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REPERE  REZUMAT GRAFIC 

• Starea fizică a lucrărilor 
hidrotehnice transversale se 
degradează. 
• Caracteristicile 
amplasamentului și ale lucrării 
influenţează degradarea. 
• Gradientul indicelui de stare 
redă ritmul mediu anual în care 
avansează degradarea. 
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Prin lucrarea de față este studiată evoluția stării fizice a lucrărilor 
hidrotehnice transversale utilizate în amenajarea albiilor torențiale 
prin prisma unui indicator denumit gradientul indicelui de stare. Au 
fost luate în considerare 285 de lucrări hidrotehnice transversale 
situate în 14 bazine hidrografice torențiale din cuprinsul a 8 mari 
bazine hidrografice ale României. Pentru toate aceste lucrări, care au 
fost inventariate în două etape succesive, s-au reconstituit 
evenimentele comportamentale produse și s-au determinat indicele de 
stare și gradientul indicelui de stare. În urma prelucrării statistice a 
datelor, valorile medii ale gradientului indicelui de stare au evidențiat 
ritmul degradării lucrărilor, acesta fiind mai accentuat la lucrările 
amplasate pe cursurile torențiale din bazinele aflate la altitudine 
ridicată, la lucrările amplasate în treimea inferioară a sectorului de 
albie amenajat, la lucrările ale căror deversoare au deschideri reduse, la 
piesele de înălțime redusă, sau la cele recent puse în operă. 

Cuvinte cheie: 
Lucrări hidrotehnice transversale 
Indice de stare 
Gradientul indicelui de stare 
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1. INTRODUCERE 
După cum este cunoscut, pentru a reduce impactul asociat al viiturilor torențiale și 

proceselor erozionale, practica inginerească recurge la măsuri și lucrări de amenajare hidrologică și 
antierozională a versanților bazinelor hidrografice torențiale precum și la lucrări de amenajare 
hidrotehnică a rețelei hidrografice torențiale [1-10]. Lucrările hidrotehnice transversale, al căror rol 
este de primă importanță în această acțiune, sunt supuse unor factori de stres încă de la punerea în 
operă [3, 4]. De aceea, evoluția stării fizice a acestora trebuie să fie monitorizată în tot intervalul de 
exploatare a lucrărilor, astfel încât deficiențele survenite pe parcurs să fie remediate în 
conformitate cu prevederile referitoare la mentenanța lucrărilor [3, 11-18]. Pe acest palier al 
preocupărilor, pornind de la Normele tehnice elaborate sub egida fostului Minister al Silviculturii 
[12, 19], cercetarea științifică s-a focalizat către o nouă nișă și către abordări metodologice inovative 
ce s-au soldat cu rezultate având numeroase elemente de noutate și originalitate [12-14, 16, 18, 19]. 

Astfel, de la cercetarea bazată pe simpla observare vizuală pe teren a lucrărilor [4, 11, 12, 19] 
s-a trecut la o paradigmă nouă, fenomenologia comportării fiind abordată pentru prima dată din 
perspectivă statistică, la scară bazinală și populațională, după o perioadă relativ îndelungată de 
funcționare a lucrărilor (25 - 30 de ani). În acest cadru nou de abordare, a fost introdus și validat 
conceptul de ,,evenimente comportamentale asociate părților de lucrare”, s-a realizat o 
sistematizare tipologică, pe două grupe, a evenimentelor comportamentale, iar pentru fiecare 
eveniment din fiecare grupă s-a făcut o caracterizare sintetică [13-17, 20]. De asemenea, s-a recurs 
la o cercetare exploratorie aprofundată privind intensitatea principalelor evenimente 
comportamentale, având drept elemente de originalitate [13-18, 21, 22] criteriile de apreciere a 
intensității, stabilite pentru fiecare eveniment în parte, scările de evaluare a intensității, 
corespunzătoare acestor criterii, metodologia de estimare a intensității globale a evenimentelor, 
bazată pe utilizarea simultană a câte două criterii, analiza concordanței dintre distribuțiile 
experimentale privind intensitatea evenimentelor și trei dintre cele mai cunoscute distribuții 
teoretice (normală, Charlier - tip A și Beta) [13-15]. 

În sfârșit, pentru o mai bună organizare și desfășurare a activităților de monitorizare și de 
mentenanță a fost găsită o modalitate de a exprima, în termeni cantitativi, măsura în care efectul 
combinat al tuturor evenimentelor comportamentale înregistrate în perioada de funcționare a 
lucrărilor se reflectă în starea fizică a acestora. În urma acestei abordări inovative a fost definit și 
introdus în literatura de specialitate conceptul de ,,indice de stare al lucrărilor” [17-19, 21] iar mai 
recent ,,gradientul indicelui de stare” [23, 24]. Cu ajutorul celor două mărimi se poate caracteriza 
vulnerabilitatea fizică a unei lucrări hidrotehnice transversale aflată sub impactul viiturilor 
torențiale și al acțiunii altor factori de mediu, atât la momentul unei inventarieri cât și în intervalul 
dintre două inventarieri succesive. Pentru a completa și întregi exemplificarea acestui nou mod de 
abordare, expus de noi în lucrarea ,,Gradientul indicelui de stare al lucrărilor hidrotehnice 
transversale utilizate în amenajarea albiilor torențiale, indus de unele avarii ale lucrării propriu-
zise” [25], în cele ce urmează ne-am propus să argumentăm cu dovezi statistice care dintre 
caracteristicile amplasamentului și care dintre caracteristicile lucrării se regăsesc reflectate în 
valorile gradientului indicelui de stare. 
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2. MATERIALE ŞI METODE 
Cele 285 de lucrări hidrotehnice transversale luate în studiul de față sunt cuprinse în 

inventarul național al lucrărilor de corectare a torenților (abht.ro) și au fost reinventariate între anii 
2016 și 2020 (Tabelul 1). Ele sunt amplasate pe cursurile a 49 de pâraie torențiale din 14 bazine 
hidrografice torențiale, localizate în opt dintre marile bazine hidrografice ale României (Figura 1). 

Tabelul 1. Specificații privind lucrările reinventariate 

Marele bazin 
hidrografic 

Bazinul hidrografic 
torențial / 

Perimetrul de ameliorare 

Anul 
primei 

inventarieri 

Anul celei de-a 
doua 

inventarieri 

Perioada între 
inventarieri 

(ani) 

Numărul 
de lucrări 

Tisa Pârâul Repedea 2011 2017 6 29 
Someș Perimetrul Rebra Mare 2009 2017 8 7 
Crișuri Valea Crăiasa 2009 2017 8 51 
Banat Valea Beiului 2011 2017 6 20 

Jiu 
Valea Sohodol Runcu 2011 2016 5 17 

Valea Cetății 2009 2016 7 11 

Olt 

Pârâul Adânca de Jos 2009 2017 8 12 
Pârâul Tigăile 2009 2019 10 47 
Pârâul Vidaș 2009 2020 11 5 

Pârâul Zimbru 2009 2020 11 17 
Pârâul Tesla 2009 2019 10 13 

Valea Dracului 2009 2019 10 20 
Ialomița Valea Vârdaleș 2011 2017 6 19 
Dunăre Valea Jidoștița 2011 2017 6 17 

 

 
Figura 1. Localizarea bazinetelor luate în studiu 

 

Numărul lucrărilor (285) a fost adoptat în concordanță cu volumul populației de lucrări din 
inventarul amintit [26] (5200 de piese inventariate), ținându-se seama de coeficientul de variație 
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specific fenomenului [14, 15, 18], de toleranța admisă de 10% și de probabilitatea de garantare a 
rezultatelor de 90% [27]. Gradientul indicelui de stare (Gs), instrument care redă evoluția stării 
fizice a lucrărilor hidrotehnice transversale într-o perioadă de timp dată, a fost obținut din 
raportarea diferenței indicilor de stare (Ecuația 1) aferenți celor două inventarieri succesive 
(Tabelul 1) la numărul de ani ai perioadei. 

Gs = 𝑌𝑌𝑌𝑌(2)− 𝑌𝑌𝑌𝑌(1)

𝑁𝑁
 (1) 

Unde: 

Gs este gradientul indicelui de stare; 𝑌𝑌𝑌𝑌(2) - indicele de stare obținut la al doilea inventar; 
𝑌𝑌𝑌𝑌(1) - indicele de stare obținut la primul inventar; N- durata de timp dintre inventarieri (ani). 

Pentru calculul indicilor de stare (implicit al intensității evenimentelor din perioada de 
exploatare a lucrărilor) a fost folosită metodologia aplicată în studiile precedente privitoare la 
cuantificarea avariilor și disfuncționalităților apărute asupra lucrărilor hidrotehnice transversale, 
această metodologie suferind în decursul timpului diverse reformulări, completări și ajustări [3, 4, 
11-14, 6-22, 24]. Relația care exprimă starea lucrărilor printr-un indice unic este (Ecuația 2) [18, 20-
22]: 

YS = 100 – 100 ∙𝑌𝑌𝐴𝐴
𝑌𝑌𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  (2) 

Unde: 

YA- indicele de avariere;𝑌𝑌𝐴𝐴𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅- valoarea maximă teoretică a indicelui de avariere (31,321 
pentru lucrările transversale cu radier şi 46,391 pentru lucrările transversale fără radier). 

Pentru determinarea semnificațiilor statistice ale parametrilor luați în analiză s-a aplicat 
testul Anova (Statistica 7) în cazul datelor omogene (testul Levene) și testul Kruskal-Wallis pentru 
variabilele care nu prezintă omogenitate a datelor, pragul de semnificație ales fiind de 0,05. 

Categoriile definite pentru efectuarea semnificațiilor statistice pentru fiecare parametru 
analizat au fost alese astfel încât să evidențieze într-un spectru cât mai larg comportamentul 
lucrărilor hidrotehnice transversale. Astfel, lucrările au fost încadrate în opt categorii reprezentând 
marile bazine de apartenență iar conform clasificării uzuale ale lucrărilor s-au evidențiat trei 
categorii. Semnificația statistică a deschiderii deversorului a fost făcută pe categorii de 2 metri 
lungime, respectiv 5 metri pentru a evidenția legătura cu gradientul indicelui de stare și înălțimea 
lucrării, regresia liniară oferind cel mai convenabil coeficient de determinație. Vârsta lucrărilor a 
fost încadrată pe categorii de 5 ani pentru a evidenția concret vulnerabilitatea în raport cu perioada 
în care au fost puse în operă lucrările iar materialele de construcție au fost încadrate în 9 categorii. 

3. REZULTATE  
3.1. Gradientul indicelui de stare în raport cu poziția geografică a lucrărilor 

Lucrările hidrotehnice transversale luate în studiu, având o poziționare geografică diferită pe 
teritoriul țării, sunt caracterizate prin condiții de amplasare extrem de variate în privința mărimii 
bazinului de recepție aferent, a substratului geologic, a lățimii albiei, a regimului de precipitații 
ș.a., ceea ce se reflectă, după cum era de așteptat, în vulnerabilitatea fizică a acestor lucrări, 
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respectiv în valorile diferite ale indicelui de stare și ale gradientului indicelui de stare. Chiar și în 
urma unei analize sumare a datelor din Anexa 1 pot fi remarcate variațiile indicelui de stare mediu 
și în special ale mediilor gradientului indicelui de stare, atât la nivelul (superior) de mare bazin 
hidrografic de apartenență, cât și la nivelul (inferior) de bazin hidrografic torențial amenajat. 
Astfel, în funcție de marele bazin hidrografic de apartenență, lucrările cele mai afectate au fost 
găsite în bazinul Jiului, unde cele 28 de lucrări hidrotehnice transversale au înregistrat descreșteri 
ale indicelui de stare cu o valoare medie de –17,64 unități; la polul opus sunt situate lucrările din 
bazinul hidrografic al Dunării, unde în cazul celor 17 lucrări, a fost observată o îmbunătățire a 
stării fizice, cu o valoare medie de 0,68. Din perspectiva valorilor medii ale gradientului indicelui 
de stare, lucrările hidrotehnice transversale din marele bazin hidrografic Olt (Bazinul hidrografic 
Tărlung - amonte de acumularea Săcele) s-au dovedit a înregistra cele mai importante degradări 
ale stării fizice, cu o valoare medie de –2,38 unități/an; la această degradare au contribuit și debitele 
generate de precipitațiile căzute la finalul lunii iulie 2018 [28], cu un total de 205 mm în decursul a 
numai trei zile. 

  
a b 

Figura 2. Lucrarea 170 BF 2,0 - Valea Repedea: a - înainte de viiturile din anul 2012 (Anul 2010 (Foto: 
Davidescu), Ys = 78,62); b - după viiturile din anul 2012 (Anul 2017 (Foto: Mihalache), Ys = 41,98) 

 

Figura 3. Variația gradientului în raport de marele bazin hidrografic de apartenență. Legenda: Mean - 
valoarea medie, SE - eroarea standard a mediei, SD - abaterea standard 
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Și lucrările hidrotehnice transversale din marele bazin hidrografic Tisa (Anexa 1) se prezintă 
cu un grad avansat de degradare, valoarea medie a gradientului fiind de –2,35 unități/an. La 
deprecierea stării, în acest caz au contribuit în special viiturile care au avut loc la un an după 
punerea în operă a ultimelor lucrări hidrotehnice transversale; la aceste piese, care au fost 
surprinse incomplet aterisate, impactul debitelor din anul 2012 a fost atenuat de însuși corpul 
fiecărei lucrări, rezultând astfel avarii complexe asupra zonei deversate a lucrărilor. Exemplul cel 
mai relevant este oferit de lucrarea 170 BF - Valea Repedea, unde între cele două inventarieri 
succesive (2011 și 2017) au fost înregistrate majorări la diverse avarii după cum urmează: +70% 
desprindere zonă deversată, majorare eroziune cu 10 cm pe 30% din suprafață, desprinderea a 50% 
din radier, desprinderea totală a zidurilor de conducere, afuiere de 120 cm pe 100% din 
deschiderea radierului (Figura 2). 

Pe lângă variațiile gradientului pe mari bazine hidrografice (p = 0,001, test non-parametric 
Kruskal-Wallis), s-au identificat variații și la nivelul lucrărilor din același bazinet torențial. Astfel, 
la lucrările localizate pe Pârâul Tesla, gradientul indicelui de stare pentru cele 13 lucrări a 
înregistrat valori cuprinse între –14,3 și 1,64 unități/an, iar în cazul lucrărilor de pe Valea Adânca 
de Jos pentru cele 12 lucrări au rezultat valori cuprinse în intervalul –7,91 și 2,37 unități/an. O 
amplitudine mai redusă a gradientului (de la –1,51 la –0,69 unități/an) s-a regăsit pentru cele patru 
lucrări localizate pe Pârâul Tigăile - Cracul Stâng, precum și în cazul Pârâului Ferencz, unde 
gradientul celor 10 lucrări a înregistrat valori de la –1,51 la 0. Pe baza testelor statistice aplicate s-a 
putut demonstra că există diferențe semnificative între evoluția stării lucrărilor din diferite bazine 
hidrografice, gradientul mediu pentru lucrările inventariate în bazinul Tisa diferențiindu-se 
semnificativ față de gradientul mediu al lucrărilor din bazinele Crișuri, Banat, Jiu, Olt, Ialomița și 
Dunăre (Figura 3). 

 

3.2.Gradientul indicelui de stare în raport cu deschiderea lucrării la partea 
superioară 

Deschiderea lucrărilor hidrotehnice transversale utilizate în amenajarea albiilor torențiale 
variază în raport cu mai mulți factori, printre care se numără deschiderea albiei minore și a albiei 
majore, panta albiei, panta versanților, înălțimea lucrărilor, capacitatea necesară de retenție a 
lucrărilor etc. Practic vorbind, deschiderea la partea superioară a lucrării este dependentă în 
principal de lățimea albiei torențiale, lucrările aflate la extremitatea din aval a bazinelor, în zona de 
confluență cu emisarul, având adesea deschideri de ordinul a zeci de metri. Pentru această 
caracteristică, în studiul de față au fost delimitate 6 categorii, la intervale de 10 metri deschidere, 
cu mențiunea că în ultima categorie (50 - 60 metri) au fost încadrate și cele două lucrări cu lungimi 
la partea superioară de 65 metri (lucrarea 10 B 2,0 - Pârâul Smereceni) și respectiv 70 metri 
(lucrarea 50 BCF 4.0 - Pârâul Plăic). 

Analiza efectuată între deschiderea la partea superioară a lucrării hidrotehnice transversale 
și tipul de lucrare, în prealabil cu poziția acesteia în sistemul hidrotehnic (în sectorul inferior, 
mijlociu, superior), a evidențiat variabilitatea gradientului în raport cu fiecare categorie de lucrare 
în parte (Tabelul 2). 
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Tabelul 2. Gradientul indicelui de stare în raport cu deschiderea la partea superioară, tipul de lucrare și 
poziția lucrării în sistemul hidrotehnic 

Intervalul 
deschiderii la 

partea superioară 
(m) 

Traversă în sectorul: Prag în sectorul: Baraj în sectorul: 

In
fe

ri
or

 

M
ijl

oc
iu

 

Su
pe

ri
or

 

In
fe

ri
or

 

M
ijl

oc
iu

 

Su
pe

ri
or

 

In
fe

ri
or

 

M
ijl

oc
iu

 

Su
pe

ri
or

 

0 - 10 – 0,73 – 1,61 – 1,35 - 1,59 - 3,22 - 2,48  - - 2,88 - 
10 -20 – 2,34 – 1,36 – 0,34 - 1,27 - 0,84 - 1,08 - - 0,80 - 0,53 
20 - 30 – 1,15 – 0,68 – 2,82 - 1,25 - 1,32 - 1,38 - 0,33 - 0,43 - 0,96 
30 - 40  –  – 3,81  –   - - 0,75 - 0,77 - 0,72 - 1,18 - 0,68 
40 - 50  –   –   –  - 0,05 - 2,39 0,95 - 1,10 - 1,99 - 0,90 

50 - 60; >60  –   –   –   -  - - 0,13 - 2,14 - 1,27 - 0,38 

Medie 
– 1,76 – 1,44 – 1,01 - 1,21 - 1,50 - 1,00 - 0,71 - 0,94 - 0,97 

– 1,34 – 1,23 – 0,79 
 

 
Figura 4. Variația gradientului pe categorii de lucrări 

Conform tipologiei uzuale de clasificare a lucrărilor, din perspectiva gradientului, traversele 
(lucrări la care pragul deversorului este la nivelul solului) prezintă din cea mai ridicată rată de 
degradare (–1,34 unități/an), urmate de praguri (–1,23) și de baraje (–0,79), aspectul fiind relevat de 
prelucrarea statistică a datelor (Figura 4). Aceeași ordine a fost observată și din perspectiva poziției 
în sistem pentru lucrările din sectorul inferior, unde gradientul indicelui de stare a obținut valori 
de –1,76 pentru traverse, –1,21 pentru praguri, şi de –0,71 unități/an pentru baraje. Pentru lucrările 
amplasate în treimea mijlocie a sectorului de albie amenajat, mai vulnerabile s-au dovedit 
pragurile (–1,50 unități/an), urmate de traverse (–1,44) și baraje (–0,94). În treimea superioară a 
albiei torențiale, lucrările hidrotehnice transversale înregistrează aproximativ aceleași valori ale 
gradientului: –1,01 unități/an pentru traverse, –1,00 pentru praguri, respectiv –0,97 pentru baraje 
(Tabelul 2). Pe de altă parte, traversele cu deschideri de 10 - 20 metri, localizate în sectorul inferior 
al pâraielor torențiale, prezintă mari descreșteri ale gradientului indicelui de stare, valoarea medie 
de –2,34 unități/an denotând această evoluție. Traversele identificate în sectorul mijlociu, cu 
deschideri între 30 și 40 metri, înregistrează de asemenea avarii severe, impactul fiind reflectat în 
valoarea de –3,81 unități/an a gradientului mediu al indicelui de stare. Pentru traversele din 
sectorul superior, vulnerabilitate ridicată a fost observată la piesele cu deschideri la partea 
superioară între 20 și 30 metri, gradientul mediu pentru aceste lucrări fiind de –2,82 unități/ an. În 
cazul pragurilor (lucrări cu înălțimea utilă între 0,5 și 2,0 metri), piesele amplasate în treimea 
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mijlocie a sectorului de albie amenajat au înregistrat cele mai severe descreșteri ale gradientului, cu 
o valoare medie de –1,50 unități/an, urmate de piesele din sectorul inferior (–1,21) și cele din 
sectorul superior (–1,00). Vulnerabilitate ridicată au arătat pragurile cu deschideri la partea 
superioară de până la 10 metri, cu valori medii ale gradientului de –3,22 unități/an, la care se 
adaugă lucrările cu deschideri între 40 și 50 metri (–2,39 unități/an). Pragurile cu deschideri la 
partea superioară de până la 10 metri (Tabelul 2) s-au dovedit vulnerabile atât în sectorul superior 
(–2,48 unități/an) cât și în partea inferioară a sectorului amenajat (–1,59 unități/an). După cum se 
prezintă în Tabelul 2, barajele, care sunt lucrări hidrotehnice transversale cu înălțimea utilă egală 
sau mai mare de 2,00 metri, au înregistrat avarii severe (–0,97 unități/an) atunci când au fost 
folosite în sectorul superior. Urmează, în ordine, barajele din sectorul mijlociu (–0,94 unități/an) și 
cele din sectorul inferior (–0,71 unități/an). Privite din punctul de vedere al deschiderii la partea 
superioară, barajele cu deschideri de până la 10 metri s-au dovedit vulnerabile în sectorul mijlociu 
al torentului (–2,88 unități/an), iar barajele cu deschideri de peste 50 metri au prezentat 
vulnerabilitate în sectorul inferior (–2,14 unități/ an). 

 

3.3.Gradientul indicelui de stare în raport cu deschiderea deversorului și înălțimea 
lucrărilor 

Din grupul de factori care pot influența degradarea stării fizice a lucrărilor hidrotehnice 
transversale se remarcă și înălțimea lucrărilor, alături de deschiderea deversorului. Deversorul, 
deschiderea din partea superioară a lucrării hidrotehnice transversale, prin care sunt evacuate 
apele de viitură, caracterizat prin lungime și înălțime, s-a dovedit a avea influență asupra 
gradientului indicelui de stare al lucrărilor, cu testul Anova (p = 0,042) fiind confirmat faptul că 
există diferențe între mediile anumitor categorii de deschidere a deversorului (Figura 5). 

 
Figura 5. Variația gradientului în raport cu categoria de deschidere a deversorului 
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Figura 6. Gradientul stării în raport cu deschiderea deversorului 

De altfel, în urma încadrării lungimii deversorului în patru categorii cu amplitudinea de 5 
metri a fost găsită o legătură strânsă în raport cu gradientul indicelui de stare, cu precădere în 
cazul lucrărilor cu deschideri ale deversorului între 5 și 10 metri, pentru care valoarea 
coeficientului de determinație este ridicată (Figura 6). Gradientul indicelui de stare se află în relație 
și cu înălțimea lucrărilor chiar dacă nu a putut fi stabilită o anumită legitate. Totuși, după cum se 
poate observa din Figura 6, gradientul indicelui de stare urmează o ameliorare a valorilor în raport 
cu creșterea înălțimii lucrărilor hidrotehnice transversale, începând cu valori de la –1,34 unități/an 
pentru lucrările cu înălțimea utilă între 0,0 și 1,0 metri și până la valori de –0,65 unități/an pentru 
lucrările cu înălțimea de 6 - 7 metri. 

 

3.4. Gradientul indicelui de stare în raport cu înălțimea deversorului și înălțimea 
lucrărilor 

Ca urmare a centralizării datelor (Tabelul 3) și a analizei făcute între gradientul indicelui de 
stare, pe de o parte, și înălțimea lucrărilor și cea a deversorului pe de altă parte, s-a putut observa 
că la înălțimi ale lucrărilor de până la 2,0 metri sunt înregistrate cele mai mari variații ale 
gradientului indicelui de stare, mai afectate dovedindu-se a fi traversele (Gs = –1,34 unități/an), 
urmate de pragurile cu înălțime utilă între 0,0 - 1,0 metri (–1,31unități/an) și barajele de 2,0 metri 
înălțime (–1,03 unități/an). În raport cu înălțimea deversorului, categoria pentru care gradientul 
indicelui de stare a înregistrat cele mai mici valori, pentru toate categoriile de înălțime ale 
lucrărilor, s-a dovedit a fi cea a lucrărilor cu deversoare de 2,0 metri înălțime (inclusiv cele cinci 
amintite). 

Tabelul 3. Gradientul indicelui de stare în raport cu înălțimea deversorului și înălțimea lucrării 

Înălțimea deversorului 
(m) 

Înălțimea lucrării (m) Numărul de 
lucrări 0 1 2 3 4 5 6 10 

0,5 - – 1,47 – 1,88 0,00 - – 1,41 - - 10 
1 – 1,46 – 1,18 – 0,65 – 0,66 – 1,12 0,01 – 0,42 - 99 

1,5 – 1,41 – 0,94 – 0,63 – 1,11 – 0,33 – 0,40 – 1,14 - 105 
2a – 0,59 – 2,00 – 1,67 – 1,17 – 0,28 – 2,13 – 0,27 0,00 71 

Medie / Total – 1,34 – 1,31 – 1,03 – 0,94 – 0,57 – 1,00 – 0,65 0,00 285 
Notă: a - 5 lucrări cu înălțimea de peste 2,0 metri au fost incluse în această categorie 

Gs = 0,185 · Înălțime lucrare ̶ 1,364
R² = 0,959

-4.0
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0

0 1 2 3 4 5 6

G
ra

di
en

tu
l i

nd
ic

el
ui

 d
e 

st
ar

e 
(G

s)

Înălțime lucrare (m)

5 m 10 m 15 m 20 m Linear (10 m)



 REVISTA PĂDURILOR 136(4) (2021) 015–030 
 
Mihalache et al.: Gradientul indicelui de stare al lucrărilor hidrotehnice transversale... 

 
 

24 
 

3.5. Gradientul indicelui de stare în raport cu vârsta lucrărilor 

Pe lângă aspectele referitoare la condițiile diverse în care sunt amplasate lucrările, o influență 
semnificativă asupra stării fizice și implicit asupra variației gradientului indicelui de stare o 
exercită vârsta lucrărilor (p = 0,003). Diferențe semnificative au fost observate între anumite 
categorii de vârstă, cele mai evidente fiind diferențele între lucrările cu vârsta de până la 10 ani și 
lucrările de 10 - 15 ani, dar și între lucrările de 10 - 15 ani și cele de 50 - 55 ani (Figura 7). A fost 
observată și o variabilitate a gradientului indicelui de stare în relație cu vârsta lucrării, cele mai 
pronunțate variații din acest punct de vedere fiind identificate la lucrările mai recent puse în 
operă, cu vârsta între 5 și 25 ani, dar și în cazul celor mai vechi lucrări (cu vârsta de peste 50 de ani) 
(Figura 7, Tabelul 4). 

 
Figura 7. Variația gradientului în raport cu vârsta lucrării 

Din perspectiva indicelui de stare, cele mai mici valori au fost înregistrate de lucrările cu 
vârsta între 25 și 30 ani (71,5 la prima inventariere, respectiv 62,14 la a doua inventariere), cu un 
gradient mediu de –1,22 unități/an. Începând cu aceste lucrări și până la cele mai vechi, atât 
valorile cât și amplitudinea gradientului se reduc, comparativ cu primele categorii de vârstă 
(Tabelul 4). 

Tabelul 4. Gradientul indicelui de stare în raport cu vârsta lucrărilor  

Categoria 
de vârstă 

Numărul de 
lucrari 

Indicele de stare Gradientul 
stării  

Gs 

Amplitudinea de variație 
a gradientului 

Ys 1 Ys 2 Diferență Ys 
Minim Maxim 

5 - 10 34 91,6 85,14 – 6,46 – 0,84 – 7,13 1,89 
10 - 15 50 84,42 69,73 – 14,69 – 2,13 – 14,32 1,64 
15 - 20 33 91,39 83,78 – 7,61 – 0,76 – 3,81 1,10 
20 - 25 10 73,86 67,82 – 11,97 – 1,01 – 3,58 0,00 
25 - 30 9 71,50 62,14 – 9,36 – 1,22 – 2,93 0,15 
30 - 35 22 76,50 72,45 – 4,05 – 0,62 – 3,22 0,05 
35 - 40 76 81,20 72,53 – 8,67 – 0,98 – 7,91 2,37 
40 - 45 23 85,53 80,07 – 5,46 – 0,67 – 2,52 0,39 
45 - 50 6 80,72 77,28 – 3,44 – 0,44 – 1,43 0,50 
50 - 55 22 74,61 68,19 – 6,42 – 0,84 – 7,46 1,58 
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3.6. Gradientul indicelui de stare în raport cu natura materialelor de construcție 

Materialele de construcție folosite la punerea în operă a lucrărilor hidrotehnice transversale 
pot influența variația gradientului indicelui de stare datorită comportamentului diferit al acestora 
față de declanșarea și dezvoltarea diverselor avarii. Din analizele efectuate asupra materialelor de 
construcție folosite (Tabelul 5) s-a putut observa o mai bună comportare a lucrărilor la care s-a 
folosit zidăria de piatră cu mortar de ciment (Gs = –0,87 unități/an), ceea ce denotă că piatra de 
construcție procurată la nivel local rezistă mai bine la intemperii decât betonul (Gs = –1,28 
unități/an), concluzie care s-a formulat și într-un studiu anterior [24]. Celelalte șapte tipuri/ 
combinații de materiale de construcție (fiind identificate în număr limitat) nu s-au pretat 
la efectuarea unor analize statistice edificatoare asupra gradientului indicelui de stare. 

Tabelul 5. Gradientul indicelui de stare în raport cu natura materialului de construcție 

 

 

Figura 8. Variaţia gradientului în raport cu materialele de construcţie folosite 

Și testele statistice aplicate au demonstrat diferențe între diferitele categorii de materiale de 
construcție, cea mai elocventă (ca număr de lucrări inventariate) fiind diferența deja amintită - cea 
dintre zidăria de piatră cu mortar de ciment și beton (Figura 8). 

Material lucrare Număr 
de 

lucrări 

Indice de stare Gradientul 
stării 

Gs 

Amplitudine 
gradientului 

Ys 1 Ys 2 
Cod Denumire Minim Maxim 

B Beton monolit 144 83,62 73,57 – 1,28 – 14,32 1,93 
M Zidărie de piatră cu mortar de ciment 124 83,58 76,77 – 0,87 – 7,46 1,37 

BCF 
Contraforți de beton și grinzi de 

beton (armat) (baraj filtrant) 
3 61,49 60,07 – 0,20 – 0,76 0,49 

BF Beton monolit (baraj filtrant) 3 68,96 53,07 – 2,27 – 3,67 1,99 

MB 
Zidărie de piatră cu mortar de ciment 

+ Beton monolit 
3 65,02 60,83 – 0,70 – 1,41 0,71 

MF 
Zidărie de piatră cu mortar de ciment 

(filtrant) 
1 81,58 73,00 – 1,43 - - 

PB Blocuri, casete de beton prefabricate 4 90,64 87,70 – 0,27 – 0,87 0,56 
BT Tuburi PREMO umplute cu piatră 2 100,00 96,00 – 0,50 – 1,00 0,71 
XX Alte materiale (pneuri uzate) 1 43,78 43,70 – 0,01 - - 
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5. CONCLUZII 
Datorită condițiilor variate de amplasare, dar și a elementelor dimensionale diferite, cele mai 

severe degradări reflectate prin gradientul indicelui de stare s-au înregistrat la lucrările amplasate 
în bazinele localizate la mare altitudine, unde viiturile torențiale au fost impulsionate (și) de 
morfometria bazinelor, fenomen observat la lucrările inventariate în bazinele Tisa, Jiu și Olt. Din 
perspectiva caracteristicilor legate de tipologia uzuală a lucrărilor, traversele s-au dovedit că sunt 
cele mai vulnerabile la degradarea stării fizice, în special piesele cu deschideri la partea superioară 
de 10 - 20 metri, amplasate în treimea inferioară a sectorului de albie amenajat. În cazul pragurilor, 
deprecierea stării fizice este mai evidentă la piesele din sectorul mijlociu, în special la deschideri de 
până la 10 metri și de la 40 la 50 metri, în timp ce în cazul barajelor, cele amplasate în treimea 
superioară a bazinului înregistrează descreșteri mai pronunțate ale gradientului. În raport cu 
deschiderea deversorului, gradientul stării urmează o regresie liniară, lucrările cu lungimi ale 
deversoarelor între 5 și 10 metri fiind cele mai afectate. Indiferent de înălțimea deversorului, 
această mărime are impact asupra gradientului în special la lucrările de mică înălțime, lucrările de 
până la 2 metri inclusiv având cele mai mici valori ale gradientului. Privitor la vârsta lucrărilor, 
care reprezintă un alt factor cu influență semnificativă asupra gradientului, a rezultat că lucrările 
mai recent puse în operă (5 - 25 ani), dar și lucrările mai vechi (50 - 55 ani), prezintă cele mai mari 
variații ale gradientului, ceea ce denotă că acestea sunt mai predispuse la avarii și 
disfuncționalități. În sfârșit, raportat la principalele două categorii de materiale de construcție, 
lucrările puse în operă cu zidărie de piatră cu mortar de ciment se comportă mai bine în decursul 
timpului decât lucrările din beton. 
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ANEXE 
Anexa 1. Gradientul indicelui de stare pe mari bazine și bazinete hidrografice torențiale 
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Pârâul Smereceni 4 

75
,4

 

58
,9

 

–1
6,

5 

–2
,3

5 

91,6 83,7 –7,9 –1,13 –2,26 –0,43 15,3 16,1 
Pârâul Plăic 5 67,3 57,4 –9,9 –1,41 –2,93 0,15 29,8 35,2 

Ravena Dreapta 1 100 47,8 –52,2 –7,46 –7,46 –7,46 – - 
Pârâul Tomnatic 1 84,8 84,8 0,00 0,00 0,00 0,00 – - 
Valea Repedea 18 72,1 53 –19,1 –2,73 –5,78 0,01 20,7 33,3 

So
m

eș
 

Valea Vâlcele 1 

68
,6

 

57
,3

 

–1
1,

3 

–1
,4

1 

100 97,7 –2,3 –0,29 –0,29 –0,29 – – 
Valea Coasta Luncii 2 51,9 39,8 –12,2 –1,53 –2,88 –0,17 61 85,4 
Valea Brădățelului 1 65,7 61,8 –3,9 –0,49 –0,49 –0,49 – – 

Valea Pietrei 1 75,6 76 0,4 0,05 0,05 0,05 – – 
Valea Mărului 2 67,4 43,1 –24,3 –3,05 –3,25 –2,84 28,2 60,1 

C
ri
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ri

 Ravena Ua 25 1 

93
,1

 

82
,9

 

–1
0,

2 

–1
,2

7 
100 96,9 –3,1 –0,39 –0,39 –0,39 – – 

Valea Sibisoara 3 100 90,3 –9,7 –1,21 –1,95 0,00 24,9 28,3 
Pârâul Pietrele Roșii 1 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 – – 

Valea Crăiasa 46 92,4 81,8 –10,6 –1,19 –7,41 0,00 20 26,6 

Ba
na

t Chichiregu Bei 5 

75
,5

 

72
,1

 

–3
,4

 

–0
,5

7 88 86,1 –1,9 –0,32 –0,92 0,00 8,8 18,4 
Pârâu Păstrăvărie – Valea Beiului 2 94,2 89,5 –4,7 –0,79 –1,25 –0,32 21,3 28,9 

Valea Beiului 13 67,8 64 –3,8 –0,63 –3,22 0,05 30,3 30 

Jiu
 

Ravena Borna 189/Iv 3 

84
,7

 

67
,1

 

–1
7,

6 

–2
,2

1 

91,6 91,7 0,0 0,01 0,00 0,01 13,7 28,8 
Ravena Borna 244 2 94,3 92 –2,4 –0,47 –0,94 0,00 21,4 36,5 

Ravena 1 Up V 6 60,9 56,7 –4,2 –0,85 –2,89 0,00 40,6 42,6 
Pârâul Căldării 3 91,3 87,1 –4,2 –0,84 –2,52 0,00 14,4 23,6 
Pârâul Molizilor 1 71,7 71,7 0 –0,01 –0,01 –0,01 – – 

Valea Sohodol Runcu 2 80,5 80,5 0 –0,01 –0,01 0,00 11,6 16,4 
Valea Cetății 1 94 85,4 –8,6 –0,86 –0,86 –0,86 – – 

Valea Cetății – Ravena 2 1 98 75 –23 –2,3 –2,3 –2,30 – – 
Valea Cetății – Ravena 3 1 97,1 83,7 –13,4 –1,34 –1,34 –1,34 – – 
Valea Cetății – Ravena 5 2 86,9 84,2 –2,7 –0,27 –0,93 0,39 18,5 19,6 

Pârâul Juronilor 6 83,8 79,3 –4,5 –0,45 –1,49 0,50 19,7 17,7 

O
lt 

Pârâul Adânca De Jos 12 

77
,7

 

65
,8

 

–1
1,

9 

–2
,3

8 

84,7 67,1 –17,6 –2,21 –7,91 2,37 15,2 32,1 
Pârâul Tigăile 23 86,2 79,7 –6,5 –0,65 –3,81 1,10 15 20,1 
Pârâul Ferencz 10 95,7 89,1 –6,6 –0,66 –1,51 0,00 18,3 22,8 
Pârâul Nanului 7 90 82,3 –7,7 –0,77 –1,95 0,23 14,5 17,9 

Pârâul Tigăile – Crac Stâng 4 91 80,8 –10,2 –1,02 –1,51 –0,69 13,7 16,1 
Pârâul Tigăile – Crac Stâng – 

Ravena 1 
1 100 74,3 –25,7 –2,57 –2,57 –2,57 – – 

Pârâul Tigăile – Crac Stâng – 
Ravena 2 

1 68,8 66,8 –2 –0,2 –0,2 –0,20 – – 

Pârâul Tigăile – Crac Stâng – 
Ravena 3 

1 100 99,1 –0,9 –0,09 –0,09 –0,09 – – 

Pârâul Vidas 5 90,3 87,9 –2,4 –0,21 –0,87 0,48 10,8 21,8 
Pârâul Zimbru 14 88 78,6 –9,4 –0,86 –3,6 0,49 10,4 16,9 
Pârâul Farfuriei 3 95 91,1 –3,8 –0,35 –0,5 –0,17 19,8 28,5 

Tesla 13 77,7 65,8 –11,9 –2,38 
–

14,32 
1,64 17,6 25,3 

Valea Dracului 13 85,5 70,5 –15 –1,5 –3,1 1,49 11 14 
Valea Dracului – Ravena 4 1 100 88,6 –11,4 –1,14 –1,14 –1,14 – – 
Valea Dracului – Ravena 5 1 100 97,4 –2,6 –0,26 –0,26 –0,26 – – 
Valea Dracului – Ravena 6 1 100 86,8 –13,2 –1,32 –1,32 –1,32 – – 
Valea Dracului –  Ravena 7 1 100 78 –22 –2,2 –2,2 –2,20 – – 

Valea Dracului – Pârâul De Amiază 3 86 84,8 –1,3 –0,13 –0,57 0,28 11 17,8 

Ia
lo

m
ița
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1 95,4 73,9 –21,5 –3,58 –3,58 –3,58 – – 
Valea Vardales – Ramificația Ba53 1 62,8 52,4 –10,4 –1,73 –1,73 –1,73 – – 

Valea Vardales 17 62,4 59,4 –3,1 –0,51 –1,44 1,07 28 26 
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 79,3 81,3 2 0,33 –0,17 1,58 20,5 22 

Valea Jidostița 8 69,4 68,7 –0,8 –0,13 –1,43 1,89 30 28,1 

Total / Valoare globala 285 83,1 74,5 –8,6 –1,1 83,1 74,5 –8,6 –1,07 
–

14,32 
2,37 19,5 24,6 
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REZUMAT EXTINS – EXTENDED ABSTRACT 

Title in English: State index gradient of the transversal hydrotechnical structures used in the improvement of 
torrential riverbeds 

Introduction: As it is known, to reduce the impact of torrential floods and erosion processes, different actions 
are required inside the torrential basin and transversal check dams to manage of the torrential riverbed. These 
constructions are subject to stress factors since their construction, their stability and integrity being of great 
importance during their operation. Accordingly, monitoring of damages should be done periodically, according to the 
intervention emergencies. 

Materials and methods: Over time, the methodology of data collection on watershed management was 
continuously improved. Hence, in our study, we applied the last existing methodology that implied visual observation 
and measurements of structures damages. Starting from understanding the behavioral events, we embedded in present 
research the status index (Ys). This index numerically shows the physical condition of the check dam at a time, while 
the new concept of status index gradient (Gs) points out the annual debasement. The status index gradient shows the 
variation of the physical status of a structure during a year of operation and is useful to characterize the vulnerability of 
the structures. The datasets were statistically analyzed in order to test data homogeneity. The categories defined for 
carrying out the statistical significance of each analyzed parameter were chosen so as to highlight in a broad spectrum 
the behavior of the transversal hydrotechnical works. 

Results and discussions: Concerning the location of torrential check dams in different torrential river basins, 
the extremely varied location conditions lead to a higher vulnerability of the structure inventoried in the high-altitude 
basins. Besides the size of the receiving basin, the width of the torrential riverbed, geological substrate, the precipitation 
regime and the morphometry of the basin also influence the torrential floods. Hence, according to these features, the 
status index gradient had different variations. In addition, torrential events can occur immediately after the 
construction of the check dams and could have a severe impact on the variation of the physical condition of the works. 
Related to the characteristics of the structures, we noticed that traverses prove to be the most vulnerable works, followed 
by structures that have less than 2 m height and dams. Compared to the location of the control dam in the 
hydrotechnical system, the vulnerability is more pronounced at the traverses located in the lower sector, at thresholds in 
the middle sector and at dams from the upper third sector of the reinforced riverbed. On the other hand, the length of the 
spillway proves to be a factor with significant influence on the state index gradient. In relation to dam height and 
spillway length, we observed a linear decrease of the status index gradient. The structure's age, a significant factor in 
the status index gradient values, registers the highest variations both for the recently constructed but also for the oldest 
works. In relation to the construction materials, the masonry structure registered the smallest status index gradient 
variations. 

Conclusions: Regardless of the morphometric and dimensional characteristics of the river basin but also the 
individual specifications of the check dams, hydrotechnical works register different rates of degradation since their 
construction. These degradations are due to the varied location conditions and torrential floods during the check dam 
operating period. 

Keywords: transversal hydrotechnical structures, state index, state index gradient. 
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