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In anul 1966 populatia urbana reprezenta doar 

33% din totalul populatiei mondiale. 

In anul 1960, speranta de viata la nastere era 

de 52,5 ani.  

56% 
Populatia urbana este 

in continua crestere 

700% 
Consumul de apa este 

in crestere 

2880 

kcal 
Consumul de alimente 

este in crestere. 

In anul 1960  populatia globului consuma o 

medie de 2190 kcal. 

144k 

TWh 
Crestere accelerata a 

consumului de energie 

In anul 1800 consumul mediu de energie se 

ridica la 100 TWh. 

In anul 1900, consuman 500 kmc, iar in 2000 am 

consumat 3860 kmc apa.  
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Presiuni globale  



Observații 
modificări  
temperatură – ceea 
ce știm 
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Impact schimbări 

climatice  



Înregistrări 
evenimente  
inundații, 
1998 - 2009 – 
ceea ce știm 
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Impact schimbări 

climatice  

Inundații în Europa 



Prognoză modificări 
debite râuri – ceea ce 
nu știm foarte bine 
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2071- 2100/1961 - 1990 

Impact schimbări 

climatice  



Număr dezastre – pe continente 
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Decese  
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Dezvoltare București 
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Conform PMB, 
70%  din 
suprafata 
Bucureștiului  
este 
impermeabilizată. 
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Circuit natural - Circuit urban 
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București, ape de suprafață: 1864, 2017  
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București – harta hidrogeologică1 

1Dragoș Găitănaru, Impactul urban asupra structurilor acvifere. Teză de doctorat, 2017 
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București – platforma de gestiune a datelor 
hidrogeologice la nivel urban 

1. Modulul Strate Tematice 

2. Modulul Hartă 

3. Modulul Loguri 

4. Modulul Serii de Timp. 
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București – Reprezentare 3D a secțiunilor 
geologice 



București – infrastructura de apa 

joasa presiune 2.100 km inalta presiune 538 km apeducte 91,5km industrial 67 km 

canalizare 2200 km metrou 80 km www.utcb.ro 
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București – infrastructura de apa2 

Poziționarea conductelor în cadrul 

formațiunilor hidrogeologice 

2Irina Șerpescu, Modelul hidrogeologic conceptual pentru modelarea curgerii apei 
subterane în zone urbane. Teză de doctorat, 2017 
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Precipitații București: distribuția fenomenelor 
extreme 

Număr furtuni: 1961 - 2013 
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Infrastructura verde3 

3 Laura Tucan, Soluții alternative de colectare a apelor pluviale în mediul urban. Teză de doctorat, 2016 
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Suprafața zonei studiate =  376,53 ha 

Studiu de caz – Colector A1 București  
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Schema sistemului de 
canalizare prin  raportare la 
structura urbană existentă 

Studiu de caz – Colector A1 Bucuresti  



Coeficienți de scurgere 2013 

 

Coeficienți de scurgere 2050 
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Studiu de caz – Colector A1 București  
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Studiu de caz – Colector A1 București  
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Studiu de caz – Colector A1 București  

Simbol  Tip echipament 

L13 Bazin natural, adâncime 0.60 m 

I2 Bazin natural, adâncime 0.60 m 

IND 1 Iazuri stocare, adâncime 1.50 m 



Concluzii  
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• Mediul urban – sistem funcțional complex; interacțiune componente naturale și antropice; 

• Schimbări majore în circuitul apei cu influență asupra apelor subterane; 

• Schimbarea matricei solide prin lucrări subterane de anvergură; 

• Impermeabilizarea și schimbările climatice – cresc riscul inundațiilor; 

• Infrastructura verde – utilizarea sistemelor descentralizate de colectare a apelor pluviale.  

• Compensarea perturbărilor provocate de om; beneficii pentru populație: reducerea 

inundațiilor, îmbunătățirea calității apei, creșterea calității spațiilor publice și a condițiilor 

de trai.  



Mulțumesc pentru atenție! 
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