Traind in zona Marilor
Baraje
Riscuri asumate

Ti-ai pus vreodata aceasta intrebare:
Viata și bunurile mele ar putea fi influentate de
barajul din vecinatate???
Barajele furnizează apă potabilă, energie hidroelectrică, controlul
inundațiilor, recreere și multe alte beneficii pentru oameni și economia
locală. Dar, dacă aceste baraje sufera avarii, pot prezenta riscuri
semnificative pentru oamenii și proprietățile din aval.
In Romania există peste 1000 de baraje, din care 250 sunt
catalogate ca baraje mari. Este important să știți dacă dvs. și cei dragi
trăiți, lucrați sau va petreceti timpul liber în zone care pot fi afectate de
deteriorarea unui baraj și ce trebuie să faceți dacă se produc avarii.
Această broșură a fost creată pentru a vă ajuta să răspundeți la întrebările
despre baraje: care este scopul lor, ce riscuri sunt asociate cu barajele și
de unde puteți obține informații despre modul in care să reacționați dacă
au loc avarii la un baraj din vecinatate.

De ce ar trebui să fii interesat de baraje?
Barajele oferă beneficii esentiale, inclusiv protecția împotriva inundațiilor,
alimentarea cu apă, hidroenergia, irigarea și petrecerea timpului liber.
Imaginați-vă impactul ruperii unui rezervor major sau a unui baraj care are
rol de control al inundațiilor.

Barajul Belci rupt in anul 1991 (foto 2016)
Deși avariile la baraje sunt rare, impactul poate fi catastrofic, adesea
depășind cu mult fluxul normal sau provocand inundatii.
• O inundație ar putea fi catastrofică? Câte locuințe și afaceri ar putea fi afectate?
Câți oameni ar fi strămutați?
• Ar exista suficientă apă pentru uz casnic? Dar pentru irigarea
culturilor? Îngrijirea animalelor? Stingerea incendiilor?
• Utilitățile locale sunt dependente de hidroenergie? Câte vieți și locuri de
muncă ar fi afectate de oprirea temporară sau închiderea unei intreprinderi
dependente de hidroenergie?
• Cum ar putea fi afectate sistemele de transport - drumurile, calea ferată, căile
navigabile?
• Cum ar putea fi afectate afacerile locale, locurile de muncă și zonele de agrement
din imprejurimi dacă se rupe un baraj?
Dacă barajele nu functioneaza corect si nu sunt întreținute pot
prezenta riscuri pentru persoanele care trăiesc în aval. Când barajele
îmbătrânesc, se deteriorează sau funcționează defectuos, pot elibera fluxuri

neasteptate de apa, periculoase și bruște, care pot produce inundatii. Avariile
barajului pot prezenta riscuri de siguranță pentru un public adesea neinformat.
Multe comunități din România se află în vecinătatea a cel puțin unui baraj. În
multe cazuri, orașele mari, elementele vitale ale infrastructurii, locurilor de
muncă și afacerilor noastre sunt situate în aval de baraje.
Inundațiile provocate de ruperea barajului sunt aproape întotdeauna neprevăzute
și mai violente decât inundațiile naturale ale cursurilor de apă, fluviale sau de
coastă. Ele produc adesea daune mari. Barajele sunt deținute și exploatate de mai
mulți proprietari. Uneori acestea servesc unui scop limitat - de exemplu, un grup
de persoane care își construiesc locuințele în jurul unui lac. De cele mai multe
ori barajele servesc unor interese mai mari - de exemplu, pentru alimentare cu
apă.
Dezvoltarea în aval crește valoarea potentialelor pagubelor provocate de ruperea
unui baraj. Barajele construite în zonele rurale, care în cazul unei ruperi au afectat
doar terenurile agricole, pot acum să afecteze cartierele și zonele industriale. Ca
urmare a construcției de noi baraje precum și a dezvoltării comunitatilor în aval
de barajele existente, numărul barajelor care ar putea reprezenta un risc pentru
viața umană, în cazul în care se produc avarii, creste constant. În ultimul deceniu,
acesta a crescut la peste 1.000.
Informatii despre baraje
Scopul
Un baraj se construieste cu scopul de a reține sau depozita apă sau alte
materiale lichide, pentru alimentarea cu apă a oamenilor, irigatii, alimentarea
cu apă a animalelor, generarea de energie, izolarea sterilului, recreere,
poluarea sau controlul inundațiilor. Multe baraje au ca scop o combinație a
acestora.
Proprietatea
In Romania barajele apartin in special de Apele Romane si Hidroelectrica,
(http://www.baraje.ro/rrmb/rrmb_idx.htm )
Principalele tipuri de baraje
Barajele artificiale pot fi clasificate in functie de tipul de material de
construcție utilizat, metodele folosite în construcții, inclinarea sau
secțiunea transversală a barajului, modul în care barajul rezistă forțelor
de presiune a apei din spatele acestuia, caracteristicile de stocare (pe

cursul apei, la suprafata sau subteran și, ocazional, în funcție de scopul
barajului. Barajele pot fi construite dintr-o varietate de materiale,
inclusiv pamant, piatră, steril din minerit, beton, zidărie, oțel, lemn,
diverse materiale (cum ar fi plastic sau cauciuc) și combinații ale acestor
materiale.
Digurile reprezinta cel mai frecvent tip de baraj utilizat astăzi.
Materialele folosite pentru construirea lor includ pamantul, piatra sau
deșeurile obținute din extractia carbunelui. Un dig este denumit "baraj
de pământ" sau "baraj de piatră", în funcție de tipul de material folosit
la constructia lui (pământ sau rocilor compacte). Rezistența unui dig este
în primul rând rezultatul tipului de materiale din care este construit.

Barajul Izvorul Muntelui

Barajul Vidraru

Barajele de beton pot fi clasificate ca baraje de greutate și baraje în arc,
in funcție de modul în care rezistă presiunii apei din rezervor. Cel mai
comun tip de baraj de beton este un baraj de greutate din beton. Masa
betonului se opune presiunii apei din rezervor (lac). Un baraj cu
contraforti este un tip specific de baraj de greutate în care cantitatea
betonului este redusă, iar forțele de presiune a apei sunt direcționate
spre fundația barajului prin contraforti verticali sau înclinati (exemplu
în România - Barajul Poiana Uzului). Barajele de greutate sunt

construite din blocuri verticale de beton cu etanșări flexibile la
contactul dintre blocuri.
Barajele de tip arc au în general sectiunea transversala mai subțire decât
barajele de greutate. Forțele care acționează pe un baraj de tip arc sunt
distribuite lateral în contraforti. Forma arcului poate să fie un segment
de cerc sau o elipsă, iar arcul poate fi curbat în plan vertical, precum și
în plan orizontal. Aceste baraje sunt de obicei construite dintr-o serie de
blocuri verticale care sunt fixate împreună si sunt prevăzute cu
diguri/stavilare pentru a opri scurgerea apei între ele. Exista mai multe
tipuri de baraje de tip arc, baraje cu arce multiple (Barajul Vidraru – cel
mai inalt din tara), in care sunt folosite mai multe arcuri precum si baraje
de greutate de tip arc (Barajul Izvorul Muntelui) care combina
caracteristicile celor doua tipuri.
Alte tipuri de baraje
Barajele de steril stocheaza deșeurile industriale din activitățile miniere sau
din prelucrarea mineralelor. Iazurile sunt folosite pentru depozitarea cenușii
rezultate în principal din arderea cărbunelui.
Care sunt riscurile asociate barajelor?
Avariile la baraje au probabilitate mica de producere dar sunt
evenimente cu consecinte grave.
Deși in urma prabusirii bajarului au murit mii de oameni si au survenit
daune materiale substantial, buna planificarea și programele
îmbunătățite de siguranță a barajelor din ultimii ani, așa cum se susține
în această broșură, au redus dramatic pierderile de vieți omenești și
daunele materiale.
Prabusirile barajelor sau prabusirile parțiale nu sunt, de obicei, cauzate
de furtuni. Cele mai multe avarii se încadrează în una sau mai multe din
următoarele categorii:
Defectele structurale: Defectele fundației, inclusiv instabilitatea
(tasarea) amplasamentului și instabilitatea inclinarii, sau avariile
cauzate de cutremure, au cauzat aproximativ 30% din toate prabusirile
de baraje din Statele Unite.

Defecte mecanice: defectiunile la porțile de evacuare (ecluzele),
conducte sau supape pot cauza avarii la baraje sau inundatii, acestea
reprezintă aproximativ 36% din toate avariile barajelor din Statele
Unite.
Defecte hidraulice: Supraîncărcarea barajului este adesea un precursor
al prabusirii barajului. Statisticile arată că supraîncărcarea din cauza
proiectarii necorespunzătoare, blocarea deșeurilor pe deversoare, sau
decantarea barajului reprezintă aproximativ 34% din toate prabusirile
de baraje din Statele Unite.
Urmatoarele probleme pot duce la aparitia avariilor la baraje:
• Criterii inadecvate de proiectare
• Functionarea defectuoasa a componentelor barajului
• Proasta functionare sau defectiuni la deversoare
• Probleme cauzate de infiltrarea apei
• Probleme de stabilitate a amplasamentului
• Daune cauzate de vandalism
• Functionare necorespunzatoare
Eliberarea apei
Eliberarile intenționate de apă din baraje se limitează la deversări și
lucrări de evacuare. Un baraj are, de obicei, un deversor principal și o
instalație de scade a nivelului apei. În plus, unele baraje sunt echipate
cu deversori auxiliari pentru a face fata, în condiții de siguranță, la
inundații extreme.
Deversarile planificate
Deversarea, fie planificata, fie ca răspuns la situații de urgență, poate
crea riscuri de inundații și de siguranță publică, chiar și în absența unor
avarii la baraj. În perioadele de flux extrem, barajele se pot umple până
la capacitatea maxima, necesitând eliberări de urgență care pot inunda
zonele din aval. Oamenii care înotausau pescuiau în aval de baraje au
fost prinși în curenti de scurgere, uneori cu rezultate tragice. Multe
baraje au sirene care avertizeaza publicul atunci cand are loc o
deversare controlata.

Scurgere controlata
a apei de la barajul
Poiana Uzului

Avarii recente la baraje (http://daring.infp.ro/belci.php)
În noaptea de 28-29 iulie 1991, după o zi senină și fără precipitații, în
bazinul râului Tazlău au căzut precipitații torențiale, cu caracter
excepțional. Ploile torențiale care au căzut în 28-29 iulie 1991 în Carpații
Orientali, în Subcarpații Moldovei și ai Curburii au provocat o undă de
viitură pe râul Tazlău (județul Bacău), de circa 7 metri înălțime. În numai
1½ oră, la stația hidrometrică Lucăcești, de la 30 km în amonte, s-au
înregistrat precipitații de 95,6 l/m², iar la stația Livezi, de la 16 km în
amonte, 148,8 l/m². Micro hidrocentrala din aval era oprită datorită unei
defecțiuni tehnice, motiv pentru care s-a întrerupt și alimentarea cu
energie electrică a mecanismelor barajului. Nivelul apei în lac a crescut
foarte repede, astfel că la ora 2,15 apa a ajuns la nivelul coronamentului
și a început deversarea peste barajul de pământ. În jurul orei 4,50 s-a
produs o creștere a debitelor înaval la cca 1.800 m³/sec, ceea ce denota
prăbușirea digului. La ora 7,15 lacul era aproape gol, iar la 7,50 râul
Tazlău curgea printr-un șenal format în depunerile aluvionare din lac și
trecea în aval printr-o breșă formată în digul mal stâng al barajului de
pământ. Debitul maxim al viiturii de pe râul Tazlău din 28-29 iulie 1991
a fost de 3100 mc/s. Mecanismul cedării barajului de pământ a fost

eroziunea superficială a primului aval, concomitent cu saturarea acestuia
și apoi alunecarea taluzului aval urmată de o eroziune rapidă și profundă.
Cauzele accidentului au fost următoarele: în faza de proiectare, barajul a
fost încadrat la clasa I-a de importanță, pentru care debitele de calcul cu
asigurare de 0,1% și de verificare de 0,01% erau mult inferioare valorilor
determinate pe baza observațiilor din cei peste 25 de ani de exploatare și
a observații lor hidrologice, respectiv de 1515 m³/sec și 2450 m³/sec. Deși
era cunoscută, modificarea debitelor maxime nu a condus la mărirea
capacității de evacuare. În aceste condiții deversarea peste baraj, și apoi
cedarea, s-au produs datorită viiturii excepționale din noaptea
accidentului, apreciate la 2800 – 3000 m³/s și a imposibilității manevrării
echipamentelor hidromecanice, datorată întreruperii alimentării cu
energie electrică.

Barajul Belci (Foto 2016)
Au fost 25 de morți și niciuna din cele 250 de case nu a mai rămas în
picioare
Alte exemple recente de distrugeri partiale sau totale ale unor baraje
In statele Unite, in 25 iulie 2010, Barajul Delhi ,comitatul Delaware,
statul Iowa (a distrus 300 case), un barajul privat din comitatul Etowah,
statul Alabama (daunele raportate au fost de 100.000 USD), 22 decembrie
2008, barajul Kingston, comitatul Roane,statul Tennessee (a distrus 12
case), 14 martie 2006, barajul Loko, Kauai, Hawaii (a ucis 7 oameni). Cel

mai recent caz a fost in Puerto Rico, in 22 septembrie 2017, unde barajul
Guajataca a cedat ca urmare a Uraganului Maria (13 morti) .

http://observator.tv/extern/un-baraj-a-cedat-in-puerto-rico-inurma-uraganului-maria-evacuari-masive-zeci-de-mii-de-locuitorisunt-transportati-de-urgenta-spre-locuri-inalte-225330.html
Sunteti sau ati putea fi afectati de prabusirea unui baraj si ce
zona ar fi inundata?
Multi oameni care locuiesc in zona de inundabilitate a barajului
nu cunosc complet pericolul potential ascuns in amonte.
"Zona de inundabilitate" este zona din avalul barajului care ar putea fi
inundată în cazul unei defecțiuni sau a eliberării necontrolate a apei și
este, în general, mult mai mare decât suprafața pentru cursul normal al
apei sau inundatii.

Hartă de inundabilitate pentru un scenariu de rupere a barajului Izvorul
Muntelui, cu un maxim de scurgere de 60000 cfs

"Zona de inundabilitate ca urmare a ruperii barajului" ar putea fi mai
mare decât aceea care se regaseste pe pagina rowater.ro
(http://gis2.rowater.ro:8989/flood/ ), unde sunt prezentate benzile de
inundabilitate ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile si care ar putea sa apara
cu o probabilitate de 1% (vezi figura urmatoare)

Potentialii cumparatori ar trebui să știe dacă există un baraj sau
posibilitatea construirii unui baraj în amonte. Acest lucru este uneori
dificil de determinat de pe proprietate, deoarece barajul din amonte ar
putea să nu fie vizibil. În unele cazuri, barajul poate fi amplasat la multi
km în amonte din proprietate și pot fi ascunse vederii.
De asemenea, cumpărarea unei proprietăți pe sau lângă un lac artificial
necesită o înțelegere a implicatiilor date de aceasta apropiere. Aceste
proprietăți tind să aibă valori mai mari decât proprietățile de dimensiuni
similare care nu sunt situate in vecinatatea unui lac. Evacuarea lacului
sau coborârea permanentă a nivelului apei lac poate reduce dramatic
valorea proprietăților pe sau lângă lac. Fluctuația nivelului lacului de la
nivel normal până la inundatii poate împiedica sau ingreuna accesul la
proprietate. În multe cazuri, barajul este deținut de o asociație de
proprietari care sunt responsabili pentru întreținerea barajului și sunt
răspunzători pentru oriceavarii apărute la baraj.
Potențialii cumpărători ar trebui să cunoasca riscurile, datorii legale și
financiare și alte aspecte legate de structura lacului, barajului și a
structurilor de control înainte de achiziționarea unei case.

Dupa ce ati aflat ca proprietatea dvs se afla in zona de inundabilitate
a barajului, ce urmeaza?

Puneti intrebari despre starea
barajului si pericolul potential
Functionarii statului si proprietarul barajului ar trebui sa poata raspunde la
intrebari ca:
• Care este gradul de siguranta al barajului?
• Cand a fost verificat ultima data?
• Care este starea lui?
• Proprietarul are posibilitati financiare ca sa intretina in mod
corespunzator barajul?
• Exista un plan de urgenta in caz de prabusire a barajului?

Planuri de actiune in caz de urgenta
Una dintre cele mai importante întrebări care trebuie adresate
oficialilor de la barajul de stat sau proprietarilor de baraj este dacă
există un plan de acțiune in caz de urgență, actualizat pentru barajul
în cauză. Acest plan este un document formal care identifică posibilele
cauze de urgență care pot aparea la un baraj și specifică acțiunile de
reducere a pagubelor materiale și a pierderilor de vieți omenești.
Planul include acțiunile pe care trebuie sa le faca proprietarul barajului
pentru a minimiza problemele de la baraj și pentru a emite
avertismente autorităților responsabile de gestionarea situațiilor de
urgență.
Dacă locuiți sau lucrați într-o zonă de inundabilitate a barajului, aflați
traseul de evacuare astfel încât, in cazul unui incident la baraj, să puteți
ieși rapid din calea apelor. Pentru a obține aceste informații, luați
legătura cu autoritățile locale care gestioneaza situațiile de urgență, si
care sunt responsabile pentru planificarea și implementarea evacuării.

Comunicarea cu autoritatile este cea mai importanta
Puncte de retinut:
• Aflati dacă există un plan de actiune in caz de urganta, actualizat
• Determinați ce tipuri de sisteme de avertizare a populatiei exista, in
caz de avarii la baraj. De exemplu,daca exista sirene, o aplicatie de
telefonie mobila, sau avertizare „din usa-in-usa”. Fiti atenti la
avertizari.
• Aflati amplasarea adăposturilor de urgență
• Aflați cum puteți ajunge intrun loc sigur și ce rute de evacuare exista
• Informați autoritatile despre membrii familiei care sunt handicapați
sau pot avea nevoie de asistență specială..
Pregatiti-va casa si familia
• Informați-vă familia de riscuri de inundare și asigurați-vă că fiecare
membru al familiei știe ce să facă în caz de urgență
• Ridicati aparatele electrice.
• Protejati peretii subsolului cu materiale impermeabile, pentru a
Evita infiltratiile
• Pastrati bunurile și documente importante laetajul superior al casei
dvs. sau într-un seif.
• Pregătiți un kit de urgență.
Ce trebuie sa faceti in caz de urgenta?
Daca in zona dvs exista probabilitatea de producere a unei inundatii,
dvs trebuie sa:
• Ascultati radioul sau televizorul pentru informatii.
• Tineti minte că pot apărea avarii la baraj sau inundații controlate.
Dacă există vreoprobabilitate de inundare rapidă, deplasați-va
imediat in zone mai înalte. Nu așteptați instrucțiunile
• Fiți conștienți de curentii de apa, canale de scurgere și alte pericole
care pot apărea brusc. În aceste zone inundațiile pot sa apara cu sau
fără avertismente clare, ca norii de ploaie sau ploile abundente.
Daca trebuie sa va pregatiti pentru evacuare, nu uitati:
• Asigurati-va casa. Daca aveti timp aduceti inauntru mobilierul din
afara locuintei.. Mutati obiectele importante la etajul superior.

•

Opriti alimentarea cu energie de la comutatoarele principale, daca
vi se cere acest lucru. Deconectati aparatele electrice. Nu atingeri
echipamentele electrice daca sunteti ud sau daca stati cu picioarele
in apa.
Daca trebuie sa va parasiti locuinta, tineti minte aceste sfaturi:
• Nu treceti prin apa in miscare. Sase centimetri de apa in miscare va
pot face sa cadeti. Daca trebuie sa mergeti prin apa, mergeti prin
locurile in care apa nu se misca. Folositi un bat ca sa verificati
fermitatea/stabilitatea solului de sub picioare.
• Nu conduceti in zonele inundate. Daca apa va inconjoara masina
abandonati-o si mergeti in zonele mai inalte, daca puteti face asta in
siguranta.
Trebuie ca imi fac o asigurare impotriva inundatiilor?
Deoarece asigurările de locuințe standard nu acoperă daunele
provocate de inundații, este important să aveți protecție împotriva
inundațiilor asociate cu uraganele, furtunile, ploile abundente,
avariile la baraje și alte condiții care vă pot afecta casa sau afacerea.

ASIGURAREA DE BAZA IMPOTRIVA INUNDATIILOR,
CUTREMURELOR SI ALUNECARILOR DE TEREN
ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOATA LUMEA SI NU
DOAR PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC IN
ZONELE DE INUNDABILITATE A BARAJULUI!!!
Doar pentru că nu ați trait nici o inundație în trecut nu înseamnă că
nu veți experimenta una în viitor. Riscul de inundații nu se bazează
doar pe istorie ci si pe o serie de alți factori: posibila prabusire a
barajului, precipitațiile, fluxul fluvial, topografia, măsurile de control
a inundațiilor și schimbările datorate dezvoltării.

Siguranta barajelor, Riscul de inundatii si Responsabilii pentru
gestionarea situatiilor de urgenta
Publicul/Oamenii
• Înțelegeți că sunteți în pericol și că există pași pe care îi puteți face
pentru a vă proteja de inundații, daca apar avarii la baraj/ deversari de
apa.
• Cunoașteți căile de evacuare
Proprietarii si angajatii barajului
• Întrețineți și exploatati corect barajulul pentru a vă asigura că nu
apar avarii.
• Colaborați cu oficialii statului și autoritațile locali pentru a diminua
consecințele incidentelor de la baraj.
• Mențineți un plan de actiune in caz de urgenta. Informați oficialii
locali despre riscurile asociate barajului.
• Colaborați cu autoritatea statului pentru a respecta standardele de
siguranță.
Statul si Guvernul
• Guvernul este responsabil pentru reglementarea siguranței publice a
barajele nationale
• Autoritatile locale sunt responsabile pentru determinarea modului în
care este utilizat terenul din zonele inundabile și pentru aplicarea
reglementărilor privind gestionarea zonelor inundabile.
• Administrațiile locale si ISU sunt responsabile pentru intervenția de
urgență și evacuare in caz inundații.
Exercitii ISU:
29 septembrie 2010, exercitiu de alarmare la Barajul Siriu
http://www.jurnaluldebuzau.ro/social/un-amplu-exercitiu-de-alarmareorganizat-astazi-in-zona-barajului-siriu-blocheaza-circulatia-pe-dn-10/
26 mai 2011, ISU Bacau a organizat un exercitiu la Barajul Poiana
Uzului http://zdbc.ro/barajul-poiana-uzului-loc-de-repetitie-pentrudezastre/
14 mai 2014, exercitiu de alarmare la Barajul Minjesti

http://adevarul.ro/locale/vaslui/foto-risc-major-inundatii-barajulminjesti-cauza-ploilor-abundente-s-a-atins-pragul-critic-pericol1_5373a91b0d133766a8a770eb/index.html
Octombrie 2014, Exercitiu de alarmare la barajul de la Stanca Costesti,
Botosani https://www.youtube.com/watch?v=B_B4vlNrvNw
9 iunie 2015, exercitiu de alarmare in aval de Barajul Vidraru
http://incomod-media.ro/ziar/arges-exercitiu-de-alarmare-publica-inaval-de-barajul-vidraru/
5 ianuarie 2017, exercitiu de alarmare la Barajul Bicaz,
http://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/scenariu-apocaliptic-cazul-avariimajore-barajul-bicaz-In-minute-ape-orasele-piatra-neamt-bacau1_586c19e65ab6550cb80d2c6b/index.html

23 martie 2017, exercitiu de alarmare la Barajul Maneciu
(https://www.google.ro/search?q=isu+exercitii+baraje&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefoxb&gws_rd=cr&dcr=0&ei=c3nLWbGuL8Sv6ASu-qzYDQ
27 iunie 2017, exercitiu de alarmare la Acumularea Cuibul Vulturilor
http://www.ziaruldevaslui.ro/simulare-isu-vaslui-avarii-la-acumulareacuibul-vulturilor-si-inundatii-in-ciocani/

IGSU a lansat aplicatia pentru android si IOs, numita DSU. Este
recomandat ca toata lumea care poseda un smart phone sa isi instaleze
aceasta aplicatie:
http://www.dsu.mai.gov.ro/
Informatii despre localizarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta
(ISU) se gasesc pe pagina IGSU si pentru estul Romaniei pe pagina
proiectului DARING:
http://daring.infp.ro/miniportal.php
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