Adică trebuie decis, de către un colectiv larg de specialişti din domeniul 
hidrologiei, gospodăririi apelor, administraţiei, economiei, dreptului etc., faţă de ce 
probabilitate de producere a viiturii se doreşte a se apăra un teritoriu, şi ce implicaţii socio- 
economice va avea această decizie.  

Pentru calculul probabilităţii viiturilor cel mai adesea se utilizează şirurile de 
debite maxime anuale. Şirul de valori trebuie să fie cât mai lung şi să cuprindă termeni 
independenţi, caracteristici şi omogeni. Este bine ca înainte de prelucrare termenii şirului să 
fie analizaţi şi cu ajutorul sintezelor şi regionalizărilor hidrologice.  

De obicei alături de curba de probabilitate empirică se construiesc şi curbe 
teoretice, bazate pe diferite funcţii de distribuţie. Numai analiza suprapunerii lor şi 
aplicarea unor corecţii ne dau siguranţa obţinerii unor debite reale ce corespund diferitelor 
probabilităţi. Trebuie precizat că probabilitatea de producere a unui debit astfel calculat nu 
exprimă o apariţie matematică a lui la intervale regulate de perioade de ani, ci reprezintă o 
frecvenţă medie de apariţie într-un şir lung de intervale de timp.  

 
5. Evaluarea economică a riscului 

 
 Din formula generală a riscului rezultă importanţa evaluării aspectelor economice. 
Una dintre criteriile de bază ale alegerii viiturii de calcul este cel economic. În cadrul 
analizelor se iau în considerare mai mulţi factori, sub aspect economic: dacă este necesară 
realizarea unei construcţii de apărare, ce tip de construcţie este necesară, unde este cel mai 
economic de construit, ce dimensiuni să aibă construcţia, care să fie soluţiile de execuţie, ce 
eficienţă economică vor avea diferitele variante, care va fi timpul de amortizare a 
investiţiilor, ce cheltuieli de întreţinere a construcţiei vor fi necesare etc. Are prioritate 
analiza raportului cheltuieli – profituri, unde cel mai greu de cuantificat sunt vieţile 
omeneşti. 
 În cazul inexistenţei unor lucrări de apărare valoarea pagubelor au o anumită 
evoluţie în funcţie de mărimea viiturii. Dacă se realizează o construcţie corespunzătoare 
unui debit de calcul, viiturile sub această valoare nu vor produce pagube, ceea ce va 
reprezenta un profit. Construcţia modifică relaţia dintre profit şi debit, cu o rată de evoluţie 
variabilă. Se poate scrie funcţia profitului: 
 

( )QB Φ=  (14) 
 
unde: B - profitul; 
          Q - debitul la care se raportează profitul. 
Ilustrarea funcţiei pentru o ipoteză de evoluţie se face în Fig.1. 
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Fig. 1.   Relaţia dintre profit şi  debit 
 

Dacă viitura depăşeşte valoarea debitului de calcul va produce inundare unor 
bunuri, deci se vor produce pagube. Evoluţia valorică a acestora depinde de măsura 
deversării, mărimea suprafeţei inundate, felul bunurilor care se găsesc în zona protejată, 
durata inundării etc.  

De partea cealaltă a balanţei economice se află funcţia cheltuielilor care exprimă 
investiţiile cu construcţia şi cheltuielile de întreţinere după realizarea ei. Atât amploarea 
construcţiei, cât şi complexitatea întreţinerii depind de mărimea debitului de calcul.  
 

( )QC Ψ=  (15) 
 
unde: C - cheltuielile; 
          Q - debitul la care se raportează cheltuielile.  
Condiţia principală a alegerii mărimii viiturii de calcul este ca diferenţa C – B pe unitate de 
timp, adică rezultanta profitului să fie maxim.  
 Profitul şi cheltuielile se exprimă în unităţi valorice specifice, fiind raportate la un 
an. De obicei se evaluează în raport cu venitul naţional brut al ţării pentru a exprima 
ordinea de mărime faţă de posibilităţile economice proprii. Astfel se poate calcula 
gravitatea evenimentului, împărţind valoarea pagubelor unei inundaţii pe an la valoarea 
GDP a anului: 
 

GDP
Dk =  (16) 

unde: D - valoarea pagubei; 
          GDP - produsul intern brut. 

Cu ajutorul acestei valori şi a probabilităţii se calculează riscul producerii unei 
inundări pe an. Toate aceste calcule se pot efectua pe tronsoane caracteristice de râu, riscul 
în cadrul unui bazin hidrografic rezultând din însumarea riscurilor pe sectoare.  
 

Concluzii 
 

Analizele de risc în activitatea de apărare împotriva inundaţiilor se bazează pe un 
debit ales de pe curbă, corespunzător unei probabilităţi şi este denumit debit de calcul, sau 
viitură de calcul. Probabilitatea de producere la care corespunde debitul este rezultatul unei 
decizii – nu numai hidrologice. După alegerea debitului, care se va transforma în nivel în 
secţiunea respectivă, trebuie asigurată apărarea, deci siguranţa, pentru orice viitură sub 
această valoare, dar în acelaşi timp se asumă un risc pentru viiturile ce depăşesc valoarea 
aleasă.  

Este de la sine înţeles că siguranţa şi riscul reprezintă situaţii infinite şi există un 
raport invers proporţional între ele, deci matematic pot fi exprimate astfel: 
 

s
r 1
=  (17) 
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unde: r - riscul; 
          s - siguranţa. 

În acelaşi timp este logică concluzia că, cu cât frecvenţa de apariţie, rezultată din 
probabilitatea de producere este mai mică, cu atât valoarea debitului va fi mai mare, deci 
pagubele potenţiale vor fi mai mari. Cu toate acestea riscul - analizat şi evaluat în timp 
îndelungat - nu este maxim la viiturile cele mai mari.  
 

 
Fig. 2.  Evoluţia riscului în funcţie de frecvenţă şi consecinţe 

Deoarece viiturile cu probabilitate de producere mare sunt mai apropiate de cele 
medii, ca debite de vârf, nu provoacă pagube deosebite. Viiturile cu probabilitate mică, 
având debite de vârf mari, provoacă pagube mari, dar datorită frecvenţei rare consecinţele 
se estompează în timp. În funcţie de evoluţia frecvenţei şi a consecinţelor, valoarea riscului 
evoluează sub forma unui clopot, atingând maximele la intersecţia valorilor medii ai celor 
doi factori.  

 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Cothern, R.C. (1995), Handbook for environmental risk decision making, Lewis Publishers, New 
York. 

2. Ianoş, I. (1994), Riscul în sistemele geografice, Studii şi Cercetări de Geografie, XLI, Bucureşti. 
3. Mosonyi, E. (1999),  A mértékadó árvíz, Vízügyi közlemények 2, Budapest. 
4. Pasman, H.J. (1993),  Risc perception and the acceptable risk, Proceedings of 2nd World 

Congress on Safety Science. 
5. Papp, F. (1999),  Árvízvédelmi biztonság és kockázat, Vízügyi közlemények 3, Budapest 
6. Riβler, P. (1998),  Risikoeinschätzung für Talsperren, Waser & Boden 9. 
7. Roşu, C., Creţu, G. (1998),  Inundaţii accidentale, Ed. H.G.A., Bucureşti. 
8. Şelărescu, M., Podani, M. (1993),  Apărarea împotriva inundaţiilor, Ed. Tehnică, Bucureşti. 
 




