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1. Considera ii generale 

 
Mentenan a este definit  ca ansamblul de activit i în scopul men inerii în 

stare de exploatare a lucr rilor la parametrii proiecta i i costuri minime pe durata 
lor de existen . 
 Managementul mentenan ei este conceptul strategic de transpunere în 
practic  a activit ilor de mentenan  la specificul fiec rei lucr ri. 
 

2. Specificul lucr rilor hidrotehnice pentru corectarea 
toren ilor. 

 
 Construc iile în general i cele hidrotehnice în special sunt vulnerabile la 
ac iunea apei. 
 Specificul lucr rilor hidrotehnice este determinat de parametrii 
morfologici, morfometrici, hidrologici i geotehnici ai bazinului hidrografic 
toren ial care la rândul s u este unicat. 
 Principalele caracteristici specifice necesare managementului mentenan ei 
acestor lucr ri sunt: 

- sunt construc ii pentru protec ia mediului (reconstruc ia ecologic ); 
- sunt unicate, chiar dac  sunt de acela i tip i din acela i material; 
- amplasamentul se afl  pe terenuri în plin proces de hidromorfogenez , 

datorit  eroziunii de suprafa , eroziunii în adâncime i deplas ri de 
teren; 

- versan ii i taluzurile albiilor au pante mari; 
- accesibilitatea la aceste lucr ri este redus ; 
- clima cu precipita ii abundente, i cu fenomene de înghe  i dezghe . 

 
3. Vulnerabilitatea la ac iunea apei. 

 
Scurgerea (viitura) toren ial  (ap  + aluviuni + flotan i), prin 

caracteristicile sale hidraulice (presiunea hidrostatic , eforturi tangen iale la perete, 
vitez  mare, debit mare brusc i violent, flux de energie cinetic  foarte mare)  are 
un impact deosebit, afectând stabilitatea i durabilitatea construc iilor i implicit 
func ionabilitatea lor. 
  
 

Principalele defec iuni cauzate de ap  sunt: 
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- fisurile din lucr ri favorizate de înghe  i dezghe , mic oreaz  rezisten a 
la sec iunile aferente; 

- ruperea unor p r i i antrenarea lor de ap : 
- desprinderea lucr rilor prin înclin ri, curburi, tas ri, etc.; 
- degradarea zonelor de contact expuse uzurii; 
- dezagregarea betonului i zid riei datorit  uzurii, infiltra iilor , 

varia iilor termice, etc.; 
- putrezirea lemnului înainte ca vegeta ia s  preia func ia lucr rilor din 

lemn; 
- deteriorarea i ruperea plaselor de sârm  la gabioane; 
- decastrarea lucr rilor; 
- afuierea lucr rilor în aval; 
- agresivitatea uman  (din nefericire). 

 
 

4. Situa ia actual  a mentenan ei lucr rilor hidrotehnice. 
 

Realitatea actual  relev  faptul c  pentru lucr rile hidrotehnice executate la 
corectarea toren ilor, nu exist  nici o strategie de mentenabilitate pe durata 
func ion rii lor, iar lucr rile de între inere i de repara ii nu se execut , de i sunt 
prev zute în normative i legisla ie. 
  Pentru între inere i repara ii prin normativ sunt specificate trei categorii de 
lucr ri: 

- între inerile sunt lucr ri mici, care se execut  în cursul fiec rui an f r  a 
scoate lucrarea din func iune; 

- repara iile curente care se execut  periodic sau dup  necesitate f r  a 
scoate lucrarea din func iune; 

- repara iile capitale care se execut  în mod obligatoriu la sfâr itul 
fiec rui ciclu de func ionare. 

Aceste lucr ri constau, în general, în refacerea sau înlocuirea unor p r i de 
construc ie sau a unor elemente componente. 
 Normativul este un subansamblu tehnic indispensabil în cadrul activit ilor 
de mentenan  dar un normativ nu este suficient pentru a substitui sau înlocui toate 
preocup rile care in de managementul mentenantei. În plus prevederile 
normativului de între inere i repara ii trebuie racordate la caracteristicile fiec rei 
lucr ri în parte i la defec iunile aferente. 

Pentru acurate e i eficacitate, ac iunile care in de managementul 
mentenan ei, trebuie s  porneasc  de la o eviden a a lucr rilor care trebuie inut  la 
ocoalele silvice, pe fi e, în care sunt înscrise atât lucr rile biologice cât i cele 
hidrotehnice, cu caracteristicile i comportamentul lor în timp. 
 
 
 
 



Analele Universit ii ,, tefan Cel Mare” Suceava Sec iunea Silvicultur  Serie nou  – nr. 2/2005 

 

 29

5. Mentenan a practic  (aplicat ) 
 

Managementul mentenan ei, capabil s  sus in  strategii de mentenan  
corelate cu specificul lucr rilor hidrotehnice de corectare a toren ilor, presupune: 

a. Monitorizarea lucr rilor printr-un sistem informatic integrat cu personal 
competent corespunz tor acestei ac iuni, prin care s  se asigure în orice 
moment: o eviden  corect  a lucr rilor (cu toate datele de baz ) cu 
înregistrarea permanent  a comport rii lucr rilor cu eviden ierea 
defectelor i analiza acestora, cu lucr rile acestora; 

b. Planificarea activit ilor i resurselor pentru care se pot folosi metode 
ca: 

- metoda mentenan ei preventive bazat  pe stare i timp; 
- metoda mentenan ei predictive bazat  pe m sur tori directe în 

func ionare; 
- metoda mentenan ei practice bazat  pe analiza tuturor datelor 

istorice; m sur torilor specifice mentenan ei predictive; 
informa iilor specifice mentenan ei preventive; 

- metoda mentenan ei corective – pentru remedierea deficien elor 
accidentale.  

Aceste metode ofer  o mare flexibilitate în planificare. În leg tur  cu 
planificarea lucr rilor de între inere i repara ii periodice planificate exist  
opinii contradictorii în sensul oportunit ii acestora, din cauza situa iilor în 
care acestea nu sunt necesare fizic. 
c. Asigurarea documenta iilor tehnice în timp cât mai scurt pentru 

lucr rile de între inere i repara ii planificate, dar mai ales pentru cele 
accidentale în scopul facilit rii interven iilor rapide; 

d. Asigurarea execu iei prin: asigurarea materialelor i a for ei de munc  
calificate, controlul calit ii execu iei, recep ie riguroas  a lucr rilor; 

e. Înregistrarea în eviden e a lucr rilor recep ionate i urm rirea în timp a 
comport rii lucr rilor recep ionate. 

 
6. Concluzii 

 
În contextul managementului mentenabilit ii construc iilor hidrotehnice, 

lucr rile de între inere trebuie s  fie în permanen  o prioritate, indiferent de 
costuri. 

Realitatea confirm  c  neexecutarea lucr rilor de între inere duce inevitabil 
la defecte majore asupra stabilit ii, durabilit ii i func ion rii acestor lucr ri , cu 
consecin e nefaste asupra mediului i vie ii, cu costuri enorme pentru remedierea 
acestor defecte. 
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Abstract 
 
Considerations on the management of maintainability of hydro technical 
works for torrent control 

 
Hydro technical works for torrent control are exposed to water action and for 

that reason they need a close observation on their entire lifetime. 
In the same time, maintaining activities mean more than current repairing 

activities. 
For accuracy and efficacy, the actions related to maintenance management 

must start with an inventory of both hydro technical and biological works that 
should be kept by the Forest Districts, with characteristics and behavior in time. 

Keywords: maintenance management, Hydro technical works for torrent 
control 
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