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TEHNICILE ALTERNATIVE LA SISTEMELE CLASICE 
DE CANALIZARE I ROLUL LOR ÎN DIMINUAREA 
RISCULUI LA INUNDA IILE PLUVIALE URBANE 

LILIANA ZAHARIA 

RESUME. - Les techniques alternatives aux réseaux classiques 
d’assainissement et leur importance pour la réduction du risque aux 
inondations pluviales urbaines. Les techniques «alternatives» ou compensatoires 
sont apparues dans les années 70 du siècle passé comme des solutions alternatives et 
efficaces au réseau classique d’assainissement pluvial. Elles reflètent une évolution 
de la conception traditionnelle hygiéniste du XIXe (dont principe était d’évacuer les 
eaux pluviales le plus rapidement et plus loin possible de la ville) vers une nouvelle 
vision de type environnementaliste, promouvant le rapprochement du cycle naturel 
de l’eau et une nouvelle «culture urbaine de l’eau» (Deutsch, 2000). Les techniques 
alternatives reposent sur deux principes majeurs : 1) stocker (sur des durées 
suffisantes) les eaux pluviales avant de les renvoyer dans le milieu naturel ou dans le 
réseau d’assainissement et 2) faciliter l’infiltration des eaux pluviales. Dans cette 
manière, les volumes d’eau écoulés dans le milieu urbaine diminuent 
significativement, d’où l’importance de ces techniques pour la réduction du risque 
aux inondations pluviales. Par rapport aux techniques classiques, celles alternatives 
ont l’avantage d’être mois coûteuses et de s’intégrer mieux dans le milieu naturel de 
la ville. Cet article présente une synthèse des principales techniques alternatives 
groupées en fonction de l’échelle spatiale de l’aménagement (construction, parcelle, 
quartier), en mettant en évidence aussi leurs avantages, que les inconvénients.  

1. Introducere 

Dup  cum este cunoscut, prezen a apei, prin avantajele oferite de c tre
aceasta, a constituit un factor important în fondarea i dezvoltarea ora elor. Astfel, 
ele s-au amplasat, în general, în vecin tatea unit ilor acvatice care le ofereau 
protec ie, hran , materiale de construc ie, facilit i pentru transport. Situarea în 
imediata apropiere a râurilor i fluviilor a impus îns  necesitatea protec iei ora elor 
împotriva inunda iilor. Primele mijloace de lupt  au constat în îndiguirea cursurilor 
de ap i extinderea ora elor c tre zonele mai înalte. Începând din sec. al XVI-lea 
se realizeaz  lucr ri de regularizare, canalizare i acoperire a râurilor ce traversau 
ora ele, acestea devenind pe anumite sectoare subterane i în acela i timp, 
colectoare ale apelor uzate. 

Prima revolu ie industrial  a condus la sfâr itul sec. al XIX-lea, la 
dezvoltarea fenomenului de urbanizare ce a avut drept consecin  modific ri tot 
mai profunde ale circuitului apei i hidrosistemelor în mediul urban. De acest 
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moment poate fi legat i apari ia hidrologiei urbane ca tiin . Ea a ap rut din 
necesitatea de a r spunde problemelor epidemiologice generate de concentrarea 
unui num r ridicat de locuitori într-un spa iu restrâns (Deutsch, 2000). Ulterior, 
preocup rile hidrologiei urbane s-au orientat c tre studierea rela iilor tot mai 
complexe dintre ap i mediul urban, caracterizat printr-o serie de particularit i ce 
influen eaz  puternic formarea i circula ia apelor în cuprinsul s u, între care se 
impun gradul ridicat de impermeabilizare a suprafe elor i artificializarea re elei 
hidrografice (adesea amenajate prin îndiguiri, rectific ri de cursuri, recalibr ri .a.). 

Aceste particularit i au consecin e hidrologice multiple i complexe. 
Astfel, impermeabilizarea solului prin extinderea suprafe elor construite, betonate 
i asfaltate determin , printre altele, cre terea volumelor de ap  pluvial  scurse, 

ceea ce are drept efect direct sporirea riscului inunda iilor pluviale (îndeosebi în 
situa ia precipita iilor intense i de scurt  durat ). Se estimeaz  c  o cre tere a 
coeficientului de impermeabilitate de la 30% la 50% poate conduce la o cre tere a 
debitelor de vârf în timpul viiturilor pluviale de pân  la 100% (Hingray, 2002). 

Hidrologia urban  are ca misiune important  promovarea de tehnici de 
amenajare a spa iului i de gestionare a apelor care s  asigure protec ia popula iei 
împotriva riscurilor generate de acestea, între care inunda iile pluviale de in un loc 
important. 

În ultimele decenii, al turi de tehnicile clasice reprezentate prin sistemele 
de canalizare, o aten ie deosebit  se acord  dezvolt rii i implement rii a a-
numitelor tehnici alternative sau compensatorii. Articolul de fa  î i propune o 
prezentare sintetic  a acestor tehnici i a rolului lor în diminuarea riscului la 
inunda iile pluviale din mediul urbanizat. 

2. Riscul inunda iilor pluviale în zonele urbane 

 Inunda iile pluviale urbane sunt provocate de ploile cu caracter toren ial 
c zute pe suprafe ele urbanizate i/sau în bazinele hidrografice mici din zonele 
periferice a c ror scurgere se concentreaz  c tre spa iul urban utilizând re eaua de 
scurgere pluvial  a acestuia (Laganier et Davy, 2000). Al turi de gradul ridicat de 
impermeabulizare a solului, un rol major în producerea inunda iilor pluviale urbane 
îl are capacitatea insuficient  a re elei de evacuare a apei, datorat  unor cauze 
diverse, precum: dezvoltarea sa spa ial  inadecvat  necesit ilor, subdimensionarea 
colectoarelor, între inerea necorespunz toare, ce determin  colmatarea 
colectoarelor i blocarea gurilor de scurgere. Inunda iile pluviale urbane se 
caracterizeaz  prin brutalitate i rapiditate, timpul de reac ie la precipita ii al 
suprafe ei urbane fiind foarte scurt, datorit  coeficien ilor de permeabilitate sc zu i.
 Riscul inunda iilor pluviale este considerat a fi determinat de doi factori 
principali (Hingray, 2001): 

- variabilele aleatoare naturale (VAN) i
- vulnerabilitatea regiunii (VU).
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În aceste condi ii, m rimea riscului la inunda iile pluvial (RIP) este 
estimat  ca produs al celor doi factori: 

RIP = VAN x VU.

Variabilele aleatoare naturale sunt reprezentate prin variabilele climatice
i variabilele hidrologice. Ele sunt influen ate de unele particularit i ale mediului, 

precum: topografia, modul de utilizare a spa iului în mediul urban, amenaj rile 
hidrotehnice, capacitatea de evacuare a sistemului de drenaj urban. 

Variabilele aleatoare climatice i hidrologice de interes în analiza riscului 
pluvial sunt precipita iile, respectiv scurgerea generat  de acestea. Ele se 
caracterizeaz  printr-o serie de parametri cantitativi. Astfel, precipita iile se 
caracterizeaz  prin intensitate i durat , iar scurgerea, prin strat maxim, volum 
maxim, timp de cre tere, vitez , timp de submersie, suprafa  acoperit  cu ap . În 
analiza ambelor variabile, un parametru important este perioada (timpul) de 
revenire a unui eveniment hidrometeorologic de o anumit  intensitate ce poate fi 
exprimat i în termen de probabilitate de producere. 

Vulnerabilitatea determin  amploarea pagubelor generate în urma 
manifest rii unui fenomen de risc. Vulnerabilitatea este variabil  de la o societate 
la alta i de la o regiune la alta. Vulnerabilitatea societ ilor depinde pe de o parte 
de gradul de preg tire fa  de evenimentul extrem (m suri de prevenire, planuri de 
evacuare i protec ie .a.), iar pe de alt  parte, de frecven a hazardului i naturii sale 
într-un loc dat (Beltrando, 2004).  

Vulnerabilitatea mediului urban la riscul inunda iilor pluviale este în 
func ie de doi factori principali: caracteristicile fizico-geografice ale regiunii i
factorii socio-economici.
 Între caracteristicile fizico-geografice regionale care determin
vulnerabilitatea la riscul pluvial urban se înscriu: regimul pluvial i al scurgerii, 
altitudinea reliefului, panta, morfologia, predispozi ia la inundare, eroziune .a.

Factorii socio-economici includ: modul de utilizare a terenurilor, 
posibilitatea i rapiditatea de alertare, de reac ie i de interven ie pentru înl turarea
i reducerea pagubelor, ceea ce reflect politica de gestiune a riscului la 

inunda iile pluviale. Aceasta trebuie s  aib  în vedere pagubele poten iale ce ar 
putea fi provocate de inunda iile pluviale i care pot fi directe i indirecte, materiale 
sau de natur  uman  (Hingray, 2001). 

Pagubele poten iale directe sunt reprezentate, în principal, prin: 
- inundarea locuin elor, a institu iilor private i publice, a gr dinilor i terenurilor 

cultivate;
- distrugerea i deteriorarea imobilelor i a autovehicolelor ca urmare a vitezei 

mari de scurgere a apei i cre terii rapide a nivelurilor, care poate determina 
transportarea for at  a autovehiculelor i a altor corpuri i obiecte grele cu care 
ac ioneaz  ulterior prin lovire asupra construc iilor;
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- v t m ri umane i pierdere de vie i omene ti i animale prin deplasare for at
i înecare; 

- distrugerea c ilor de comunica ie i a diferitelor lucr ri edilitare (re ele de 
alimentare cu ap , electrice, de telefonie etc.); 

- blocarea accesului la c ile de transport subterane (metrou) i a pasajelor 
subterane;

- acumularea de materiale fine, sedimente, curgeri de noroi, ce afecteaz  c ile de 
comunica ie, bunurile private i publice, terenurile agricole; 

- polu ri accidentale cu consecin e ecologice. 
Printre pagubele poten iale indirecte ale inunda iilor urbane se înscriu: 

- pagubele economice, ce constau în pierderile datorate disfunc ionalit ii
întreprinderilor, afect rii aprovizion rii cu materii prime, deterior rii c ilor de 
comunica ie, a re elelor electrice, de alimentare cu ap , .a.;

- pagube de natur  psihologic .
Vunerabilitatea mediului urban la riscul inunda iilor pluviale poate fi 

amplificat  de ac iuni de amenajare i gestiune defectuoas  a spa iului din zonele 
urbane, precum: 
- amplasarea de construc ii în locuri cu risc ridicat (zone joase, u or inundabile); 
- acoperirea treptat  a cursurilor de ap , care în arealul ora elor devin subterane; 
- construirea de c i de comunica ie (str zi, c i ferate, linii de tramvai) f r  a se 

ine seama de condi iile naturale de scurgere, constituindu-se astfel fie în 
bariere (obstacole) în calea scurgerii apelor (când sunt perpendiculare pe liniile 
de scurgere natural ), fie în axe de concentrare a scurgerii (când sunt paralele 
cu direc ia natural  de scurgere); 

- artificializarea accentuat  a spa iului subteran, care afecteaz  circula ia
normal  a apelor subterane. 

Riscul inunda iilor pluviale în mediul urban este amplificat i de 
dimensionarea i între inerea necorespunz toare a sistemului de canalizare i de 
nerealizarea lucr rilor de reabilitare a acestuia la intervalele de timp necesare. 

Vulnerabilitatea mediului urban la riscul inunda iilor pluviale este atât de 
natur  material , cât i social . Vulnerabilitatea social  se manifest  prin 
capacitatea de refacere psihologic i material i ea depinde de „cultura riscului”, 
respectiv de educa ia primit  în vederea adapt rii la aceste fenomene extreme, dar 
i de nivelul de via  (Gilard, 1998, citat de  St nescu i Drobot, 2002). O cultur

local  corespunz toare a riscului asigur  preg tirea psihologic  a popula iei, care 
ac ioneaz  astfel corect i rapid în timpul inunda iilor pentru a se proteja.  

Experien a anterioar  a unor evenimente similare permite o „memorie a 
riscului” care poate ac iona în reducerea vulnerabilit ii sociale la asemenea riscuri 
(Hingray, 2001). 
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3.  Considera ii generale privind tehnicile alternative la sistemele     
clasice de canalizare 

Din cele mai vechi timpuri gestionarea apelor pluviale a constituit o 
problem  important  în mediul urban pentru solu ionarea c reia au fost concepute 
diferite tehnici, dintre care cea mai cunoscut i r spândit  este cea a re elei de 
canalizare. Descoperirile arheologice din Mohenjo Daro, unul dintre primele ora e
din lume, au scos la iveal  canale ce conduceau la un bazin ce se consider  c
servea la colectarea i stocarea apelor pluviale (Chocat, 1997). Vestigiile 
arheologice demonstreaz  c  ora ele din perioada roman  dispuneau de sisteme de 
canalizare bine puse la punct. 
 O dat  cu evolu ia ora elor, gestionarea apelor uzate a devenit tot mai 
dificil . Cre terea continu  a volumului de ap  uzat  menajer i industrial  a 
condus la reducerea capacit ii de evacuare a colectoarelor din cadrul sistemelor de 
canalizare mixte, aceasta fiind dep it  în timpul ploilor intense, ceea ce provoac
inunda iile urbane. În vederea reducerii riscului la astfel de evenimente, au fost 
adoptate diferite solu ii, printre care supradimensionarea re elei, realizarea unei 
re ele separative (care s  preia separat apele pluviale i cele uzate), crearea unui 
sistem „dual”, ce include un sistem minor, pentru evacuarea apei scurse pluviale cu 
perioade de revenire mai mic  de 10 ani i un sistem major, pentru scurgeri 
excep ionale, cu perioade de revenire de peste 100 de ani (Wiesner, 1982, citat de 
Deutsch, 2001). Asemenea solu ii de eficientizare a sistemelor clasice de canalizare 
prezint  îns  atât avantaje, cât i dezavantaje, aplicarea lor fiind dependent  de 
condi iile naturale i social-economice locale i presupunând, în general, costuri 
mari de realizare.  

În ultimele decenii, o solu ie mai pu in costisitoare, adoptat  pe scar  tot 
mai larg  este cea a „tehnicilor alternative”. Dup  cum le spune i numele, ele 
reprezint  o alternativ  la sistemul tradi ional al re elei de canalizare. Contrar 
principiului specific tehnicilor clasice „totul la re ea”, obiectivul tehnicilor 
alternative nu mai este acela de a evacua cât mai repede posibil apele pluviale, ci 
de a întârzia scurgerea urm rindu-se respectarea, pe cât posibil, a circuitul natural 
al apei (Chocat, 2002). 

La baza tehnicilor alternative stau dou  principii majore: 
- stocarea, care asigur  re inerea apei i prin aceasta, regularizarea scurgerii i

limitarea polu rii colectorilor naturali; 
- infiltra ia în sol (atunci când este posibil), pentru reducerea volumelor de ap

scurse în spa iul urban.  
Apari ia tehnicilor alternative bazate pe stocaj i infiltra ie reflect  o 

evolu ie a conceptului igienist (ini iant în sec. al XIX –lea i al c rui principiu era 
de eliminare a apelor pluviale cât mai rapid i cât mai departe de ora ) c tre un 
concept nou, de tip environmentalist. Conform noilor tehnici, se consider  c  apele 
pluviale pot fi re inute prin stocare înainte de a fi transferate în colectorul natural, 
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fie pentru a fi ulterior infiltrate cu o vitez  compatibil  cu capacitatea de infiltra ie
a solului, fie pentru a se asigura un debit corespunz tor capacit ii re elelor vechi 
de canalizare sau a celor mai noi, dar cu diametre limitate (Deutsch, 2000). 

De i tehnicile alternative sunt adesea bazate pe o serie de adapt ri ale 
tehnicilor mai vechi, ele sunt considerate totu i inovatoare prin faptul c  sunt opuse 
principiului tradi ional de „totul la re ea”. Asemenea tehnici au fost introduse i
testate începând din anii 60 – 70 ai secolului trecut în diferite ri europene i au 
demonstrat c  ele permit reducerea semnificativ  a debitelor maxime de ap  scurse 
în re eaua de canalizare, precum i cantitatea de poluan i deversat  în colectorul 
natural. În acela i timp ele au demonstrat c  pot asigura o reducere a costurilor de 
între inere i echipare a re elei de canalizare. 

Se poate considera c  apari ia tehnicilor alternative este rezultatul ac iunii a 
trei factori principali (Chocat, 2002): 
- dezvoltarea urban , care a impus necesitatea extinderii continue a re elei de 

canalizare, cu costuri din ce în ce mai mari, dar cu fiabilitate relativ redus ;
- insuficien a i capacitatea dep it  a re elelor i echipamentelor de canalizare 

existente;
- dezvoltarea curentului ecologist care militeaz  împotriva artificializ rii 

ora elor i pentru p strarea unui mediu cât mai natural posibil. Astfel, solu iile
alternative la sistemele clasice de canalizare, realizate f r  lucr ri structurale 
deosebite i complicate, sunt considerate mai pu in „traumatizante” pentru 
mediul înconjur tor.

4. Principalele tehnici alternative 

Ansamblul tehnicilor alternative este foarte vast i diversificat. Printre 
practicile cele mai utilizate se înscriu: bazinele de reten ie superficiale (seci sau cu 
ap ) i subterane, pu urile de infiltra ie, an urile drenante, oselele cu structur
rezervor i cuvertur  permeabil , acoperi urile amenajate pentru re inerea apei 
pluviale .a. Alegerea tehnicii sau tehnicilor (c ci uneori ele pot fi combinate) 
optimale presupune analiza integrat  a mai multor informa ii care privesc locul 
(regiunea) în care urmeaz  a fi aplicat  (aplicate): caracterisiticile geologice, 
morfologice, hidrogeologice, hidrologice, ale re elei de utilit i publice existente, 
caracteristici constructive ale cl dirilor.

În func ie de dimensiunea spa ial  la care sunt realizate tehnicile 
alternative, pot fi distinse mai multe categorii principale: tehnici la nivelul cl dirii, 
la nivelul cur ii i la nivelul cartierului (Deutsch, 2000). 

4.1. Tehnici la nivelul cl dirii
În vederea re inerii unei p r i din apa pluvial  c zut  în spa iul urban i

întârzierii scurgerii c tre re eaua de canalizare sau colectorul natural, la scara 
spa ial  a cl dirilor (imobile de locuin e, institu ii de stat sau private) pot fi utilizate 
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diferite tehnici de stocare a apei fie la nivelul acoperi ului, fie în rezervoare 
adiacente imobilului.  

Tehnicile la nivelul acoperi ului se preteaz  construc iilor cu acoperi  de 
tip teras , pe suprafa a c reia pot fi realizate amenaj ri cu vegeta ie ornamental
sau ierboas  sau numai cu un strat permeabil de pietri . În afar  de rolul lor 
hidrologic, amenaj rile vegetale au în acela i timp i o func ie estetic i chiar de 
agrement. Semnificativ în 
acest sens este exemplul 
spitalului cantonal din 
Geneva pe acoperi ul
c ruia este amenajat un 
veritabil parc (Fig. 1). În 
Paris, acoperi urile teras
vegetalizate sunt frecvent 
întâlnite (Fig. 2). Astfel 
de amenaj ri presupun o 
rezisten  corespunz -
toare a cl dirii (în situa ia
în care nu sunt prev zute
în proiectul de construc-
ie) i o etan eizare 

perfect  a acoperi ului,
pentru a evita infiltrarea 
apei stocate la nivelul 
s u.

O tehnic  foarte simpl i necostisitoare de întârziere a scurgerii apei 
c zute pe suprafa a acoperi urilor neamenajate c tre re eaua de canalizare este 

colectarea i stocarea ei în 
recipiente sau rezervoare 
adiacente construc iei.
Ulterior, aceast  ap  poate 
asigura unele necesit i de 
consum, altele decât ali-
mentarea cu ap  potabil ,
precum udatul gr dinii sau 
alte folosin e, economi-
sindu-se astfel consumul 
apei din re eaua de 
alimentare  

Fig. 1. Acoperi ul-teras  al Spitalului Cantonal din 
Geneva amenajat sub form  de gr din

(dup Où évacuer l’eau de pluie?, 2000)

Fig. 2. Acoperi uri vegetalizate cu plante decorative 
în Paris (foto L. Zaharia). 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

50

4.2. Tehnici la nivelul cur ii
 La nivelul cur ilor se pot aplica atât  tehnici de infiltrare a apei în sol (în 
mod direct, dac  caracteristicile acestuia permit), cât i de stocare a apei.  

În vederea facilit rii înfiltra iei, principalele tehnici utilizate sunt pu urile
sau gropile de infiltra ie i an urile drenante. Asemenea lucr ri asigur  transferul 
apei pluviale c tre straturile permeabile ale solului. Pu urile (gropile) de infiltra ie
sunt utilizate îndeosebi pentru a evacua în subteran apa provenit  de pe acoperi uri.
Infiltrarea se realizeaz  atât prin partea inferioar  a pu ului, cât i prin pere ii 
permeabili ai acestuia (Fig. 3)  

an urile drenante
colecteaz  apele de iroire de la 
nivelul cur ilor, rezultate din 
precipita ii i sunt recomandate 
atunci când solul este suficient de 
permeabil. Ele au pân  la un 
metru adâncime i pot fi placate 
cu materiale care permit infiltra ia
(dale de beton, bolovani) sau pot 
fi înierbate pentru a se integra mai 
bine spa iilor verzi din curte. La 
nivelul lor pot fi amenajate c i de 
acces pietonal. 
 Amenaj rile destinate 
stoc rii apei pot fi la suprafa ,
sub form  de mini-bazine de 
reten ie (ceea ce presupune îns
suficient spa iu) sau subterane 
(ceea ce necesit  costuri mai 

mari). Cele de suprafa  sunt realizate în a a fel încât s  se integreze esteticii 
gr dinii.

4.3. Tehnici la nivelul cartierului 
În cadrul unui cartier tehnicile alternative pot fi aplicate la nivelul str zilor

i al spa iilor libere, neconstruite (parcuri, terenuri virane, spa ii dintre construc ii).
La nivelul str zilor dou  dintre tehnicile alternative cel mai bine adaptate 

sunt utilizarea de cuverturi permeabile (cu structur  poroas ) sau pavaje, care 
faciliteaz  infiltra ia apei în sol i realizarea de structuri „rezervor”, ce permit 
acumularea provizorie a apei pluviale într-un material cu porozitate ridicat  (20 – 
80%) situat imediat sub suprafa a de rulare. Materialele utilizate pentru stocarea 
apei sunt fie naturale (pietri , roc  concasat ), fie materiale sintetice, alveolare, cu 
o bun  rezisten  mecanic i foarte poroase. Structura poroas  poate fi realizat  nu 
numai sub nivelul de rulare al str zii, ci i la nivelul funda iei, prin utilizarea unui 

Fig. 3. Amenajarea unei gropi adiacente cl dirii
pentru infiltra ia apei pluviale c zute la nivelul 

acoperi ului 
(dup Où évacuer l’eau de pluie?, 2000).
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material cu porozitate mai mare, care s  permit  infiltrarea i acumularea apei. Apa 
stocat  în astfel de structuri este dirijat  ulterior fie c tre re eaua de canalizare 
existent , fie în mediul natural.  
 Principalele probleme ridicate de acest tip de tehnici alternative sunt legate 
de colmatarea materialelor de înmagazinare a apei. De asemenea pot ap rea
dificult i de gestiune a lucr rilor, în situa ia în care nu se stabile te în mod clar 
dac  r spunderea gestiunii lor revine serviciului de salubrizare sau administra iei
drumurilor (Deutsch, 2001).  

Un rol important în acumularea i întârzierea scurgerii apei pluviale c zute 
pe suprafa a str zilor îl au an urile i rigolele laterale. De i sunt solu ii foarte 
vechi de înl turare a apei pluviale, noutatea const  în modul de amenajare a 
acestora i de integrare în peisaj. Ele au adâncimi reduse, dar sunt largi, cu malurile 
pu in abrupte i nu betonate, ci pavate cu materiale permeabile sau vegetalizate. În 
vederea cre terii capacit ii de stocare se pot amenaja biefuri artificiale prin 
realizarea de mici baraje transversale. Apa re inut  în aceste an uri este ulterior 
evacuat  în diferite medii: în re eaua de canalizare, în pu uri sau bazine de reten ie,
în colectori naturali sau se infiltreaz  în sol. i în acest caz pot interveni
problemele de gestiune a lucr rilor men ionate anterior.

La nivelul spa iilor libere din cuprinsul cartierelor, amenaj rile alternative 
cel mai bine adaptate sunt bazinele de reten ie realizate fie la suprafa a terenului fie 
în subteran.

Bazinele de reten ie superficiale pot fi seci sau cu ap . În cazul bazinelor 
seci, întregul lor volum este utilizat pentru stocarea apelor pluviale. Ele sunt 
amenajate, de regul  în zonele mai joase. Bazinele cu ap  valorific  o unitate 
acvatic  deja existent . Volumul lor de stocaj este complementar celui existent în 
bazinul ini ial. Adâncimea bazinelor de reten ie superficiale poate ajunge pân  la 
doi metri.  

Bazinele subterane sunt mai costisitoare ca realizare, iar aspectele legate 
de exploatarea lor, mai complicate. Ele sunt utilizate mai ales în situa ia unor 
centre urbane cu densitate mare a construc iilor, unde spa iul nu permite realizarea 
de bazine superficiale i unde pre ul terenului este ridicat . 

Gestiunea ecologic  a bazinelor de reten ie este foarte important . O 
aten ie deosebit  se acord  integr rii lor ambientului urban i valorific rii spa iului 
ocupat de bazinele superficiale i în alte scopuri decât cel de re inere a apei pe timp 
de ploaie. Astfel, bazinele seci pot fi amenajate prin vegetalizare, devenind spa ii
verzi inundabile, la nivelul c rora pot fi amenajate terenuri sportive. Bazinele cu 
ap  se constituie ca spa ii de agrement i pentru activit i acvatice.

Dintre dezavantajele specifice acestor amenaj ri, cele mai importante sunt 
ocuparea suprafe elor (în cazul în care spa iul urban este deficiar în spa ii libere) i
riscul de a afecta securitatea riveranilor, precum i unele inconveniente legate de 
deteriorarea calit ii apei stagnante, în special în perioada cald  (Boîte à outils des 
techniques alternatives).
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La nivelul cartierului pot fi utilizate i alte tehnici alternative care vizeaz
cre terea timpului de concentrare a apei de origine pluvial . În acest scop se pot 
realiza an uri pentru reducerea vitezei de scurgere sau c i de comunica ie
dispuse de-a lungul curbelor de nivel, care s  asigure m rirea drumului parcurs de 
ap  pe suprafa a urban , precum i mic orarea vitezei sale de scurgere. Asemenea 
lucr ri au în acela i timp un efect de diminuare a vulnerabilit ii persoanelor i
bunurilor materiale la riscul generat de for a de deplasare a apelor pluviale. 

Un aspect important îl constituie, de asemenea, amenajarea spa iilor
destinate parc rii autovehicolelor, de la cele personale (din cur i), la cele ale 
institu iilor private i publice i ale spa iilor comerciale. Prin utilizarea tehnicilor 
alernative se urm re te amenajarea acestor spa ii în a a fel încât apa pluvial  s  fie 
re inut  prin infiltrare în subteran (prin folosirea cuverturilor poroase sau a 
diferitelor tipuri de pavaj, chiar pietruire) sau eventual s  fie stocat  în structuri 
permeabile realizate sun nivelul parc rii. De exemplu, suprafe ele de parcare ale 
marilor zonelor comerciale pot fi acoperite cu pavaj permeabil, u or înclinat c tre
spa iile dintre rânduri, mai joase i amenajate ca spa ii vezi. În acest fel se 
faciliteaz  infiltrarea natural  a apei i se diminueaz  riscul inund rii parc rii în 
timpul episoadelor pluviale puternice (Fig. 4).  

Fig. 4. Parcarea centrului comercial 
Shoppyland din Schönbühl (Elve ia)

amenajat  cu dale i spa ii verzi 
pentru facilitarea  

infiltra iei apei pluviale 
(dup Où évacuer l’eau de pluie?, 

2000).

5. Importan a tehnicilor alternative

Dup  cum a rezultat din prezentarea sintetic  a principalelor tehnici 
alternative, aplicarea lor prezint  atât avantaje, cât i unele dezavantaje. Spre 
deosebire îns  de tehnicile clasice, solu iile alternative se impun prin impactul lor 
pozitiv asupra mediului i asupra vie ii social – economice urbane. Acest impact 
implic  diferite aspecte:  
- mai buna gestiune a scurgerii pluviale, prin reducerea volumului de ap  care se 

scurge i prin aceasta, a riscului la inunda iile pluviale;
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- protec ia calit ii mediilor receptoare, prin diminuarea semnificativ  a 
cantit ilor de ap  poluat  care ajunge la nivelul lor;  

- urbanism i amenajare a spa iului urban;  
- costuri de investi ie i de între inere, în general mai reduse decât în cazul 

sistemului de canalizare clasic; 
- transferul obliga iilor financiare (utilizarea tehnicilor alternative poate avea ca 

efect transferarea obliga iilor financiare asigurate în mod tradi ional din banii 
publici, c tre domeniul privat) (Deutsch, 2000).  

Tehnicile alternative presupun o nou  „cultur  urban  a apei”, care impune 
schimbarea atitudinii fa  de ap . În aceast  viziune, apa trebuie s  înceteze a mai fi 
o primejdie, pentru a deveni un element ce poate contribui la dezvoltarea i punerea 
în valoare a ora ului, precum i la cre terea calit ii vie ii. Astfel, valorificarea apei 
în mediul urban poate c p ta noi valen e, prin utilizarea ei atât în unele activit i
industriale tradi ionale (mor rit), cât i novatoare (turism i agrement). În acela i
timp, apa poate fi folosit  ca element de amenajare a spa iului urban (fântâni 
publice, poduri, apeducte), precum i ca element de sociabilitate, favorizând 
întâlnirea în grupuri pentru diverse activit i (pescuit, sc ldat .a.) (La maîtrise des 
eaux pluviales : Quelles solutions techniques ?).

Concluzii 

Tehnicile alternative la re eaua clasic  de canalizare au ca scop apropierea 
cât mai mult posibil de circuitul natural al apei în mediul urban prin utilizarea la 
maximum a c ilor naturale urmate de ap . De i nu sunt în totalitate noi, pot fi 
considerate novatoare prin alternativa eficace pe care o ofer  la sistemul tradi ional
al re elei de canalizare. În acela i timp, ele constituie o modalitate de a crea noi 
spa ii «naturale» în mediul urban (Deutsch, 2000). Principiul de baz  al solu iilor
specifice acestor tehnici este acela de a întârzia prin stocare i infiltrare transferul 
apei pluviale c tre colectorii artificiali (re eaua de canalizare) i naturali 
superficiali. În acest mod, tehnicile alternative contribuie la reducerea 
considerabil  a volumului de ap  pluvial  scurs  în spa iul urban i prin aceasta la 
diminuarea riscului de producere a inunda iilor pluviale. 
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