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REZUMAT 
Lucrarea tratează o serie de particularităţi privind asigurarea calităţii lucrărilor hidrotehnice. Dintre acestea se aminteşte caracterul 
original al lucrărilor hidrotehnice şi se discută cauzele care pot influenţa calitatea. În final, se propune studierea amănunţită a 
accidentelor tehnice petrecute până în prezent, pentru a se puteaprevedea măsuri constructive practice pentru ridicarea calităţii 
lucrărilor hidrotehnice. 
 
ABSTRACT 
The paper deals with a series of particularities concerning the quality of hydrotechnical works. Among then, the original character of 
the hydrotechnical works and the causes which may influence the quality are also discussed. 
Finally, we propose a through research upon the technical accidents occurred up to the present, leading to practical construction 
measures to improve the quality of hydrotechnical works. 
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1.  NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

Lucrările hidrotehnice se deosebesc de celelalte 
construcţii inginereşti prin faptul că sunt supuse acţiunii 
apei, care se manifestă sub următoarele aspecte: 

- acţiunea mecanică – se exercită sub formă de 
presiune hidrostatică şi presiune dinamică. Prima 
este solicitarea principală care determină, în 
general, forma şi dimensiunile construcţiei hidro-
tehnice, cea de-a doua este exercitată de apa în 
mişcare asupra elementelor cu care se găseşte în 
contact, de valuri, de loviturile de berbec, de undele 
seismice sau de apa care se infiltrează prin mediile 
poroase; 

- acţiunea fizico-chimică – se exercită prin eroziunea 
suprafeţelor de contact cu apa în mişcare, prin spălarea 
şi degradarea betoanelor sau a terenurilor de fundaţie, 
prin coroziunea elementelor metalice şi prin 
degradarea materialelor în contact cu ape agresive; 

- acţiunea biologică – se exercită de către 
organismele care trăiesc în apă asupra lemnului, 
pietrei şi betonului, degradându-le în timp. 

Acţiunile enumerate, de durate şi intensităţi variabile, 
obligă a se lua o serie de măsuri constructive, uneori 

destul de complicate. Neconsiderarea acestor acţiuni sau o 
greşită apreciere a lor poate conduce la diminuarea calităţii 
lucrărilor hidrotehnice şi chiar la avarierea lor [2, 3]. 

2. CARACTERUL ORIGINAL AL 
LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE 

Dimensiunile şi formele lucrărilor hidrotehnice sunt 
strâns legate de condiţiile naturale ale amplasamentului: 
topografice, geologice şi hidrologice. În general, aceste 
condiţii nu se repetă la o altă lucrare, deoarece fiecare 
lucrare hidrotehnică are un caracter de original. 

Chiar proiectarea şi execuţia acestor lucrări nu se fac 
după şablon, ci ţinând cont de condiţiile specifice locale 
ale fiecărui amplasament. 

Lucrările hidrotehnice sunt lucrări de anvergură şi 
exercită o influenţă deosebit de însemnată asupra zonelor 
învecinate, atât în ce priveşte dezvoltarea lor în general, 
cât şi sub aspect ecologic. Ele au roluri şi importanţe 
deosebite ca pondere, astfel că avarierea sau chiar 
distrugerea lor, poate să aibă consecinţe, de la foarte 
reduse sau nesemnificative până la adevărate catastrofe – 
cazul barajelor care realizează acumulări importante [2, 3]. 
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Ţinând cont de caracterul de original, de unicat precum 

şi de faptul că avarierea lucrărilor hidrotehnice poate duce 

în unele cazuri la catastrofe, aceste lucrări trebuie să fie de 

o calitate ireproşabilă. 

3. CAUZELE CARE INFLUENŢEAZĂ 

CALITATEA LUCRĂRILOR 

HIDROTEHNICE 

Cauzele care influenţează calitatea lucrărilor hidrotehnice 

sunt diverse şi se pot clasifica în următoarele [4]: 

- nivelul cunoştinţelor teoretice şi practice; 

- volumul şi calitatea studiilor de teren; 

- calitatea proiectelor; 

- calitatea execuţiei lucrărilor; 

- modul în care se efectuează exploatarea şi între-

ţinerea lucrărilor hidrotehnice; 

- modul în care se efectuează supravegherea 

comportării lucrărilor hidrotehnice. 

3.1. Nivelul cunoştinţelor teoretice  

şi practice 

În perioade anterioare, nivelul cunoştinţelor şi 

experienţa tehnică privind realizarea lucrărilor hidrotehnice 

erau scăzute, fapt ce a atras atenţia că aceste lucrări erau 

precare, nesigure. Producerea unor forme de cedare şi de 

accidente tehnice era frecventă. 

Odată cu progresul ştiinţei şi tehnicii, şi aria cu-

noştinţelor teoretice şi practice s-a mărit, astfel că numărul 

cedărilor produse din ignoranţă şi din lipsă de experienţă 

s-a redus continuu. Dacă în realizarea lucrărilor hidro-

tehnice, odată cu trecerea timpului şi, la fel, prin progresul 

ştiinţei şi tehnicii, s-au făcut realizări importante, încă nu 

se poate afirma că nu există lacune în calitatea acestora. 

Astfel, de exemplu, fenomenele de cedare, avarieri şi 

accidente tehnice încă nu sunt în totalitate ţinute sub 

control. Apare deci riscul acestor lucrări, care implică 

totdeauna aspecte sau ipoteze cu caractere defavorabile, 

negative, adică eşecurile sau erorile în realizarea lucrărilor 

planificate. 

Eşecurile pun în evidenţă cauzele ce le-au determinat, 

punctele slabe ale construcţiei avariate. Însă – aparent 

paradoxal – lumea tehnică învaţă din eşecuri. Ele ocupă un 

loc important în progresul tehnic. 

Pentru verificarea ipotezelor, a metodelor de calcul sau 

a datelor de bază, specialiştii recurg la experienţe, la 

încercări de laborator, cum este de exemplu încercarea la 

rupere a unei piese metalice. La lucrările hidrotehnice, în 

special la baraje, aceste experienţe nu sunt posibile. Este 

interesant de a menţiona opinia lui Eduard Gruner [4], un 

specialist hidrotehnician care a studiat distrugerea 

barajelor: „… barajele nu pot fi încercate sau supra-

solicitate, ca podurile sau cazanele cu aburi, şi condiţiile 

lor de siguranţă nu pot fi riguros evaluate în fiecare 

moment”. 

Barajele constituie, însă, ele însele, nişte „modele 

fizice la scară naturală” care sunt încercate, să spunem aşa, 

când intră în exploatare, când sunt încercate la presiunea 

maximă a apei. Diversele eşecuri, accidente, dacă survin, 

sunt de fapt „cercetări de laborator” la scară naturală, a 

pământurilor, a rocilor din fundaţie, a subpresiunii apei etc. 

Analiza amănunţită a eşecurilor, a accidentelor şi ca-

tastrofelor constituie o sursă de informaţie pentru ridicarea 

nivelului cunoştinţelor tehnice şi practice. 

3.2. Volumul şi calitatea studiilor de teren 

Lucrările de studii de teren sunt cele care se efectuează 

înaintea întocmirii proiectelor. Insuficienţa, caracterul 

incomplet şi imprecizia acestor studii pot cauza proiecte 

deficiente şi, implicit, şi lucrări hidrotehnice de calitate 

redusă (vezi tabelul 1) [5]: 

Literatura de specialitate [4] menţionează o clasificare 

statistică a cauzelor de accidente tehnice de la lucrările 

hidrotehnice. Pe primul loc se află cedarea terenului de 

fundaţii de la baraje, într-o proporţie de 40%. Alte cauze 

au procentaj mai redus, de exemplu evacuatorii de 

capacitate insuficientă la baraje sunt numai la 23% din 

cauzele accidentelor tehnice. 

După cercetarea minuţioasă a diferitelor accidente 

tehnice ale barajelor, s-a stabilit că, de multe ori, 

particularităţile locale structurale ale terenului de fundaţie 

duc la cedările şi distrugerea lucrărilor hidrotehnice. Aici 

se poate menţiona zona de influenţă (de pătrundere) a apei, 

capacitatea portantă a fundaţiei precum şi alterarea 

(dezagregarea) rocilor, deci elemente ce sunt greu de 

apreciat. Ele se pot preciza numai după o cercetare 

minuţioasă şi detaliată a amplasamentului lucrării hidro-

tehnice. 

Ca o exemplificare a studiilor geologico-geotehnice 

insuficiente, se aminteşte ruperea barajului de la 

Malpasset, din sudul Franţei, din cauza unei intersectări a 

două falii situate în zonă, sub fundaţia barajului. Dacă 

studiile de teren ar fi semnalat acest neajuns, probabil 

amplasamentul barajului ar fi fost ales altundeva şi retenţia 

apei ar funcţiona şi astăzi. Sau, poate, proiectantul ar fi 

păstrat amplasamentul iniţial, recurgând însă la metodele 

de consolidare a fundaţiei. 

O altă exemplificare este barajul Vajont, din nordul 

Italiei, unde versantul stâng, de rocă de natură calcaroasă, 

sprijinită pe straturi argiloase, a alunecat brusc în cuveta 

lacului, în amonte de baraj. Rezultatul a fost abandonarea 

amenajării, pierderi mari de vieţi omeneşti, pagube 

materiale din cauza studiilor geologico-geotehnice insufi-

ciente. 
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                                                    Tabelul 1. Deficienţe posibile la lucrările de studii                              

Nr. 

crt. 

Denumirea 

lucrării 

Studii incomplete sau 

necorespunzătoare privind: 
Natura deficienţelor 

1. Topogeodezia  Hărţi, planuri Planuri incomplete sau inexacte 

2. Geomorfologia  Cartări geomorfologice Planuri incomplete sau inexacte 

3. Geologia Cartări geologice Lucrări de studii insuficiente sau incomplete 

Interpretarea defectuoasă a datelor 

4. Hidrogeologia Condiţiile hidrogeologice din ampriza 

lacului de acumulare 

Foraje hidrologice insuficiente 

Interpretarea defectuoasă a datelor 

5. Geotehnica Caracteristici fizico-mecanice ale 

rocilor din amplasament 

Lucrări de laborator şi in situ insuficiente 

6. Geofizica Condiţiile seismice din zona 

amenajării 

Elemente de raionare seismică locală insuficiente 

Durată redusă a observaţiilor 

7. Hidrologie Regimul hidrologic 

Debitele viiturilor 

Debitele solide 

Măsurători şi prelucrarea datelor defectuos efectuate 

Extrapolare necorespunzătoare 

8. Cercetări  

hidrologice 

Modelarea hidraulică Lipsa cercetărilor sau cercetări incomplete 

9. Cercetări pe materiale  

de construcţii 

Proprietăţile materialelor locale Lipsa cercetărilor sau cercetări incomplete 

Reţete necorespunzătoare condiţiilor de solicitare 

 
3.3.  Calitatea proiectelor 

Activitatea de concepere şi de întocmire a proiectelor 
lucrărilor hidrotehnice este o activitate complexă. Se 
menţionează din nou ceea ce a fost deja amintit la 
capitolul 2, că, în general, fiecare lucrare hidrotehnică are 
caracterul de originalitate, de unicat, fapt ce solicită mai 
intens proiectantul la elaborarea sa, la conceperea lucrării 
hidrotehnice. Cu alte cuvinte, şi proiectantul trebuie să fie 
original, să aibă capacitatea de a concepe o lucrare care nu 
a fost încă studiată, imaginată anterior de altcineva. 

În continuare, se prezintă unele aspecte din activitatea 
de proiectare care pot duce la deficienţe şi la diminuarea 
calităţii lucrărilor hidrotehnice: 

- organizarea defectuoasă a proiectării, colaborarea 
deficitară între diferitele compartimente ale proiec-
tării, folosirea incompletă a materialului documentar 
existent; 

- tratarea superficială a studiilor de teren sau 
reţinerea unor concluzii eronate, nesemnificative 
pentru proiect; 

- calculul de dimensionare greşit sau inadecvat; 
- raţionament greşit la stabilirea unor soluţii con-

structive. 

3.4.  Calitatea execuţiei lucrărilor 

Aici se pot aminti o serie de factori care influenţează 
direct calitatea lucrărilor hidrotehnice: 

- folosirea de materiale de construcţii şi utilaje 
necorespunzătoare; 

- angajarea şi folosirea unui personal incompetent, 
lipsit de experienţă sau de conştiinciozitate; 

- nerespectarea graficelor de execuţie în raport cu 

construcţia şi cu regimul solicitărilor excepţionale; 

- nerespectarea prevederilor şi tehnologiilor indicate 
în proiecte şi caiete de sarcini; 

- neglijenţe în efectuarea controlului de calitate 
(inclusiv lucrările ascunse); 

- realizarea defectuoasă a detaliilor din proiecte. 

3.5. Modul în care se efectuează 
exploatarea şi întreţinerea  
lucrărilor hidrotehnice 

Exploatarea sau întreţinerea defectuoasă pot constitui 
cauze care generează forme de cedare, de distrugere. 
Dintre aceste defecţiuni se menţionează: 

- omisiuni şi greşeli la recepţia lucrărilor, ne-
observarea imperfecţiunilor comise în faza de 
execuţie; 

- aplicarea defectuoasă a prevederilor instrucţiunilor 
de exploatare; 

- exploatarea defectuoasă a descărcătorilor şi a 
golirilor de fund (vane sau stavile blocate sau 
manevrate necorespunzător); 

- neexecutarea la timp a reviziilor periodice ale 
echipamentelor hidromecanice şi ale instalaţiilor 
electrice, a reparaţiilor curente şi capitale; 

- angajarea şi folosirea unui personal necalificat, 
necompetent şi fără experienţă în activitatea de 
exploatare şi întreţinere. 

3.6. Modul în care se efectuează 
supravegherea comportării  
lucrărilor hidrotehnice 

Supravegherea lucrărilor hidrotehnice urmăreşte două 
obiective [1, 2, 3]: 
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- comportarea în ansamblu a lucrărilor şi gradul lor 
de siguranţă în diferite condiţii de cedare; 

- cunoaşterea fenomenelor care se petrec în corpul 
lucrărilor şi în terenul de fundaţie, în vederea 
verificării ipotezelor de calcul şi a urmăririi 
proprietăţilor materialelor de construcţie, în scopul 
fie al unor intervenţii corespunzătoare, fie al folosirii 
datelor pentru proiectarea unor lucrări similare. 

Se menţionează următoarele aspecte legate de 
supravegherea lucrărilor hidrotehnice [4]: 

- deteriorarea aparaturii de măsură şi control; 
- lipsa de preocupare pentru modernizarea aparaturii 

de măsură şi control; 
- nerespectarea programului de măsurători şi observaţii, 

prelucrării datelor şi interpretării lor. 

4.  CONCLUZII 

Lucrările hidrotehnice sunt supuse celui mai sever şi 
mai obiectiv test de calitate – apa. Avarierea lor poate 
produce pagube materiale foarte mari, la care se adaugă 
pierderile incalculabile de vieţi omeneşti. 

În ţara noastră, preocupări pentru asigurarea calităţii 
lucrărilor hidrotehnice, la început erau sporadice, prin 
comunicări în sesiuni ştiinţifice, precum şi unele studii. O 
sinteză a informaţiilor în aceste probleme a apărut în 
lucrarea [4], editată în 1989, în care se tratează avariile 
apărute la lucrările hidrotehnice în lumea întreagă, precum 
şi la noi în ţară. 

Analiza amănunţită a eşecurilor, a accidentelor tehnice 

şi a catastrofelor petrecute la lucrările hidrotehnice este o 

metodă de prim ordin pentru a îmbunătăţi munca de 

concepere, de proiectare, de execuţie, de exploatare-

întreţinere şi de supraveghere a comportării în timp a 

acestor lucrări. Astfel, accidentele tehnice se pot evita sau 

se pot reduce la minimum. 

Se propune ca, în viitor, Ministerul Mediului şi al 

Gospodăririi Apelor să editeze anual un buletin informativ 

pus la dispoziţia specialiştilor, privind accidentele tehnice 

au avut loc la lucrările hidrotehnice. 

O altă propunere se referă la introducerea în 

învăţământul superior tehnic, la facultăţile de construcţii, a 

unui curs de prelegeri, în ultimul an, despre modul cum se 

comportă lucrările hidrotehnice în timp şi cum se poate 

evita avarierea lor. 
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