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ASPECTE TEORETICE PRIVIND SCURGEREA 
PLUVIAL  URBAN I RISCUL ASOCIAT.

STUDIU DE CAZ: MUNICIPIUL TÂRGU MURE

H.-V. CON IU

ABSTRACT. – Theoretical Aspects Regarding Urban Pluvial Trickling and 
the Associate Hazard. Case study: the city Târgu Mure . The water problems 
of the urban environment and of the induced hazard of the pluvial trickling 
represents a maximum interest approach for the end of the 20th and the beginning 
of the 21st century examination; on one side the continual development of the 
urban aagglomerating arises the water assurance of different using categories 
problem and on the other side, water in excess – expressed through water flows 
freshets that run through cities and the ones of the city own piscine – elevates the 
problem of the flooding risk of flat surfaces with socio-economical and fatal 
environmental consequences. The need of a incorporated urban environment water 
resources administration in the light of the lasting development paradigm is 
justified.

Key-words: runoff, urban, risk, factors, Târgu Mure .

1. Considera ii generale 

 Ora ele sunt spa ii geografice unde natura a fost în cea mai mare m sur
transformat  de c tre om, acesta înlocuind vegeta ia ini ial  cu suprafe e ocupate 
(construite), asfaltate, betonate sau pavate, creând micro i topoclimate, realizând 
astfel premisele unor transfere artificiale substan iale de ap .

Dezvoltarea permanent  a spa iilor urbane transform  rela iile hidrologice, 
modificând, între altele, frecven a i intensitatea inunda iilor; în acela i timp, 
cre terea pre urilor terenurilor, ca de altfel i cre terea gradului de incon tien  a 
popula iei vis-à-vis de fenomenele naturale extreme, au dus la un fapt 
nemaiîntâlnit: locuin e construite pe versan i instabili sau în lunci u or inundabile. 
Rezult  o cre tere, în timp, a gradului de vulnerabilitate a popula iei urbane la 
fenomenele extreme. 

2. Vulnerabilitatea sistemelor urbane la scurgerea pluvial

 Spa iile urbane pot fi considerate entit i sistemice teritoriale integrative, 
ce realizeaz  schimburi de mas , energie i informa ie cu spa iile vecine, cu grad 
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crescut de sensibilitate la diferitele “impulsuri”, exterioare sau interioare, care au o 
sezitivitate crescut  datorit  modific rilor induse în timp capacit ii lor de 
rezilien . Prin asumarea riscurilor de c tre componenta uman , rezult
vulnerabilitatea spa iilor urbane, definit  prin cele trei dimensiuni (J. Benedek, 
2002): grad de expunere, grad de rezisten i capacitate de regenerare; altfel spus, 
vulnerabilitatea rezum  interrela ionarea a trei tipuri de risc: al expunerii la o 
situa ie de criz , al lipsei strategiilor adecvate de administrare i al efectelor 
negative durabile a unei asemenea situa ii.
 Intre multitudinea tipurilor de riscuri se înscrie i riscul pluvial sau riscul 
indus de scurgerea pluvial  urban . Acesta poate atinge, câteodat , vaste regiuni, 
în cazul unor perturb ri atmosferice majore, cum a fost cazul în septembrie 1992, 
al numeroaselor departamente ale regiunilor franceze Languedoc-Roussillon i
Provence-Alpi-Coasta de Azur (cf. Ruissellement pluvial urbain. Guide de 
prévention, 1994). Pagubele i pierderile de vie i omene ti considerabile au fost nu 
numai consecin e ale ploilor toren iale locale ci mai ales ale rev rs rii apelor care 
au generat inunda ii brutale, catastrofale. 
 Sintetizând numeroase încerc ri de definire, afirm m c  o inunda ie
cauzat  de scurgerea la suprafa  a apei de ploaie pe suprafe ele urbane este un 
fenomen localizat în spa iu i timp, consecin  a precipita iilor violente pe unit i
teritoriale (hidrologice) de mic  întindere (câ iva zeci de km²), având un sistem de 
canalizare mai mult sau mai pu in dezvoltat, cu func ionare permanent  sau 
ocazional , respectiv structuri organizate sau pârâia e de mic  importan , integrate 
sau nu în sistemul de asanare al sectorului (ibidem). Astfel de fenomene pot 
conduce la pagube umane i materiale foarte mari în zonele urbanizate. 
 Demersul modern de receptare, transport i evacuare a apei pluviale c zute 
pe suprafe e urbane, mult mai complex decât tehnica tradi ional  limitat  a 
asan rii, destinat  doar rezolv rii unor probleme locale, privit în contextul gestiunii 
integrate a resurselor de ap  urban , permite punerea în eviden  a dificult ilor 
întâlnite în st pânirea „ iroirii” apelor în mediul urban. Acestea se refer  atât la 
calitatea iroirii pluviale (analiza receptorului principal înainte de a fi obligatoriu 
protejat) cât i la cantitate (riscul de inunda ii cu consecin e grave) (ibidem). În 
ceea ce prive te controlarea cantit ii apei pluviale, aceste dificult i vor fi în 
general de ordin economic. Întrebarea fireasc  care se pune este: cum s  se asigure 
o protec ie „satisf c toare” a persoanelor i s  se fac  fa  cu bine riscului 
inunda iilor? R spunsul necesit  momente de reflec ie…

3. Factorii care influen eaz  scurgerea pluvial  urban

 Riscul asociat  scurgerii apei pluviale este determinat de dou  categorii de 
factori: naturali i artificiali. 
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3.1. Factorii naturali 
Scurgerea apelor de suprafa i implicit riscul producerii inunda iilor prin 

scurgerea apei pluviale este determinat în primul rând de particularit ile climatice 
locale, capabile de a determina precipita ii abundente atât pe durate de timp lungi i
pe suprafe e întinse cât i pe durate de timp relativ scurte.  

În cazul arealelor urbanizate, datorit  aglomer rii de popula ie urban , în 
cre tere mai ales în ultima jum tate de secol, efectele asupra microclimatului i
topoclimatului sunt severe. Aceste efecte sunt îndeosebi rezultatul modific rilor 
regimului energetic, a circuitelor de circula ie a aerului (din cauza construc iilor 
i/sau schimb rilor operate la nivelul solului), a polu rii i al emisiei de gaze cu 

efect de ser  (la eviden ierea acestor parametri contribuie foarte mult existen a în 
spa iul regional corespunz tor, în interiorul ora elor sau la limita acestora, a unor 
mari unit i industriale – de tip SC AZOMURE  SA – care, pe lâng  aportul 
economic benefic, ofer i prilejul unei degrad ri semnificative a mediului). Ace ti
factori contribuie la modificarea echilibrului radia iilor, a cantit ii de precipita ii i
a evapora iei, implicând modific ri ale ciclului hidrologic. În aceste condi ii,
municipiul Târgu Mure  nu face rabat de la regula cre terii volumului total anual al 
precipita iilor cu 5 pân  la 10 % fa  de regiunile înconjur toare, cre tere care în 
cazul averselor se apropie de 30 %.  

A adar cre terea cantit ilor de precipita ii c zute pe suprafe ele urbane i a 
gradului lor de toren ialitate sunt determinate de modificarea bilan ului termic i
radiativ (se remarc  o cre tere a temperaturii în zonele urbane cu 4-7 0C fa  de 
zonele înconjur toare, precum i o rat  superioar  a evapor rii: 5-20 %), de 
num rul ridicat de aerosoli prezen i în atmosfera ora elor (datora i industrializ rii
intense din ultimele decenii i prezen ei unei activit i industriale actuale f r
respectarea normelor de protec ie a mediului) i datorit  efectului climatic de 
cupol  a ora elor (unde activitatea industrial i de transport este mai sus inut ).

Totu i trebuie remarcat , în cazul ora ului studiat, modera ia climatic  dat
de pozi ia în limitele climatului temperat continental cu influen e oceanice 
(vestice), specific ariei interioare carpatice, care nu ofer  probabilit i ridicate de 
producere a unor averse devastatoare, sus inute de c derea unor mari cantit i de 
ap  într-un timp relativ scurt pe suprafe e mici, cu un grad de impermeabilitate 
crescut.

Nu întotdeauna precipita iile excep ionale duc la catastrofe în spa ii
urbane; particularit ile climatice locale intr  în rela ie cu al i factori cum ar fi: 

Topografia i natura bazinelor-versant în amonte de un sector inundabil 
pot condi iona un timp de r spuns prea scurt al acestora la intr rile în sistemul 
respectiv date de precipita ii i astfel debitele ca i pantele medii ale re elei de 
scurgere vor fi mai accentuate. Presupunând valid  formula ra ional  pentru 
calculul debitelor de vârf, putem dovedi c  acestea din urm  sunt propor ionale cu:
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)(354.01
)(41.0
Tb

Tb

I
     (dup  „Ruissellement pluvial urbain. Guide de prévention”, 1994, p.15) 

I fiind panta medie a re elei de scurgere i b expozantul curbei “intensitate-durat -
frecven ” a perioadei de întoarcere T. Considerând dou  bazine ale c ror pante ar 
fi în raport de 1 la 20, debitele lor ar fi în raport de 1 la 2,1 (unde b=0,5) (ibidem).  

Este cunoscut faptul c  pantele determin  viteza de scurgere a apei; astfel, 
cele mai mari provoac  viteze de scurgere ridicate, amplificând riscul pluvial. 
Acestea sunt propor ionale cu r d cina p trat  a pantei. Pentru acela i raport de 1 
la 20 vitezele ar fi atunci de 1 la 4,5 (ibidem). Îns  efectele cele mai distructive ale 
apei rezult  din energia sa cinetic  care este propor ional  cu p tratul vitezei. 

Natura solurilor i cuvertura vegetal  a bazinelor sunt la rândul lor elemente 
importante. Astfel, un sol decopertat de înveli ul vegetal va favoriza drenajul apelor, 
determinând un timp de r spuns mult mai scurt în compara ie cu un sol acoperit cu 
vegeta ie. De asemenea un rol foarte important în determinarea coeficientului de 
iroire îl are i permeabilitatea solurilor. Terenurile naturale sau antropizate cu grade 

diferite de satura ie pot ajunge destul de repede la acesta în cazul unor precipita ii
puternice i a lipsei covorului vegetal, astfel c  surplusul de ap  este rapid evacuat 
prin re eaua de scurgere f r  pierderi importante prin infiltrare. 

În loc de concluzie, r mânând în acela i cadru al factorilor naturali, se 
poate eviden ia rolul determinant jucat de structura temporal  a ploii. Dac
intensit ile cele mai mari de pe durata timpului de concentra ie (numite „intensit i
critice”) survin la sfâr itul precipita iilor, suprapuse peste soluri i re ele de 
scurgere apropiate de satura ie, vom asista la o cre tere mult mai puternic  a 
debitelor i nivelurilor apei urbane decât în cazul în care aceste intensit i se 
produceau la începutul averselor. 

3.2. Factorii artificiali 
Ace tia sunt foarte numero i i adesea ac ioneaz  simultan. Din mul imea 

de condi ion ri, am selectat: 
Obstacolele scurgerii sunt în principal formate de c ile de circula ie, 

deschiderile lor hidraulice naturale de trecere, i amenajarea acestor pasaje. osele, 
autostr zi, drumuri de ocolire i alte c i de circula ie urban  sunt frecvent l rgite în 
detrimentul terenurilor ce le înconjoar , mai ales în sectoarele cu pant  mica, 
ignorându-se riscul inunda iilor. Mai mult, în cazul c ilor ferate, se prefer  pantele 
mai mici, fapt motivat de posibilit ile facile de tractare. Canalele i c i de scurgere 
ale apelor constituie în egal  m sur  baraje de scurgere a uvoaielor de ap .
 Ele modific  drenajul natural câteodat  pe distan e lungi, for ând scurgerea 
apelor acumulate pe pasajele înclinate. În sectoarele cu relief mai pu in afectat ele 
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pot astfel s  for eze scurgerile provenite de pe suprafe ele mai importante din jurul 
pasajelor decât cele rezultate de limitarea topografic  a ariilor de drenaj natural. 

Un alt factor deosebit de important în stabilirea parametrilor de scurgere a 
apei pe suprafe e urbane este urbanizarea i amenajarea spa iului periurban.
Consecin ele hidrologice ale urbaniz rii sunt cunoscute; impermeabilizarea 
solurilor antreneaz  m rirea volumelor de scurgere, dar mai ales a debitelor 
punctuale, conducând la o reducere a timpilor de r spuns a bazinelor-versant. 
Astfel, un bazin versant dup  urbanizare poate s  prezinte un timp de concentrare 
de 5 pân  la 20 de ori mai scurt decât  înainte de urbanizare.  

În fine, dintre factorii antropici, merit  men ionat i modul de ocupare a 
solului, care poate s  agraveze consecin ele unei inunda ii dac   se d  na tere la 
obstacole, în momentul sl birii sau satur rii c ilor obi nuite de evacuare a apelor 
(re ele subterane sau superficiale). La fel, num rul obiectelor mari prezente în 
aglomer ri (lemn de antier, depozite diverse, chiar i autovehicule) pot contribui 
la obturarea deschiderilor. În acela i timp, construc iile subterane  pot ele însele s
conduc  la o agravare a pagubelor. Dimpotriv , anumite configura ii ale arhitecturii 
urbane pot fi favorabile în limitarea pagubelor rezultate în urma unor inunda ii. Se 
pune deci, problema organiz rii spa iului urban pentru a limita în timp i spa iu 
efectele inunda iilor.

Colectare Transport Stocaj Tratament Deseu

Fig. 1. Func ionarea unui sistem urban de asanare (dup  „Les nouvelles frontiéres de la 
gestion urbaine de l’eau. Impas ou espoire”, 2001) 

În loc de concluzie, se impun a fi amintite consecin ele acestor 
particularit i ale form rii i circula iei apelor în spa iile urbanizate, enun ate de V. 
Al. St nescu (1995): 

- cre terea debitelor maxime ale viiturilor produse pe suprafe ele urbane i
dificultatea de evacuare într-un emisar (se poate completa i dificultatea de control 
a debitelor evacuate); 

- cre terea frecven ei viiturilor din perioadele de var ; astfel dac  în 
condi ii naturale, acestea ar fi absorbite în sol, datorit  gradului crescut de 
impermeabilizare (zone locuite, str zi, parking-uri, .a.) se ridic  problema unui  
surplus de drenaj, cu dificult i de evacuare; 
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- diminuarea scurgerii minime i a nivelurilor apelor subterane ca urmare a 
drenajului rapid al apei i ratei reduse a infiltra iei;

- cre terea scurgerii solide în prima etap  a urbaniz rii datorit  mul imii de 
suprafe e permeabile (gr dini, antiere de lucru, .a.).

În cadrul sistemelor moderne de drenaj a ap rut un concept nou, i anume 
acela de combinare a m surilor clasice de evacuare a scurgerii directe produs  de 
ploi cu controlul unei p r i din scurgere care este dirijat  prin drenuri în sol sau în 
acumul ri cu caracter permanent (ibidem). 

4. Inunda iile urbane 

Un ora  are un sistem hidrologic „dual”: ciclul natural al c derii ploii, al 
scurgerii i al desc rc rii în râuri, modificat de om, i rezerva de ap  artificial
împreun  cu sistemul de evacuare a apei uzate. Natura suprafe elor urbane este 
foarte important  pentru evacuarea apei de ploaie (sau a celei rezultate din topirea 
z pezii) din ora e. Sistemul de drenare trebuie s in  cont de procentajul 
suprafe elor impermeabile care vor determina scurgerea apei prin canale naturale i
artificiale. În ora ele din Australia i din nordul Americii, aproximativ 33 % din 
zonele comerciale i industriale, i 25 % din zonele reziden iale sunt impermeabile 
(M. Nouh, 1986 citat de I.Douglas, 1999). Procentajul este în cre tere i la nivelul 

rii noastre, municipiul Târgu Mure  fiind unul dintre ora ele cu impermeabilitate 
crescut  a suprafe elor, datorit  dezvolt rii spa iilor reziden iale, comerciale i
industriale.

Urbanizarea modific  ciclul hidrologic în 4 moduri (I.Douglas, 1999):  
- intensificarea furtunilor,  
- infiltrarea redus  a apei în rezervele freatice,  
- modific ri ale calit ii apei i
- modific ri în hidraulica apei. 
Referindu-ne la scurgerea apei pluviale urbane, apreciem c  dezvoltarea 

ora elor o afecteaz  în dou  moduri: 
 - prin cre terea continu  a suprafe elor impermeabile din cauza extinderii 
suprafe elor construite (cl diri, osele, pavaje, parc ri .a.).
 -  introducerea de canale colectoare a apei pluviale favorizeaz  evacuarea 
rapid  a acesteia. Datorit  faptului c  timpul de scurgere este scurtat concomitent 
cu cre terea volumului scurgerii în „zona impermeabil ”, se reduce „timpul de 
decalaj”, adic  timpul scurs de la c derea apei de ploaie  deasupra regiunilor mai 
înalte la scurgerea ei i cre te debitul de scurgere.  

Astfel multe comunit i suburbane din zone reziden iale situate la mic
altitudine aflate într-o rapid  dezvoltare, de i erau în trecut ferite de inunda ii, 
experimenteaz  ast zi inunda ia periodic  ca pe un rezultat al urbaniz rii. Totu i, 
de i intensitatea inunda iilor mici i frecvente cre te de multe ori din cauza acestor 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Riscuri i hazarde de mediu, hidrice i geomorfice 

165

procese, inunda iile de amploare i rare care cauzeaz  daune serioase rezult  de 
obicei din condi ii complexe prin saturarea unor zone întregi de captare i sunt 
pu in sau chiar deloc afectate de modul de utilizare a terenurilor urbane. 

Zonele urbane experimenteaz  de multe ori inunda ii locale fie din cauza 
unei amenaj ri necorespunz toare a spa iului i o ineficient  îmbun t ire a 
sistemului de evacuare a apei pluviale, fie prin m suri necugetate cum ar fi 
deversarea de de euri în canalele de evacuare (cazul ora ului Manchester, unde 
de eurile au blocat intrarea unei galerii de drenaj i astfel au cauzat inundarea unor 
importante propriet i sau cazul dren rii ineficiente la intersec ia Llandudno, ara 
Galilor, care a cauzat inundarea a 30 de case în octombrie 1976 i februarie 1977; 
D.J. Parker i E.C. Penning-Roswell, 1980, citat de J. Douglas, 1999). 

5. Particularit ile bazei de date pluviometrice utilizate în calcul 
i analiza curbelor de frecven  a precipita iilor excep ionale 

(studiu de caz: municipiul Târgu Mure )

inând cont de preciz rile literaturii de specialitate, consider m ca 
precipita iile c zute pe suprafe ele urbane, atât sub form  lichid  (ploaie) cât i
solid  (z pad ), s  fie încadrate de valen ele largi ale no iunii de ploaie de calcul.
Astfel, aceast  no iune acoper  atât cantit ile majoritare de ap  de ploaie c zute, 
cu efecte rapide în generarea scurgerii în bazine urbanizate, cât i mai mica 
cantitate de z pad  topit .
 Problema major  care se pune în cadrul sistemului urban analizat din 
perspectiva re elei meteorologice, i care este una generalizat  la nivelul întregii 

ri, este aceea a insuficientei asigur ri a rezolu iei necesare, fiindc  cantitatea de 
ap  scurs  de pe suprafe ele urbane în cauz i provenit  de pe suprafe e relativ 
mici, revendic  o rezolu ie spa io-temporal  fin . Este imperios necesar 
implementarea unei re ele suplimentare, speciale, care s  întregeasc  penuria de 
date care îngreuneaz  studiul de hidrologie urban i îndep rteaz  rezultatele 
actuale de precizia necesar .
 În general, se cunoa te faptul c  pentru determinarea scurgerii apei pe 
suprafe ele urbane se iau în considerare ploile toren iale. Producerea debitelor 
maxime în arealele urbanizate are loc la scurt timp dup  declan area acestor ploi, 
caracterizate printr-o mare cantitate de ploaie c zut  într-un interval de timp scurt 
(zeci de minute sau ore) i pe suprafe e destul de restrânse (bazinele urbanizate). În 
ceea ce prive te distribu ia spa ial  a ploii, aceasta depinde de patru factori (V. Al. 
St nescu, 1995): 

- m rimea nucleului ploii convective; 
- distan a dintre nucleele ploii convective; 
- gradientul de cre tere sau sc dere al nucleului ploii; 
- viteza i direc ia de mi care a nucleului. 
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Acela i autor, citându-i pe P.M. Austin, R.A. Honze (1972) i J. 
Niemczynowicz (1984), apreciaz  c , în general, m rimea nucleelor de ploaie 
convectiv  variaz  între 2 i 30 km2, ceea ce echivaleaz , în ipoteza unui nucleu 
circular, cu un diametru de la 1,6 la 6,2 km. Astfel, pentru a se m sura ploaia în cel 
pu in dou  puncte din nucleu, este necesar s  existe o distan  între acestea de 0,5 
km, adic  un aparat de m sur  la 1 km. Considerând o vitez  medie de mi care a 
nucleului de 10 m/s, rezult  c  durata de trecere a nucleului deasupra unui punct de 
m surare variaz  între 2,7 i 10,3 minute. Deci, pentru a m sura în acela i aparat 
cel pu in de dou  ori acela i nucleu este necesar ca intervalul de înregistrare s  fie 
de 1 minut (ibidem). Se apreciaz  de asemenea, c  „pentru o corect  apreciere a 
cantit ilor de ploaie c zut  pe o suprafa  de ordinul a zecilor de km2 este necesar 
s  avem: rezolu ie spa ial  = 1 km2; rezolu ie temporal  = 1 minut; rezolu ie de 
volum (precizia aparatului) = 0,1 mm”(V. Al. St nescu, 1995, p.34).

În realitatea sistemelor urbane din Culoarul Mure ului, de exemplu, acest 
lucru este imposibil, rezolu ia fiind nici pe departe atât de fin , sta iile de sprijin în 
studiul nostru fiind doar una pentru fiecare sistem, i nu în toate cazurile cu o 
pozi ie util  (vezi, spre exemplu, sta ia de la Ogra, care este situat  la o anumit
dep rtare de ora ul Iernut, i care nu este capabil  de a surprinde cu acurate e
fenomenul în toat  complexitatea sa). Astfel, pentru o apreciere cât mai corect  a 
ploii, se impune utilizarea unor tehnici de calcul speciale, care uzeaz  de date 
provenite dintr-o re ea mai pu in perfect , ca s  nu zicem necorespunz toare (doar 
sta ia meteorologic  Târgu Mure i posturile pluviometrice Reghin, Ogra i
Ludu ).
 Pentru o durat  de calcul dat , ploaia toren ial  care cade pe un bazin 
urbanizat prezint  dou  particularit i (ibidem, p.41): 
 - o varia ie temporal  semnificativ  (cantit ile de ap  dintr-un anumit 
punct defalcate pe intervale de timp relativ mici sunt foarte diferite); 
 - o varia ie spa ial  important  (cantit i de ap  diferite c zute în puncte 
diferite ale bazinului). 
 Din analiza varia iei temporale a ploii rezult  c  pentru un punct dat 
intensitatea ploii are o mare variabilitate în timp i exist  decalaje de timp între 
producerea intensit ii maxime în cazul a dou  puncte diferite. 

În situa ia existent , analiza spa ial  a cantit ilor de ap  c zute pe 
suprafe ele bazinale urbanizate luate în studiu, este imposibil  deoarece studiul de 
hidrologie urban  se bazeaz  pe o singur  sta ie meteorologic /post pluviometru. 
A adar, inând cont de aceste inconveniente s-a purces la analiza precipita iilor 
excep ionale i a curbelor lor de frecven  (cumulat  la num r de cazuri sau 
procentual ), luându-se ca i studiu de caz situa ia municipiului Târgu Mure , dotat 
cu o sta ie meteorologic  ce a dispus de un ir de date suficient. Se tie faptul c
stratul de ploaie c zut  constituie o variabil  aleatoare i, în consecin , el este 
totdeauna definit atât prin cantitatea de ploaie, cât i de frecven a cu care aceasta se 
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produce. Frecven a este exprimat  prin perioada T de revenire a fenomenului, T 
fiind num rul de ani pentru care o cantitate de ploaie este egal  sau mai mare decât 
o valoare dat .

                                 a                                                                b 
Fig. 2. Frecven a cumulat  la num r de cazuri (a) i frecven a procentual

(b) a precipita iilor excep ionale înregistrate la sta ia meteorologic  Târgu Mure
pe perioada 1967-2002 

S-a luat deci în calcul un ir de 28 de ani, pe perioada 1968-2002, fiind 
alese cele mai reprezentative valori ale precipita iilor excep ionale; s-au ales 
intervalele caracteristice, cu valori din zece în zece mm i s-au stabilit frecven ele
cumulat  la num r de cazuri i procentual  (relativ ). Din analiza celor dou
grafice reiese faptul c  cele mai mari frecven e ale precipita iilor excep ionale 
pentru municipiul Târgu Mure  se înregistreaz  în cazul intervalului de 30-40 mm, 
care are cele mai mari probabilit i de producere (7 cazuri din 28, corespunzând 
unei frecven e procentuale de 25 %), iar cele mai mici frecven e sunt caracteristice 
intervalului cu cele mai mari valori, 60-70 mm (un singur caz pentru întreaga 
perioad , corespunzând la 3,5 %), i deci, cu cele mai mici probabilit i de 
producere.

Cea mai mare cantitate excep ional  de ap  c zut  în intervalul men ionat
s-a înregistrat în anul iulie 1975 (67,8 mm), generând inunda ii care au afectat 
sectoarele joase ale tuturor ora elor din Culoarul Mure ului.Ploile excep ionale pot 
dep i capacitatea de drenaj a sistemelor existente , provocând pagube deosebite. 

inând seama de penuria de informa ii legate de scurgerea pluvial  urban
în sistemele urbane ale culoarului, pentru o mai bun  gestiune i prevenire a unor 
viitoare catastrofe, se impune elaborarea unui sistem complex de monitorizare i
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control a rela iei ploaie-scurgere, care s  ofere, în viitor, baza de date necesar  unui 
studiu adecvat.

Concluzii 

Problematica apei din mediul urban i a riscului indus de scurgerea pluvial
reprezint , a adar, o abordare de maxim interes pentru cercetarea sfâr itului de 
secol XX i începutului de secol XXI; pe de o parte, dezvoltarea continu  a 
aglomer rilor urbane ridic  problema asigur rii cu ap  a diferitelor categorii de 
folosin e, iar pe de alt  parte, apa în exces – exprimat  prin viiturile cursurilor de 
ap  care curg prin ora e sau cele ale bazinelor proprii ale ora ului – ridic
problema riscului de inundare a unor suprafe e întinse cu consecin e socio-
economice i environmentale nefaste. Este justificat  nevoia unei gestiuni integrate 
a resurselor de ap  din mediul urban în lumina paradigmei dezvolt rii durabile. 
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