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UNDELE DE VIITURĂ ŞI RISCURILE INDUSE 
 

G. PANDI 
 
 

ABSTRACT. Flood waves and induced risks. The main criterion of analysis of the flood 
waves is the demarcation, which can be achieved using many methods. The type, the form 
and the goal of analysis are taken into account for identification of the flood. Then, 
parameters of the flood hydrograph can be specified, those parameters characterizing the 
laws of maximum water flow in given section of the river. The parameters estimation 
implies a careful analysis of flood demarcation method. The flood’s parameters are used for 
hydrologic analysis, for defense against flooding, for water management and for forecasting 
activity. All activities require the risk analysis induce on floods.  
 
Key-words: flood, demarcation, parameters, risk, probability, damage 

 
1. Necesitatea cunoaşterii viiturilor 
 
Viitura, într-o accepţie mai largă, se poate defini ca fiind o creştere bruscă 

a nivelului/debitului unui râu, ce se datorează concentrării rapide a apei pluviale 
sau/şi a apei din topirea zăpezii în albie, urmată de o scădere relativ rapidă a 
nivelului/debitului. Cunoaşterea acestei faze a scurgerii este importantă în mai 
multe domenii: 

- în ştiinţă - efectuarea unor calcule hidrologice,  
- în apărarea împotriva inundaţiilor - diminuarea riscului la inundaţii,  
- în gospodărirea apelor - exploatarea lacurilor de acumulare,  
- în prognoza hidrologică - prevederea debitului maxim, nivelului maxim, 

volumului de apă. 
În clasificarea fenomenelor şi proceselor hidrice de risc (Sorocovschi, 

2002) inundaţiile produse de viituri sunt incluse la manifestări extreme. Ele se 
manifestă relativ rar şi pot avea o anumită periodicitate sau pot fi aleatorii.  

Cunoaşterea viiturilor şi implicit a riscurilor induse nu este foarte simplă, 
deoarece geneza unei viituri este un proces foarte complex. Alături de factorii 
genetici intervin o multitudine de factori de influenţare. În primul rând trebuie 
remarcat că există o zonă caracteristică de formare a viiturilor, în bazinele 
hidrografice superioare, la altitudini nu foarte mari, într-o fâşie de maxim 
pluviometric sau/şi de creştere accentuată a temperaturilor de primăvară. 
Concentrarea rapidă a apei în albie şi propagarea sunt favorizate de mai mulţi 
factori geologici (roci cu permeabilitate mică, stratificarea monoclinală), 
morfologici şi morfometrici (bazinul dezvoltat în sectorul inferior, versanţii 
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concavi şi cu pantă mare, panta accentuată a profilului longitudinal), pedologici 
(soluri cu permeabilitate mică sau umectate), de vegetaţie (lipsa pădurii) şi nu în 
ultimul rând forma reţelei hidrografice (structura dendritică).  

Toţi aceşti factori influenţează parametrii undei de viitură la formare, dar şi 
modificarea elementelor în procesul de propagare de-a lungul albiei. 

 
2. Tipizarea undelor de viitură 
 
Tipizarea viiturilor se poate efectua după mai multe criterii. Cele mai multe 

se referă la geneză şi la alura hidrografului.  
Viitura de multe ori este asociată apei mari. Cele două fenomene se 

deosebesc în primul rând prin modul de formare, apoi datorită duratei şi formei 
hidrografului. Mărimea nivelului/debitului maxim nu constituie un criteriu de 
deosebire a viiturilor de apele mari.  

Viiturile sunt caracteristice în perioadele când alimentarea reţelei 
hidrografice este bogată, ca urmare a intrărilor de mari cantităţi de apă în sistem. 
„Supraalimentarea” râurilor poate proveni din ploi de intensitate mare şi/sau topirea 
bruscă a zăpezii, diferenţiate în funcţie de condiţiile climatice ale regiunii. În funcţie 
de tipul de alimentare se deosebesc viituri pluviale şi nivale. Viiturile monogenetice 
caracteristice sunt de origine pluvială şi rar nivală. În zona climatului temperat-
continental cele mai multe viituri au origine mixtă, pluvio-nivală.  
În afară de viiturile naturale menţionate se mai produc şi viituri artificiale. Cele mai 
cunoscute sunt viiturile datorate deversărilor necontrolate din lacuri de acumulare, 
trecerii apei prin turbina hidrocentralelor şi cele rezultate în urma ruperii barajelor.  

 
 

Fig. 1. Viituri monoundice şi poliundice. 
 
În funcţie de numărul şi caracteristicile vârfurilor se deosebesc viituri 

monoundice (simple, cu un singur vârf) şi viituri poliundice (compuse, cu mai 
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multe vârfuri) (fig.1). Viiturile monoundice sunt generate de ploi cu continuitate şi 
de intensitate. Topirea zăpezii nu produce astfel de viituri deoarece intensitatea 
încălzirii se diferenţiază de la zi la noapte. La viiturile simple ramurile de creştere 
şi de scădere sunt continue, doar rata de variaţie se diferenţiază. Forma generală se 
poate asocia cu un triunghi. 

Viiturile poliundice sunt de mai multe feluri. Înaintea sau după vârful 
principal poate fi un vârf secundar, care nu este semnificativ mai mic. Sunt viituri 
unde pe ramura de scădere se înşiră mai multe creşteri mult mai mici, neesenţiale. 
Viiturile cu mai multe vârfuri se datorează oscilaţiei intensităţii fenomenului 
genetic (ploaie sau topire). Tot viituri compuse generează aportul de apă al 
afluenţilor unui râu, când nu se suprapune peste unda de viitură a cursului 
principal.  

Forma viiturilor artificiale poate fi foarte diversificată, în funcţie de modul 
de ieşire din lacul de acumulare. De cele mai multe ori forma lor se poate asocia 
mai mult cu un dreptunghi, decât cu triunghi.  
 

3. Delimitarea viiturilor 
  

La staţiile hidrometrice, în perioadele de exces ale scurgerii, citirea 
nivelului apei se face cu o frecvenţă sporită, astfel încât să se realizeze o imagine 
cât mai exactă a variaţiei. Prin redarea imagistică a acestor niveluri, sau a debitelor 
corespunzătoare, se obţine hidrograful viiturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Găsirea punctelor de inflexiune 
 
Pentru definirea elementelor hidrografului de viitură problema esenţială 

este delimitarea ei. Prin „tăierea viiturii” trebuie delimitat intervalul de variaţie a 
nivelului/debitului cu caracter accentuat, aşa cum rezultă din definirea ei. Această 
operaţie stabileşte durata viiturii, dar influenţează volumul, coeficientul de formă şi 
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raporturile dintre durate, respectiv volume. Totodată linia de delimitare separă 
volumul viiturii datorat scurgerii de suprafaţă, de volumul de bază al viiturii care 
este urmarea alimentării subterane.  
 Teoretic linia de delimitare uneşte un punct de inflexiune la începutul 
ramurii de creştere cu un punct de inflexiune de pe ramura de scădere (fig.2.). Dacă 
primul este de obicei clar, uşor de găsit, stabilirea celui de al doilea este greoaie şi 
comportă multe discuţii. Ramura de scădere a viiturii, în multe cazuri, are mai 
multe puncte de inflexiune, dintre care este greu de ales, sau scăderea este aşa de 
uniformă încât nu se găseşte un punct de inflexiune.  

La stabilirea acestui punct trebuie luate în considerare şi alte criterii, ca de 
exemplu corelaţia timpului total al viiturii cu altitudinea medie şi suprafaţa 
bazinului hidrografic, sau cu lungimea râului:  

 
T = f(H, A) sau T = f(L)   (1) 

  
Delimitarea unei viituri se poate face cu linie dreaptă (fig.3), cu linie frântă 

sau cu linie curbă (fig.4). Cea mai uzitată metodă este tăierea printr-o dreaptă, care 
poate avea trei poziţii: 
 -ascendentă către ramura de scădere. Este cea mai logică, deoarece la 
sfârşitul viiturii alimentarea subterană este mai bogată decât la începutul ei. 
 -paralelă cu axa abscisei. În unele bazine hidrografice mici nu se modifică 
intensitatea alimentării subterane în timpul viiturii. 
 -descendentă către ramura de scădere. Este o situaţie mai deosebită şi mai 
rară. 
 

 
Fig. 3. Delimitarea viiturii cu linie dreaptă 

 
 Delimitarea printr-o linie frântă are în vedere continuarea trendului de 
scădere a alimentării subterane până în momentul producerii nivelului/debitului 
maxim, după care începe să crească. Utilizarea tăierii cu o linie curbă este mai mult 
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Fig. 5. Separarea unei viituri biundice 

teoretică şi ia în considerare diferite aluri ale variaţiei alimentării subterane. 
Aceasta depinde de relaţia dintre nivelul apei în râu şi nivelul apei freatice la 
începutul viiturii, şi de alţi factori locali de influenţare. 
 

 
Fig. 4. Delimitarea viiturii cu linie frântă şi linie curbă 

 
 La viiturile cu două vârfuri delimitarea implică nu numai separarea 
alimentării subterane. Dacă necesităţile analizei solicită, se pot separa două viituri 
simple, prin extrapolarea ramurii de scădere sau de creştere (fig.5). Alura porţiunii 
extrapolate urmăreşte aproximativ trendul de variaţie a ramurii care s-a tăiat. 
Desigur metoda implică unele inexactităţi, deoarece se presupune implicit legităţi 
de variaţie care nu se ştie cum ar fi fost.  

 
O altă problemă a delimitării 

viiturilor se referă la luarea în 
considerare sau neglijarea suprafeţei de 
sub linia de tăiere, care reprezintă 
volumul de apă din alimentarea 
subterană. La viiturile unde distanţa 
dintre linia de tăiere şi abscisă este 
mică, iar suprafaţa corespunzătoare este 
neglijabilă în comparaţie cu suprafaţa 
hidrografului, se consideră că viitura 
începe şi se termină la debitul zero. 
Dacă această distanţă, respectiv 
suprafaţă este mare, nu se consideră ca 

parte a viiturii. Considerentele de mai sus sunt foarte importante la calculul 
volumului viiturii şi al coeficientului de formă. 
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Fig. 6. Viitură cu volum de bază neglijabil şi cu volum de bază important 

 
 

Metoda de delimitare utilizată pentru diferite hidrografe de viitură depinde 
şi de scopul urmărit. Altfel se taie o viitură pentru analize hidrologice şi altfel 
pentru activitatea de apărare împotriva inundaţiilor, de gospodărire a apelor sau 
pentru estimarea riscului.  
 

4. Calculul undelor de viitură 
  

Geometria hidrografului viiturii este dată de alura ramurii de creştere şi a 
ramurii de scădere, delimitate în partea superioară de nivelul/debitul maxim. 
Elementele caracteristice ale unei viituri se referă la puncte, distanţe şi suprafeţe 
care se transformă în volume. Ele se determină pe hidrograful viiturii, prin citire 
directă sau prin calcul.  
 Hidrograful se poate analiza ca funcţia H = f(T) sau ca o funcţie Q = f(T). 
Forma hidrografului nivelurilor nu este aceeaşi cu forma hidrografului debitelor, 
deoarece intervine funcţia Q = f(H) a cheii limnimetrice. Deoarece hidrograful 
debitelor este mai des utilizat, în continuare se analizează elementele acestuia.  
 -Debitul iniţial (Qin). Este valoarea inflexiunii de la baza ramurii de 
creştere, de unde rata schimbărilor de debit este bruscă, datorată suprapunerii 
alimentării de suprafaţă peste cea subterană.  

-Debitul de sfârşit/final (Qsf). Este valoarea inflexiunii de pe ramura de 
scădere, unde încetează alimentarea de suprafaţă, iar în continuare scurgerea este 
reprezentată doar de alimentarea subterană.  

-Debitul maxim (Qmax). Exprimă valoarea punctului culminant dintre 
ramura de creştere şi de scădere a hidrografului.  
 -Timpul de creştere (Tcr). Reprezintă perioada de creştere bruscă a 
debitelor între momentul debitului iniţial şi momentul debitului maxim. Forma 
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ramurii de creştere a hidrografului depinde de caracteristicile ploii sau a topirii 
zăpezii, şi de condiţiile bazinului hidrografic care influenţează concentrarea 
scurgerii în albie de pe versanţi şi din afluenţi, până la încetarea ploii.  
 -Timpul de scădere (Tsc). Reprezintă perioada de descreştere a debitelor 
din momentul debitului maxim până în momentul debitului de sfârşit. Alura acestui 
segment este dată de modul de concentrare a scurgerii areale de pe versanţi şi de 
aportul afluenţilor, după încetarea ploii. Datorită legităţilor de formare a undelor de 
viitură timpul de creştere este mai mic decât timpul de scădere.  
 -Timpul total (Tt ). Exprimă perioada dintre momentul debitului iniţial şi 
cel al debitului final, şi se mai numeşte durata viiturii. Este suma timpului de 
creştere şi a timpului de scădere. 

 
Tt = Tcr + Tsc    [ore]   (2) 

 
-Debitul de bază (Qb). Teoretic reprezintă valoarea debitului scurs, fără 

aportul scurgerii superficiale care se datorează ploii declanşatoare a viiturii. 
Debitul de bază al unei viituri variază în timp, după cum rezultă din analiza 
metodelor de delimitare. În funcţie de caracteristicile viiturii şi de metoda de 
delimitare utilizată, debitul de bază se poate stabili în mai multe feluri: 
 -se consideră debitul de bază egal cu debitul iniţial: Qb = Qin 
 -se calculează ca medie aritmetică a debitului iniţial şi a debitului de 
sfârşit: 

 

2
sfin

b

QQ
Q

+
=   [m3/s]   (3) 

 
-se calculează ca medie ponderată a debitelor de pe linia de delimitare a 

hidrografului, la paşi de timp egali: 

n

Q
Q

n

i

b

∑
= 1    [m3/s]   (4) 

-unde: Qi – debitele de pe linia de delimitare (m3/s) 
 n – numărul de valori luat în considerare 
 -Volumul de creştere (Vcr). Este exprimat de suprafaţa delimitată de 
ramura de creştere, verticala debitului maxim şi linia de delimitare dintre momentul 
iniţial şi momentul debitului maxim. Dacă se iau în considerare elementele 
exprimate pe axe (debit şi timp) suprafaţa reprezintă volum de apă. Relaţiile 
analitice de calcul, ale sumei şi ale integralei, sunt: 
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                                                                     [m3]   (5) 
 
 

sau  ∫=
crT

crcr dtQiV
0

*        [m3]  (6) 

   
-unde: n – numărul de debite luate în calcul de pe ramura de creştere a viiturii, 
inclusiv Qin şi Qmax. 

Qi – debitele de pe ramura de creştere (m3/s) 
Δt – numărul de secunde al pasului de timp (3600, dacă se iau debite orare) 

 dtcr – paşii de timp dintre Qi succesive (s) 
 Volumul de apă se poate determina şi grafic, prin planimetrarea suprafeţei 
(exprimată în cm2) şi înmulţirea cu produsul scărilor.  
 -Volumul de scădere (Vsc). Reprezintă suprafaţa delimitată de ramura de 
scădere, verticala debitului maxim şi linia de delimitare dintre momentul debitului 
maxim şi momentul debitului de sfârşit. Cu acelaşi raţionament de calcul analitic se 
pot scrie ecuaţiile: 
 

  [m3]   (7) 
 

sau   sc
T

isc dtQV
sc

*
0

∫=   [m3]   (8) 

-unde: n – numărul de debite luate în calcul de pe ramura de scădere a viiturii, 
inclusiv Qmax şi Qsf. 

Qi – debitele de pe ramura de scădere (m3/s) 
 Δt – numărul. de secunde al pasului de timp (3600, dacă se iau debite 
orare) 

dtsc – paşii de timp dintre Qi succesive (s) 
 Se poate utiliza aceeaşi metodă grafică de determinare ca la Vcr.. 
 -Volumul viiturii (Vt sau V). Exprimă volumul total de apă, reprezentat 
prin hidrograf. Se poate determina prin mai multe metode: 
 a)-ca sumă a volumelor de creştere şi de scădere: 

sccr VVV +=    [m3]   (9) 
 b)-cu ecuaţia sumei: 

 

t
QQ

V
n

ii Δ
+

= ∑ + *
21

1    [m3]   (10) 

t
Q

Q
Q

V
n

i
in

cr Δ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
++= ∑

−

22
max

1

2

t
Q

Q
Q

V sf
n

isc Δ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= ∑

−

22

1

2

max
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-unde: Qi – debitele de pe ramurile hidrografului (m3/s) 
 Δt – pasul de timp dintre debitele luate în calcul (s) 
 n – numărul de valori 

c)-cu ecuaţia integralei: 

   dtQV
Tt

i *
0
∫=     [m3]  

 (11) 
-unde: Tt – timpul total al viiturii 
 Qi – debitele de pe ordonată (m3/s) 
 dt – paşi de timp foarte scurţi, în care se iau în considerare debitele (s) 
 d)-prin metoda grafică: se planimetrează suprafaţa hidrografului şi se 
înmulţeşte cu produsul scărilor. 
 La metodele prezentate mai sus s-a neglijat volumul de bază al viiturii, 
adică toate debitele au fost considerate de la zero. În cazul în care volumul de bază 
este considerabil, din toate debitele de pe hidrograf se scad debitele de bază 
corespunzătoare fiecărui debit al hidrografului. Astfel formula generală devine: 

 
( ) ( )

t
QQQQ

V
n

ibiibi Δ
−+−

= ∑ ++ *
21

1,1,   [m3]  (12) 

 
-unde: Qi, Qi+1 – debitele succesive de pe hidrograf (m3/s) 
 Qb,i, Qb,i+1 – debitele de bază corespunzătoare (m3/s) 
 Δt – pasul de timp dintre debitele luate în calcul (s) 
În asemenea situaţii şi la planimetrare se ţine cont doar de suprafaţa hidrografului 
generat de scurgerea de suprafaţă. 
 -Coeficientul de formă (γ). Reprezintă raportul dintre volumul viiturii şi 
volumul dreptunghiului cu laturile Qmax şi Tt. Cu alte cuvinte exprimă în ce măsură 
hidrograful viiturii umple dreptunghiul în care se înscrie.  

 

tTQ
V

*max

=γ       (13) 

 
Dacă debitul de bază nu este egal cu zero atunci formula devine: 

 

( ) tb TQQ
V

*max −
=γ      (14) 
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Fig. 7. Elementele undei de viitură 

 
 

5. Alţi parametri utilizaţi în evaluarea riscului 
 
Alături de cunoaşterea elementelor hidrografului de viitură, evaluarea 

riscului indus necesită cunoaşterea şi a altor parametri. Cu ajutorul lor se estimează 
corectitudinea calculului elementelor, abundenţa scurgerii de suprafaţă şi viteza de 
înaintare a undei de viitură de-a lungul albiei. 

-Raporturile dintre elemente. Pentru caracterizarea hidrografelor de 
viitură şi în vederea verificării corectitudinii delimitărilor, se utilizează şi 
calcularea unor raporturi. Ele se referă la timpi şi la volume: 

 

t

cr

T
T

 , 
sc

cr

T
T

 sau 
t

cr

V
V

 , 
sc

cr

V
V

   (15) 

 La râurile din România valoarea raportului Tcr/Tt este de 1/2 - 1/3 pentru 
bazine hidrografice mici (50-100 km2) şi 1/3 - 1/5 pentru bazine cu suprafeţe mari. 
Raportul Vcr/Vsc este aproximativ 0,5 pentru râuri cu bazine în care concentrarea 
scurgerii este foarte rapidă şi în jurul unităţii unde dezvoltarea viiturii este mai 
lentă.  
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 -Scurgerea maximă specifică. Reprezintă repartiţia areală pe suprafaţa 
bazinului hidrografic a valorii debitului maxim. Ea exprimă o valoare medie 
raportată la unitatea de suprafaţă. Cunoaşterea ei este importantă în generalizările şi 
analizele spaţiale ale mărimii debitului maxim, în vederea evaluării potenţialului de 
risc.  

 

A
Q

q max
max =   [m3/s.km2] sau [l/s.km2]  (16) 

  
-Startul scurgerii maxime. Raportarea volumului viiturii la suprafaţa 

bazinului arată grosimea medie a stratului de apă care ar acoperi întreaga suprafaţă 
bazinală. Stratul scurs exprimă bogăţia scurgerii în timpul viiturii.  

 

A
V

h t=max    [mm]   (17) 

  
-Coeficientul de scurgere al viiturii. Rezultă din raportul dintre cantitatea 

de apă scursă în viitură şi cantitatea ploii. Se poate exprima ca raport al straturilor 
sau al volumelor. Coeficientul arată cât de intensă a fost infiltraţia în funcţie de 
caracteristicile solului. Se utilizează la calculul debitului maxim şi la generalizări 
de sinteză. 

P

v

h
h

=α  sau 
P

t

V
V

α      (18) 

 -Timpul de propagare. Exprimă viteza de înaintare a undei de viitură de-a 
lungul albiei râului. Ea depinde de mărimea viiturii, dar şi de caracteristicile albiei 
(liniaritate, formă, rugozitate). Dacă apa depăşeşte albia şi inundă partea inferioară 
a văii, scurgerea unei părţi a apei viiturii este întârziată. În această situaţie intervine 
atenuarea viiturii, care modifică valoarea debitului maxim şi a formei 
hidrografului. Cunoaşterea timpul de propagare este foarte importantă în apărarea 
împotriva inundaţiilor. 
 

6. Riscurile asociate 
  

Analiza riscului indus de undele de viitură implică evaluarea probabilităţii 
de depăşire (p) a debitului maxim sau a volumului şi a pagubelor produse (k).  

 
kpr *=      (19) 
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Aceasta implică o cunoaştere cât mai exactă a elementelor undei de viitură, 
unde importanţă majoră are delimitarea viiturii. Dacă această primă operaţie este 
eronată toate calculele ulterioare implică greşeli, uneori fundamentale.  
 Viiturile şi inundaţiile constituie fenomenele de risc hidric cele mai 
dinamice şi mai periculoase (Romanescu, 2009). În acelaşi timp trebuie arătat că 
aceste fenomene fac parte din regimul natural de scurgere al râurilor, respectiv din 
rezultantele acestei faze a scurgerii. Probabilitatea producerii lor exprimă o 
periodicitate, proprietate a tuturor fenomenelor naturale.  
 Pagubele produse de inundaţii sunt directe şi indirecte. Primele se 
repercutează nemijlocit asupra componentelor naturale şi antropice ale mediului. 
Astfel sunt afectate asociaţiile vegetaţiei naturale din luncă, proprietăţile fizice şi 
juridice, iar în cazuri grave sănătatea şi viaţa oamenilor. Pagubele indirecte se 
manifestă prin întreruperea circulaţiei pe drumurile publice, întreruperea proceselor 
de producţie agricolă sau industrială, migrarea populaţiei spre zone mai protejate 
etc. 
 Prevenirea pagubelor sau limitarea lor se realizează prin măsuri structurale 
şi nestructurale. În ambele situaţii eficienţa lor depinde în primul rând de 
cunoaşterea elementelor hidrografului de viitură. Pentru realizarea măsurilor 
structurale este nevoie de proiectarea obiectivelor, la baza căreia stau parametrii 
hidrologici. De asemenea utilizarea măsurilor nestructurale nu se poate implementa 
fără cunoaşterea fenomenologiei viiturilor. 
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