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Rezumat 

This paper is an analysis of the factors that led to the need for a new approach of 

sustainable flood management in Romania, by awareness of the flood risk management 

(FRM) concept. Thus firstly are shown some characteristics and causes of major 

historical floods in our country and their disastrous effects. It was also estimated the 

average annual value of damages caused by floods and highlighted their ascending 

trend in recent years. These are enough reasons for the urgent implementation of 

strategic policies and projects for sustainable flood risk management in Romania. In the 

end, there are briefly analyzed some issues raising recommendations for increasing 

effectiveness and sustainability of the FRM. 
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1. INTRODUCERE  
În decursul timpului, marile inundații au constituit factorul declanşator şi catalizatorul unor 

mari schimbări în modul de abordare a acestui fenomen, de la acceptarea inundaţiilor ca pe un 
capriciu al naturii, la încercarea omului de a se opune naturii prin abordări de apărare 
împotriva inundaţiilor şi apoi pentru prevenirea inundaţiilor. 

Este important totușí să se păstreze mereu perspectiva abordării și gestionării durabile a 
riscului inundațiilor, deoarece experienţa a numeroase lucrări cu rol de apărare, inclusiv al 
unora executate în România, al căror scop a fost acela al unei protecţii garantate împotriva 
inundaţiilor, arată acum că ele au avut şi au efecte negative asupra zonelor din aval, cât şi a 
celor din amonte şi din zonele adiacente.  

Astfel, coridoarele cursurilor de apă au fost adesea fragmentate, zonele ripariene, dar şi 
zonele umede au fost despărțite de cursurile de apă. Efectele ecologice nedorite nu au întârziat 
să apară (IGSU, 2010): undele de viitură sunt neatenuate; crește cantitatea de nutrienţi şi 
substanţe organice în apa râului; creşte temperatura apei şi echilibrul cursului de apă este rupt; 
numărul habitatelor este redus şi, ca urmare, are loc reducerea numărului de specii şi a 
biodiversităţii. 

Totodată, se cunoaşte cu precizie faptul ca activităţile umane, cu intervenţiile antropice în 
procesele naturale, au modificat considerabil situaţia naturală în aproape toate bazinele 
hidrografice. Deşi inundaţiile constituie un fenomen natural, ele pot fi intensificate şi ca 
urmare a deteriorării mediului înconjurător, ca, spre exemplu, modificarea sistemelor de 
colectare a apelor prin urbanizare, practici agricole inadecvate, despăduriri. 

De aceea, se impune mereu realizarea unui echilibru adecvat între dezvoltare şi protecţia 
mediului. De fapt, ne raportăm chiar la conceptul de dezvoltare durabilă a cărei definiţie este 
astăzi foarte cunoscută şi, respectiv, la protecţia durabilă împotriva inundaţiilor, adică 
includerea managementului riscului la inundaţii (MRI) într-un cadru mai larg, al conceptului 
de gestiune integrată a apelor la nivel de bazin hidrografic, prin implementarea integrată și 
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corelată a celor două Directive europene dedicate: Directiva Inundaţiilor 2007/60/EC din 23 
octombrie 2007 și Directiva-Cadru privind Apa 60/2000/CE. 

 
2. PRINCIPALELE CAUZE ŞI EFECTE ALE INUNDAŢIILOR DIN ROMÂNIA 
România are o reţea hidrografică bine dezvoltată, ce însumează circa 70.000 km cursuri de 

apă. O caracteristică importantă a acestor cursuri de apă este apariţia periodică a unor viituri 
produse ca urmare a topirii zăpezilor, căderii unor ploi cu intensitate mare, sau suprapunerii 
acestor fenomene. 

Durata, amploarea, şi caracteristicile viiturilor sunt determinate atât de condiţiile fizico-
geografice existente în bazinele hidrografice, cât şi de condiţiile climatice specifice regiunilor 
ţării care generează distribuţii diferite cantitative şi spaţiale ale precipitaţiilor de la o zonă la 
alta. Din analiza de frecvenţe a rezultat că, în România, viiturile se produc mai frecvent 
primăvara (30-50%), şi în mai mică măsură toamna (10-20%) sau iarna (5-10). La viiturile 
produse pe râurile interioare din ţara noastră se remarcă caracterul torenţial al acestora2, 
agravat de despăduririle masive de după 1990. 

Conform documentaţiei de specialitate (Confederația Caritas România, 2008) inundaţiile 
sunt cele mai frecvente dezastre naturale din România. Din păcate, au existat situaţii în care, 
sub aspectul proporţiei şi al distribuţiei spaţiale, fenomenul a cauzat pierderi catastrofice. 

Având în vedere frecvenţa şi pierderile cauzate, inundaţiile se află pe primul loc în ceea ce 
priveşte riscurile naturale care prezintă pericol pentru populaţie şi pentru activităţile 
economice. Potrivit aceleiași surse, principalele cauze de producere a fenomenului de 
inundaţie, în zonele vulnerabile ale bazinelor hidrografice din România, sunt numeroase: 

� Imposibilitatea prognozei fenomenelor hidro-meteorologice locale din cauza lipsei 
unui sistem automat de urmărire şi prognoză a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase; 

� Caracterul torenţial al precipitaţiilor şi al scurgerilor de pe versanţi, la care se adaugă 
intensificarea proceselor morfologice din albiile cursurilor de apă; 

� Capacitatea redusă de tranzitare a debitelor maxime, prin albia minoră şi depăşirea 
acestora cu o frecvenţă anuală de circa 30-50 %, caracteristică râurilor din România; 

� Despăduriri masive pentru exploatarea masei lemnoase, cu promovarea limitată a 
lucrărilor noi de corectare a formaţiunilor torenţiale şi a lucrărilor de împădurire; 

� Dezatenuarea produsă prin lucrări de îndiguire pe lungimi mari, fără măsuri 
suplimentare privind preluarea acestor efecte; 

� Întreţinerea necorespunzătoare a albiilor cursurilor de apă, în special, în zona podurilor 
şi a localităţilor (neefectuarea lucrărilor de decolmatare şi defrişare a vegetaţiei din albia 
minoră, precum şi depozitarea gunoaielor în albiile minoră şi majoră); 

� Lucrări de îndiguire declasate datorită depăşirii capacităţii de transport sau a 
subdimensionării; 

� Întreţinerea necorespunzătoare şi nereabilitarea lucrărilor de apărare deteriorate în 
timpul viiturilor din ultimii ani; 

� Amplasarea necorespunzătoare de construcţii în zone inundabile sau amplasarea unor 
construcţii neautorizate în zona torenţilor şi în albiile majore ale cursurilor de apă; 

� Reţelele de canalizare ce preiau scurgerea pluvială sunt colmatate, subdimensionate, 
neîntreţinute, și nu fac faţă regimurilor torenţiale de curgere. 

În ceea ce priveşte consecinţele şi impactul inundaţiilor, principalele efecte socio-
economice importante ale inundaţiilor sunt primare și secundare.  

Efectele primare constau în : 
- Pagube materiale: Distrugerea sau avarierea clădirilor, infrastructurii şi a culturilor 

agricole. Construcţiile tradiţionale (din pământ, chirpici) sunt deosebit de vulnerabile la apă, 
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dar şi construcţiile mai rezistente pot fi afectate în mod serios în primul rând de viiturile 
torenţiale (în acest caz riscul este mărit de obiectele transportate de apă). Chiar dacă 
structurile clădirilor nu sunt afectate, inundaţiile pot provoca pagube însemnate la finisaje, 
mobilier şi alte obiecte în interiorul clădirilor. 

- Pierderi de vieţi omeneşti: Viiturile torenţiale sunt deosebit de periculoase pentru 
oameni. Douăzeci de centimetri de apă curgătoare sunt suficiente ca să răstoarne şi chiar să 
ucidă, prin lovire o persoană adultă; 50 de centimetri de apă curgătoare pot să ducă chiar şi o 
maşină. Multe victime apar dacă oamenii sunt surprinşi de viituri în casele lor; inundaţiile în 
zone de câmpie, care se produc mai încet, nu reprezintă un risc major pentru vieţile omeneşti. 

Efectele secundare pot fi, de asemenea, importante: contaminarea apei de băut prin 
inundarea fântânilor; condiţii ne-igienice de trai în zonele afectate; probleme de subzistenţă 
pentru populaţia afectată prin distrugerea recoltelor. 

Pe fondul schimbărilor climatice manifestate la nivel planetar, în România, în anii 2005 şi 
2006 au avut loc fenomene hidrometeorologice atipice deosebit de periculoase, care au 
condus la pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale, datorate inundaţiilor produse. În 
cursul anului 2005 s-au produs viituri însemnate pe majoritatea râurilor, multe cu debite foarte 
mari, care au cuprins areale extinse şi au condus la pagube materiale în valoare de circa 1.600 
milioane Euro (0,6% din PIB).  Recent, au avut loc inundaţiile din Maramureş din 2012, cele 
din Galaţi din 2013 sau cele din Teleorman (2014), care au provocat la rândul lor pagube 
totale de cca.1 miliard de euro (conform estimărilor provizorii din presă). 

Putem afirma că, în România, din cauza modificărilor climatice efective instalate în zona 
ţării noastre şi a lipsei măsurilor preventive adecvate, a dezvoltării haotice şi nesistematizate a 
localităţilor din ultimii 20 de ani, din cauza lipsei sau a subdezvoltării sistemelor de canalizare 
din mediul rural şi a altor cauze de tipul celor expuse mai sus, inundaţiile au făcut ravagii 
astfel că, şi în aceste prime decenii din mileniul III, aproape două sute de români şi-au pierdut 
viaţa, iar pagubele materiale sunt considerabile.  

În cadrul cercetării noastre (Platon V. și colectiv, 2012), principalele pagube cauzate de 
inundaţiile istorice din România, caracteristicile şi localizarea acestora precum şi valoarea lor 
estimată au fost sintetizate în tabelul de mai jos (tabelul 1).  

 
Tabelul 1: Principalele pagube produse de inundaţiile istorice din România 

Nr. 
crt. 

Anul 
Localizarea 
inundaţiei 

Pagube 

Valoarea 
estimată 
a 
pagubelor 

Sursa 

1. 
Anul 
1970 

12 judeţe, 1500 
localităţi 

Distrugeri: 721000 ha 
teren agricol, 85000 de 
case din care 62387 au 
fost distruse, provocând 
1760 morţi şi 200.000 
sinistraţi, 

10 mld. 
Lei 
 
269 mil. 
Euro 

a 
 
Banca 
Mondială 

2. 
Anul 
1975 

Judeţele Arad, Argeş, 
Buzău, Dâmboviţa, 
Ialomiţa cât şi 
localităţile de pe 
Târnave, Someş, Olt, 
Mureş, Bistriţa, Siret 
şi de-a lungul 
fluviului Dunărea 

Distrugeri :peste 105000 
case, au fost inundate 
peste 1 milion ha 
terenuri agricole, au 
suferit pagube şi 
distrugeri 930 
întreprinderi 

Peste 10 
mld. lei 
 
 
101 mil. 
Euro 

a 
 
 
 
Banca 
Mondială 

3. dec. Revărsarea râurilor Distrugeri: 4 morţi, 720 31 mld. lei a 
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Nr. 
crt. 

Anul 
Localizarea 
inundaţiei 

Pagube 

Valoarea 
estimată 
a 
pagubelor 

Sursa 

1995 
ian.1996 

Arieş, Someşul Mare, 
Someşul Mic, Crişul 
Alb, Crişul Negru, 
Târnava Mare, 
Târnava Mică, 
Mureş, Jiu şi a 
fluviului Dunărea,  

case distruse, 7000 case 
inundate, 413 poduri şi 
podeţe dărâmate şi luate 
de ape, 391 localităţi 
afectate, 91500 ha 
terenuri agricole 
inundate  

 
 
150 mil. 
euro 

 
 
Banca 
Mondială 

4. 
2001-
2003 

 

Distrugeri: 14 oameni 
decedaţi în 2001; în anul 
2002 au murit 15 
oameni; în anul 2003, 6 
persoane au fost ucise 
de ape. 

1 mld. 
Euro 
cumulat 
(330 mil. 
euro 
medie 
anuală) 

Estimare 
presa 

5. 2004 

Valea Trotuşului – 
jud. Bacău;Valea 
Jiului – jud. 
Hunedoara 
Nehoiu, jud. Buzău 

Distrugeri: 17 case 
distruse complet, 
aproximativ 800 case 
avariate; câteva blocuri 
avariate 120 de familii 
grav afectate, pagube în 
infrastructură. 

1 mld. 
Euro 

a 

6. 2005 

Banat (jud. Timiş) 
Judeţele Olt şi 
Teleorman 
Zone extinse din 
judeţele Bacău, 
Vrancea şi Galaţi 
Zona Odorheiu 
Secuiesc, jud. 
Harghita 

76 de persoane 
decedate; 1,734 
localităţi afectate; 
94,000 case si 
gospodarii; 656,000 ha 
de teren agricol; 5,600 
km de drumuri 
naţionale, 246,600 km 
de străzi și 26,500 km 
de drumuri forestiere e; 
9,100 de poduri si 
podeţe, 238 km de cale 
ferată, reţele de apă, 
energie electrică şi 
telefonie afectate 

1,5 mld. 
Euro 

b 

7. 2006 

Dunăre (judeţele 
Dolj, Călăraşi, 
Tulcea)Târlişua (jud. 
Bistriţa - Năsăud) 
Arbore (jud. 
Suceava) 

Distrugeri: peste 15000 
de persoane evacuate 
temporar; peste 3.445 de 
case avariate şi distruse, 
22 persoane decedate. 

0,5 mld. 
Euro 

b 

8. 2007 
Tecuci (jud. Galaţi), 
Bacău, Vrancea 

Distrugeri: 200 case 
distruse sau grav 
avariate, 7 persoane 
decedate. 

0,6 mld. 
Euro 

c 
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Nr. 
crt. 

Anul 
Localizarea 
inundaţiei 

Pagube 

Valoarea 
estimată 
a 
pagubelor 

Sursa 

9. 2008 
Botoşani, Bacău, Iaşi, 
Vaslui, Maramureş şi 
Neamţ 

Distrugeri: 6.000 de 
gospodarii distruse, 
alături de şcoli, 
dispensare şi biserici, 
27.000 de români 
evacuaţi, 5 decedaţi. 

0,7 mld. 
Euro 

c 

10. 2010  
Distrugeri: pagubele 
materiale de 700 
milioane Euro 

0,7 mld. 
Euro 

c 

Sursa: Sinteza proprie, după variate surse primare: 
a. Confederaţia Caritas România, Manual situaţii de urgenţă, Program naţional de 

intervenţie în situaţii de urgenţa, Bucureşti 2008. 
b. Raport: Master Plan pentru Managementul Riscului la Inundaţii în Bazinul 

Hidrografic Prut-Bârlad” Cod Proiect: 270-10-35/11.2007/PHARE  
c. Conform declaraţiilor directorului general al PAID, Marius Bulugea, citate în 

”Scenarii pesimiste pentru asiguratori”, 23 februarie 2012. 
Conform calculelor bazate pe observaţiile privind inundaţiile istorice produse în România, 

în perioada 1970-2010, am obţinut o valoare medie multianuală a daunelor produse de 
inundaţii de 505 milioane Euro/an, respectiv o valoare totală a acestor daune care s-a ridicat la 
6,565 miliarde Euro. Pentru o ţară în curs de dezvoltare ca România, cu numeroase deficite de 
dezvoltare socio-economică şi umană, considerăm că aceste pagube sunt deosebit de mari şi 
au avut un impact negativ semnificativ asupra dezvoltării durabile a acelor zone şi localităţi 
afectate. 

 

y =  43,833x  +  446,39

R 2 =  0,0977
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Sursa: Calcule şi estimări proprii după prelucrarea datelor primare din Tabelul 1 
Figura 1: Valoarea pagubelor produse de inundaţiile istorice din România (Trend) 
 
De asemenea, conform datelor şi analizelor statistice recente ale (A.N.A.R, 2012), din 

păcate şi în urma producerii a 39 de evenimente istorice de inundaţii semnificative naţionale 
selectate (în cadrul activităţii de Estimare Primară a Riscului la Inundaţii, pentru 
implementarea Directivei Inundaţiilor 2007/60/CE), au rezultat 237 de victime, având astfel o 
medie de aproximativ 6,6 victime pe eveniment (a se vedea figura 2). 
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Sursa: Apele Române, Directiva Inundaţii analizată statistic (2012) 
Figura 2: Reprezentare grafică a numărului de evenimente semnificative naţionale şi 

a victimelor asociate, pe Administraţie Bazinală de Apă 
 
3. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI DE INUNDAȚII ÎN 

ROMÂNIA 
Din nefericire, aşa cum se poate observa din Tabelul 1 şi Figurile 1 şi 2 de mai sus, deşi 

riscul de producere a inundaţiilor a existat totdeauna în anumite zone vulnerabile din 
România, în ultimii ani a crescut valoarea pagubelor înregistrate, pe o traiectorie de trend 
crescător care semnalează faptul că în viitor situaţia ar putea deveni tot mai gravă. 

Având în vedere dimensiunea foarte mare a pagubelor materiale şi a tragediei pierderii 
importante de vieţi omeneşti, pentru evitarea sau limitarea pagubelor produse de inundaţii în 
viitor, a devenit evidentă şi chiar stringentă necesitatea unei abordări strategice a problemei 
gestionării (managementului) riscului la inundaţii în România prin care să se implementeze 
măsuri pentru prevenirea şi protecţia împotriva dezastrelor hidrologice, context în care a fost 
schiţat Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în toate 
bazinele hidrografice, implementat de ANAR şi finanţat prin POS Mediu. 

Managementul riscului la inundaţii înseamnă aplicarea unor politici, proceduri şi practici 

având ca obiective identificarea riscurilor, analiza şi evaluarea lor, tratarea, monitorizarea 

şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora astfel încât comunităţile umane, toţi 

cetăţenii, să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi aspiraţiile într-un mediu fizic şi 

social durabil. 

Actualul cadru legislativ de management al riscului la inundaţii, din România, este 
determinat de cerinţele transpunerii şi implementării a două Directive-Cheie ale U.E. privind 
managementul resurselor de apă: 

I. Directiva UE privind inundaţiile 
Directiva Europeană privind evaluarea şi managementul riscurilor la inundaţii 

(2007/60/EC din 23 octombrie 2007- Directiva Inundaţiilor) este elaborată pentru a asigura 
suport statelor membre în prevenirea inundaţiilor şi limitarea efectelor dăunătoare asupra 
sănătăţii umane, mediului, infrastructurii şi proprietăţii.  

Directiva Inundaţiilor prevede, ca statele membre, să pregătească următoarele evaluări 
pentru Comisia Europeană: Evaluări preliminare ale riscului la inundaţii (EPRI), pentru a 
identifica zonele cu un potenţial semnificativ al riscului la inundaţii (Areas with Potential 
Significant Flood Risk APSFR), până la 20 decembrie 2011; Hărţi de hazard la inundaţii (HH, 
indicând probabilitatea şi debitul inundaţiilor posibile) şi hărţi de risc la inundaţii (HRI, 
evidenţiind impactul), până la 20 decembrie 2013; Planuri de management al riscului la 
inundaţii (PMRI, identificând măsuri pentru a reduce probabilitatea sau impactul 
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inundaţiilor), până la 22 decembrie 2015; Actualizări ulterioare la fiecare 6 ani, care să ţină 
seama de impactul schimbărilor climatice. 

II. Directiva cadru UE privind apa (DCA) 
Directiva-cadru privind apa (60/2000/CE) este cea mai substanţială piesă a legislaţiei CE, 

în prezent, şi este proiectată pentru a îmbunătăţi si integra modul în care corpurile de apa sunt 
gestionate în întreaga Europă. Statele membre trebuie sa aibă ca obiectiv ajungerea la o stare 
ecologică şi chimică bună în apele interioare şi de coastă, până în anul 2015. Directiva DCA a 
UE este acum transpusă în legislaţia română. Pentru implementarea integrată a acestor 
Directive şi a întregului acquis comunitar, România a pregătit Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă (CSNR), în conformitate cu orientările strategice ale Comunităţii Europene cu 
privire la Finanţarea de Coeziune. 

 Conform orientărilor strategice actuale, prevenirea riscului, un element-cheie din Liniile 
Strategice Directoare ale Comunităţii şi regulamentelor UE, a devenit momentan mai necesară 
decât înainte din cauza creşterii în intensitate a dezastrelor naturale. Prin urmare, este nevoie 
de o abordare proactivă în vederea protejării locuinţelor, bunurilor, resurselor naturale, 
precum şi activităţilor economice în zonele cu un potenţial de risc ridicat. 

În anul 2010 a fost aprobată în România (prin HG. 846/11.08.2010) Strategia Naţională de 
Management al Riscului la Inundaţii împreună cu Planul de Acţiune care evidenţiază soluţiile, 
termenele şi responsabilităţile fiecărei instituţii implicate la nivel naţional, având drept scop 
clarificarea unor aspecte de natură instituţională, financiară, strategică şi tehnică, ce reprezintă 
asumarea politică a strategiei. Aprobarea strategiei şi a planului de acţiune a fost o condiţie 
stabilită de către Comisia Europeană pentru aprobarea aplicaţiilor de proiecte majore.  

Sprijinul pentru Axa prioritară 5 din POS Mediu ”Implementarea infrastructurii adecvate 
de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc” se va concentra pe 
investiţiile care să furnizeze un nivel adecvat al protecţiei împotriva inundaţiilor, prin 
sprijinirea îmbunătăţirii stării economice, de mediu, ecologice şi de conservare a celor mai 
vulnerabile regiuni. Bugetul alocat acestui domeniu major de intervenţie este de 195,2 
milioane Euro, din care contribuţia UE reprezintă circa 156,1 milioane Euro. Unicul 
beneficiar al proiectelor finanţate este Administraţia Naţională “Apele Române” (ANAR). 

Totuși. această sumă este prea mică, în opinia noastră, faţă de necesităţile de investiţii 
pentru prevenirea riscului de inundaţii, având în vedere amploarea fenomenelor în ultimii ani 
şi dimensiunea medie multianuală a pagubelor produse de inundaţiile din România (peste 500 
milioane euro).  

De asemenea, așa cum mai arătam în studiul nostru (Platon V. și colectiv, 2012), 
considerăm că, din punct de vedere legislativ, există în prezent un cadru normativ suficient de 
bogat dezvoltat, care să prevină şi să trateze majoritatea aspectelor de prevenire şi gestionare 
efectivă a inundaţiilor din România. Dar, în ceea ce priveşte implementarea efectivă a acestor 
legi şi normative, rolul principal revine numeroaselor instituţii şi autorităţi implicate, ce 
alcătuiesc cadrul instituţional de gestionare a riscului la inundaţii. 

Așa cum a rezultat din unele analize din studiul nostru (Platon V. și colectiv, 2012), cadrul 
instituţional existent în România este destul de greoi şi puţin eficient, din cauza unor aspecte 
critice sau deficitare: 

� Responsabilitatea cu privire la managementul riscului la inundaţii este împărţită între 
diverse instituţii sau organisme. În această situaţie, este dificil să se coordoneze în mod 
eficient resursele, intervenţiile, datele şi informaţiile. 

�  Activităţile de prevenire a inundaţiilor constituie o mică parte din domeniul de 
activitate al autorităţilor responsabile de reducerea riscului la inundaţii. 

� Cadrul instituţional nu prevede o organizaţie responsabilă cu coordonarea instituţiilor cu 
rol operaţional, în vederea reducerii riscului la inundaţii (cu scopul eficientizării). 
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De aceea, se simte încă nevoia unei îmbunătăţiri şi eficientizări a activităţii operative, dar 
şi consultative din domeniul MRI, astfel că Ministerul Mediului a emis un proiect de Hotărâre 
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Interministerial al Apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007.  

 
4. CONCLUZII 
Inundaţiile produse în numeroase ţări (inclusiv în Romînia) în ultimii 10 – 20 ani şi 

consecinţele ce le-au urmat, au condus, pe fondul unei creşteri a responsabilităţii sociale, la o 
nouă abordare, aceea de management al riscului la inundaţii, abordare în care conştientizarea 
şi implicarea comunităţilor umane au un rol esenţial în evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi 
reducerea pagubelor. Abordarea de management al riscului de inundaţii este astăzi cvasi 
generală şi este aceea care a deschis calea spre a face faţă provocărilor viitoare prin 
introducerea unor noi concepte mai ales prin asimilarea conceptului dezvoltării durabile în 
managementul riscului la inundaţii.  

Lucrarea ce face parte dintr-un studiu mai amplu, și-a propus o analiză a factorilor care au 
condus la necesitatea unei noi abordări privind gestionarea durabilă a inundațiilor din 
România, prin managementul riscului la inundații (MRI). Astfel, sunt prezentate mai întâi 
unele caracteristici și cauze ale inundațiilor majore istorice din țara noastră, precum și efectele 
lor dezastruoase. A fost, de asemenea, estimată valoarea medie anuală a pagubelor provocate 
de inundații și s-a reliefat trendul lor ascendent din ultimii ani. Acestea sunt suficiente 
argumente pentru implementarea unor politici și proiecte urgente dar și strategice de MRI în 
România, ce sunt analizate pe scurt aici, cu unele recomandări pentru creșterea eficacității, a 
eficienței și a sustenabilității. 

O concluzie generală este aceea că un bun management al riscului la inundaţii trebuie să 
fie rezultatul unor activităţi intersectoriale şi interdisciplinare care cuprind, managementul 
apelor, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi 
silvică, protecţia infrastructurii de transport, protecţia construcţiilor şi protecţia zonelor 
turistice, protecţia comunitară şi individuală, fiecărui sector revenindu-i atribuţii în realizarea 
unor activităţi specifice. 
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