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ANEXA 12.A. CARACTERIZAREA ZONEI
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ezare geografica. Relief

Jude ul   Ilfov este amplasat în partea de sud – sud-est a României,  în centrul  Câmpiei  Române,
Subunitatea Câmpiei Vl siei, la cca 60 km de Dun re, 100 km de lan ul carpatic i 250 km fa  de
Marea Neagr . Teritoriul s u se desf oar  în jurul municipiului Bucure ti, in cea mai mare parte
spre nord i este înconjurat la rândul s u de teritoriile altor jude e vecine: Prahova – la nord,
Dâmbovi a – la vest, Giurgiu – la sud-vest, C ra i – la sud-est, respectiv Ialomi a – la est.

Figura 1. Jude ul Ilfov – Încadrarea in teritoriu

Ca forme de relief ies în eviden : câmpurile, largi de 4-8 km (89% din teritoriu), orientate, în
majoritatea situa iilor, NV-SE i a c ror altitudine scade, în acela i sens, de la 100-120m; culoarele
de vale (extinse 0,5-4 km), cu albii minore, lunci i terase joase apar inând unor râuri cu izvoarele
în Carpa i i Subcarpa i (7% din teritoriu); v iugile înguste i pu in adâncite, unele cu obâr ie în
cuprinsul Câmpiei Vl siei, cu ap  pu in  în albie, multe transformate în iraguri de lacuri (4% din
teritoriu); un microrelief reprezentat, pe câmpuri, de crovuri, iar în lungul v ilor mai mari, de
meandre i albii p site; la acestea se adaug : nivel ri, excava ii, construc ii, care au modificat, în
mare m sur  configura ia ini ial  a reliefului, îndeosebi de pe teritoriul ora ului.

Geomorfologia zonei

Teritoriul jude ului Ilfov apar ine în întregime marii unit i a Câmpiei Române. Unitatea
geomorfologic  pe care s-a extins aproape întregul teritoriu al jude ului este „Câmpul Vl siei”,
componenta central  a Câmpiei Române, care se încadreaz  în categoria câmpiilor tabulare. O mic
por iune a teritoriului, localizat  la extremitatea nord-estic  a acestuia ( i care corespunde,
aproximativ, terenurilor apar in toare comunei Nuci) apar ine componentei estice a Câmpiei
Române, denumit  „Câmpul B ganului”.

Limita vestic  a teritoriului jude ului Ilfov corespunde, aproximativ, separa iei dintre „Câmpul
Vl siei” i „Zona de subsiden  Titu” (componenta central-nordic  a Câmpiei Române), iar limita
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sud – sud-vestic  (materializat  prin cursul Arge ului) corespunde separa iei dintre „Câmpul
Vl siei” i „Câmpul G vanu – Burdea” (componenta central-sudic  a Câmpiei Române) 1.

Figura 2. Harta unit ilor de relief2

Numeroase cursuri de ap  str bat sau m rginesc teritoriul jude ului Ilfov, acestea fiind urm toarele
(enumerate de la Sud spre Nord): Arge , Sabar, Ciorogârla, Câln ul, Dâmbovi a, Colentina,
Pas rea, Mosti tea, Cociovali tea, Vl sia, Snagovul, Scrovi tea, Ialomi a i principalii afluen i ai
acestora. Cursurile au direc ia general  de curgere dinspre NV spre SE i divizeaz  „Câmpul Vl siei”
în mai multe subunit i geomorfologice:

- „Câmpia Colentinei” (cu cele trei componente ale sale: compartimentul Sabar – Ciorogârla –
Dâmbovi a, compartimentul Dâmbovi a – Colentina i compartimentul Colentina – Pas rea),

- „Câmpia Câln ului”,

- „Câmpia Mosti tei” i

- „Câmpia Snagovului”.

Procese geomorfologice actuale l degradarea terenurilor

Relieful relativ ters, cu energie, fragmentare i pante reduse, nu favorizeaz  desf urarea unui
num r prea mare de procese. Intensitatea unora i accelerarea degrad rii solului în anumite
sectoare este o consecin  a interven iei antropice. În distribu ia proceselor se remarc  o oarecare
diferen iere în cadrul a trei fâ ii morfodinamice: podul câmpurilor, versan ii i malurile, luncile
râurilor.

Pe câmpuri, unde loessul are grosimi de 4-12 m, tasarea reprezint  principalul proces, mult
accelerat prin defri area p durilor, prin folosirea utilajelor grele, existen a unor perioade cu
precipita ii bogate (1969-1972, 1974-1977), când s-a dep it cu mult media anual . Au rezultat
crovuri cu diametre de la câteva sute de metri la 4 ha (C. Movili ei, C. Câln ului), cu adâncimi de

1 Geografia Fizica a romaniei, Vol I, Grigore Posea
2 Extras din Harta unitatilor de relief a Romaniei (Posea si Badea, 1984)
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0,5-3 m i o densitate de 2-5 crovuri la 100 ha. Dezvoltarea crovurilor i ridicarea nivelului pânzei
freatice a dus la procese de b ltire i  la  crearea unor zone întinse cu exces de umiditate.  Totu i,

surile aplicate, îndeosebi cele care vizau realizarea unui drenaj rapid al apei c tre principalii
colectori (Pas rea, Colentina etc.), au permis sc derea nivelului pânzei freatice, limitarea zonelor
cu  exces  de  umiditate  i  diminuarea  proceselor  de  tasare.  Sp larea  în  suprafa  se  remarc
prim vara i dup  ploile de durat , îndeosebi în por iunile unde se realizeaz  trecerea de la câmp la
versan i sau în lungul v iugilor de pe câmpuri. Pe versan ii principalelor v i se înregistreaz , în
afara spa iului construit i amenajat, iroiri care dau rigole, an uri, sp lare în suprafa , sufoziuni
reduse. Când imediat la baza lor se afl  albiile râurilor, se produc surp ri, pr bu iri.

Luncile i fundul v ilor semipermanente constituie sectoarele în care dinamica actual  cunoa te cea
mai mare intensitate. Sunt dominante aluvion rile în albie înso ite de despletiri i p siri de
cursuri, eroziunile intense la baza malurilor concave, înml tinirile i colmatarea prin vegetarea
unor ochiuri de ap  sau sectoare cu exces de umiditate din lunci.  La Dâmbovi a, unde prin
canalizare,  s-a  redus  substan ial  debitul  solid,  se  remarc i  o  u oar  tendin  de  adâncire,  La
ploile bogate, în majoritatea luncilor se produc inunda ii care, uneori, au efecte dezastruoase atât
pentru a ez ri, cât i pentru suprafe ele agricol  (ex. inunda iile din 1974). Degradarea terenurilor
se realizeaz  diferit, fiind strâns legat  de dezvoltarea crovurilor i producerea excesului de
umiditate pe câmpuri, de sp larea în suprafa i de iroire, pe versan i i maluri, de aluvion ri,
inunda ii i eroziune de mal, în lunci. Amenaj rile realizate în lungul v ilor Colentina, Dâmbovi a i
pe unii afluen i au determinat schimb ri radicale în dinamica proceselor, mic orând la maximum
efectele negative ale acestora.

Topografia zonei

Corespunz tor direc iei generale de curgere a componentelor re elei hidrografice pe teritoriul
jude ului Ilfov i al municipiului Bucure ti (dinspre Nord – Vest spre Sud – Est), morfologia
general  a teritoriului sus-men ionat are aspectul unui vast platou care prezint  o slab  înclinare
(în medie, de cca. 1…1,5 ‰) dinspre NW spre SE, fragmentat de culoarele de lunc  ale cursurilor
men ionate, având, în general, l imi de ordinul sutelor de metri, cu unele excep ii: platoul comun
de lunc  a Arge ului i Sabarului (a c rui l ime dep te 6…7 km), platoul de lunc  a Dâmbovi ei
i cel al Ialomi ei.

Profunzimile platourilor de lunc  (în raport cu altitudinile platourilor de Câmp Înalt adiacente) pot
atinge maximum 15…20 m – precum în cazul Arge ului i al Dâmbovi ei – dar sunt, de regul , mai
reduse, de maximum 10 m. Se precizeaz  faptul c  în sectoarele de curs al râurilor sus-men ionate
aferente teritoriului jude ului Ilfov, acestea sunt – cu mici excep ii – lipsite de platouri de teras ,
culoarele aluvionare fiind ocupate exclusiv de platouri de lunc  (fapt explicat prin procesul continuu
de  subsiden  care  s-a  manifestat  în  acest  sector  al  Câmpiei  Române  pe  întreaga  durat  a
Cuaternarului). Excep ia se remarc  pentru cursurile Arge ului i al Dâmbovi ei, în ale c ror culoare
aluvionare, în por iunea sud-estic  a teritoriului jude ului (aval de Jilava în cazul culoarului Arge  –
Sabar, respectiv aval de Glina în cazul culoarului aluvionar al Dâmbovi ei) se remarc  prezen a
unor fâ ii mici i discontinue reprezentând platouri de teras  joas i inferioar . Cele mai multe
dintre râurile care fragmenteaz  platoul Câmpului Înalt al Vl siei sunt amenajate, având aspectul
unor succesiuni de acumul ri având amprizele dezvoltate în culoarele de lunc . Cele mai multe
dintre aceste acumul ri au caracter antropic, unele îns  fiind lacuri naturale (precum limanul
fluviatil Snagov).
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Figura 3. Harta Topografica a zonei3

Diminuarea altitudinii platoului de Câmp Înalt al Vl siei dinspre Nord – Vest spre Sud – Est face ca
valorile de cot  aferente acestei entit i morfologice s  fie cuprinse, în lungul limitei vestice a
teritoriului jude ului, între + 115 i + 85 m nMN (valorile mai mari corespunzând extremit ii
nordice a limitei respective, iar cele mai reduse, extremit ii sale sudice), iar în lungul limitei estice
a teritoriului jude ului, între + 85 i + 65 m nMN ( i în cazul acestei limite, valorile mai mari
corespunzând extremit ii sale nordice, iar cele mai reduse, extremit ii sale sudice). Caracterul
plan i neted al platourilor de «Câmp Înalt» din interfluviile aferente principalelor cursuri este,
local, întrerupt de numeroasele micro-reliefuri pozitive sau negative (movile, crovuri etc.) inserate
în platouri, având altitudini relative sau profunzimi de ordinul metrilor.

Geologie

Structural, teritoriul jude ului Ilfov se suprapune peste o parte a sectorului nordic al Platformei
Moesice, cunoscut i sub numele de Platforma Valah .

Fundamentul este alc tuit din forma iuni cristaline prote-rozoice; el a fost puternic denudat la
începutul paleozoicului, relieful fiind adus la stadiul de peneplen . Ulterior, a suferit doar mi ri
epirogenetice i falieri. Acestea din urm  sunt frecvente în extremitatea nordic , unde se realizeaz
o c dere rapid  a fundamentului i a unei p i din sedimentarul de acoperire, c tre depresiunea
precarpatic .

În cadrul cuverturii sedimentare, reprezentat  de o succesiune de forma iuni, începând cu
carboniferul inferior i terminând cu cele cuaternare, se pot delimita, atât litologic, cât i structural,
dou  sec iuni. În baz , peste fundament, se dezvolt  un sedimentar vechi alc tuit din calcare
brune bituminoase, argile cu intercala ii de c rbune (carbonifer), argile ro ii, calcare, dolomite,
marne, marnocalcare (triasic), gresii, calcare negre bituminoase, dolomite, calcare (jurasic),
calcare, calcarenite, marnocalcare (cretacic), cu o grosime de 3.000-5.000 m i aflat la cca 2.000
m adâncime, la Balote ti i la circa 500 m, în S municipiului. Acest sedimentar a fost prins în
tectonica fundamentului, fiind afectat de faliile acestuia; înregistreaz  o c dere general  de la S

tre N, înclinarea crescând în sectorul din N municipiului. În cretacicul superior regiunea se
exondeaz i, o perioad  îndelungat , va fi supus  eroziunii. Intr  apoi treptat sub apele m rii, de
la N c tre S, începând cu tortonianul. Urmeaz  acumularea sedimentarului neozoic, precump nitor
marnos, în prima parte (sarma ian-pon ian) i argilo-nisipos în cea de a doua (dacian-cuaternar).
Grosimea i înclinarea acestora, îndeosebi forma iunile miocene i pliocene, cresc de la S c tre N.

3 Extras Harta Topografica a României, Scara 1:100 000
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Depozitele de la suprafa  apar in, în întregime, cuaternarului. Baza acestuia se afl  la cca 100-125
m, în dreptul Arge ului i 300-350 m, în extremitatea de N a Bucure tiului. Cuaternarul începe prin
Stratele de Fr te ti (trei orizonturi de pietri uri i nisipuri. separate de argile, la S de Otopeni i
nisipuri  cu  argile  la  N  cu  o  grosime  de  100-120  m),  peste  care  urmeaz  mai  întâi  un  complex
marnos  din  pleistocenul  mediu  ce  cre te  în  grosime  de  la  S  (20  m),  la  N  (peste  100  m),  apoi
complexul nisipurilor fine de Mosti tea (10-50 m grosime), argile i argile nisipoase, orizontul
pietri urilor i nisipurilor de Colentina (larg desf urat între Arge i Colentina; apare la zi în
carierele ora ului i are o grosime de 10-20 m) i unele depozite loessoide de pe câmpuri (grosime
de 5-15 m), toate de vârst  pleistocen superior. Ultimei p i a cuaternarului îi apar in aluviunile
din terasele joase ale Dâmbovi ei, Arge ului (grosime de 5-10 m), din lunc , cât i unele depozite
loessoide (grosime 2-5 m).

Figura 4. Harta geologica4

Solurile

Situat în partea vestic  a Câmpiei Vl siei, jude ul Ilfov se caracterizeaz  prin permanenta
predominare a solurilor brun-ro cate, la care se asociaz  cernoziomurile argiloiluviale i
cernoziomuri cambrice, soluri pseudogleice podzolite i planosoluri, iar în lunci soluri aluvionare.
Distribuirea solurilor este strâns corelat  cu condi iile de fragmentare a reliefului câmpiei, care
determin  drenajul general al teritoriului jude ului5.

4 Extras harta geologica a Romaniei, elaborat  de Institutul National de Geologie
5 Geografia solurilor României, N. Florea
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Figura 5. Harta solurilor jude ului Ilfov

Astfel, pe câmpul interfluvial din Sud, intre Arge i Dâmbovi a, se întâlnesc practic numai soluri
brun-ro cate, asociate, în crovuri, cu soluri pseudogleice. De asemenea, aceea i asocia ie de soluri
domin  pe rama sudic i nordic  a Câmpiei Vl siei, drenat  de v ile Dâmbovi ei, Ialomi ei i de
cele ale afluen ilor acestora. În schimb, în partea central  a câmpiei men ionate, nefragmentat  de

i adânci, apar soluri brun-ro cate freatic umede asociate cu soluri pseudo-gleice, în crovuri, sau
cu cernoziomuri argiloiluviale sau cambice freatic-umede, uneori gleizate, în arealele depresionare
cu apa freatic  la mic  adâncime (zona Otopeni – Balote ti - Dimieni). Textura mijlociu-fin  sau
fin  a solurilor din câmpiile interfluviale, permeabilitatea redus  a solurilor i drenajul general slab
pe mari suprafe e, datorit  reliefului cu pant  mic , cu sectoare denivelate i cu fragmentare
redus , favorizeaz  apari ia de exces de umiditate pe terenuri situate în p ile joase de relief,
inclusiv crovuri, în anotimpul ploios. Excesul de umiditate se accentueaz i se extinde pe mari
suprafe e în anii ploio i sau succesiv ploio i, în mare parte datorit  urc rii generale a nivelului
hidrostatic al apei freatice.

De-a lungul luncilor Dâmbovi ei i Arge ului apar soluri aluviale specifice, uneori gleizate, cu
fertilitate relativ bun .

Condi iile de mecanizare sunt dintre cele mai bune; greut i în mecanizare apar temporar datorit
form rii unor mici areale cu exces de umiditate.

spândirea proceselor de eroziune a solurilor

Degradarea sau distrugerea prin eroziune a înveli ului de sol, care are loc pe unele suprafe e
necorespunz tor utilizate, se datoreaz  in principal ac iunii apei si vântului.

Rezistenta la eroziune a solurilor prezint  deosebiri de la un sol la altul, mai ales in func ie de
propriet ile hidrofizice ale acestuia. Permeabilitatea mare a solurilor nisipoase face ca ele sa
absoarb  rapid o cantitate mare de apa; dup  saturare, in perioadele de ploi abundente, acestea
devin foarte u or erodabile din cauza coeziunii lor mici; acesta este principalul motiv pentru care
solurile nisipoase sunt u or expuse eroziunii eoliene, mai ales atunci când sunt acoperite de
vegeta ie într-un grad redus.

In solurile argiloase, apa se infiltreaz  greu si numai par ial, datorit  permeabilit ii lor sc zute.
Apa scursa pe suprafa a solului, daca ceilal i factori sunt favorabili, poate declan a procesul de
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eroziune. Pe aceste soluri, dup  saturarea cu ap , exista pericolul alunec rilor de teren. In
perioadele de seceta, solurile crap  iar când ploua toren ial, pe cr turi, se pot produce adev rate
alunec ri de teren.

Figura 6. R spândirea solurilor erodate pe teritoriul României6

Jude ul Ilfov, a a cum s-a descris anterior si cum se poate observa si in figura de mai sus, este
amplasat in Câmpia Roman , zona caracterizata de eroziunea a solurilor neapreciabil  pe
majoritatea suprafe ei. Procesele de eroziune sunt prezente doar in sectoarele piemontane ale
acestei câmpii si de-a lungul cursurilor de apa, unde se manifesta fie sub forma pr bu irilor, fie sub
forma eroziunii in suprafa a sau in adâncime.

Datorit  faptului c  teritoriul jude ului se suprapune peste o zon  exclusiv de câmpie, nu s-au
înregistrat fenomene de alunec ri de teren, frecven a manifest rilor legate de acest factor de risc
fiind neglijabil .

Macrozonarea teritoriului na ional din punct de vedere al riscului la alunec rile de teren eviden iaz
faptul c  în jude ul Ilfov poten ial de producere a alunec rilor este sc zut, iar probabilitatea de
alunecare este “practic zero” în centrul, sudul i estul jude ului, fiind foarte redus  în partea de
vest i nord-vest.

Seismicitatea zonei

Din punct de vedere al intensit ii cutremurelor – scara MSK (SR – 11100 – 93), teritoriul jude ului
Ilfov este inclus în zona de intensitate seismic  81 – cu perioada medie de revenire de circa 50 de
ani.

6 Geografia solurilor Romaniei, N. Florea



                      STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de ap i ap  uzat  în jude ul Ilfov
9

Figura 7. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei7

Din punct de vedere al valorii perioadei de col  Tc (conform Normativ P 100 – 1/2013), teritoriul
jude ului este amplasat în zona cu Tc –1,6 sec.

Figura 8. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a
spectrului de raspuns

Figura 9. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ai
acceleratiei terenului (ag) conform P100-1/2013 8

7 SR – 11100 – 93 ZOnarea Seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei
8 https://docs.google.com/file/d/0B30NCkW4pk5UcHdvVFBKRFBjMlE/edit?pref=2&pli=1

https://docs.google.com/file/d/0B30NCkW4pk5UcHdvVFBKRFBjMlE/edit?pref=2&pli=1
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În  ceea  ce  prive te  coeficientul  seismic  Ks,  jude ul  Ilfov  acoper  o  zon  în  care  acest  coeficient
înregistreaz  valoari de -25 si –0,20 (conform Normativ P 100 – 1/2013).

Figura 10. Zonarea seismica a teritoriului judetului Ilfov9

Re ea hidrografica

Cea mai mare parte a teritoriului Ilfov – Bucure ti (aproximativ dou  treimi din întreaga suprafa ,
corespunzând por iunilor central i sudic  ale acestuia) se încadreaz  în bazinul hidrografic de
ordinul I al Arge ului – X (c ruia îi apar in cursurile Arge ului, Sabarului, Ciorogârlei, Câln ului,
Dâmbovi ei, Colentinei, Valea Pas rea cu afluentul ei indrili a i v ile afluen ilor secundari ai lor).
Por iuni mai mici din teritoriul jude ului apar in bazinelor hidrografice de ordinul I al Dun rii – XVI
(c ruia îi revin terenuri situate în sectorul central – estic al jude ului, însumând cca. o zecime din
suprafa a total  Ilfov – Bucure ti) i al Ialomi ei – XI (c ruia îi revine aproximativ un sfert din
suprafa a total  a domeniului administrativ Ilfov – Bucure ti). Bazinului hidrografic al Dun rii îi
revin por iuni din terenurile comunelor Balote ti, Moara Vl siei, Tunari, Dasc lu i Petr chioaia,
situate în por iunea central i în cea estic  a jude ului i este reprezentat prin valea Mosti tei i
afluen ii acesteia (Colceagul .a.). Bazinului hidrografic de ordinul I al Ialomi ei îi revine por iunea
nordic  a teritoriului jude ului Ilfov i, exceptând râul Ialomi a, acestui bazin îi apar in cursurile
Cociovali tei, Vl siei, Snagovului, Scrovi tei (B ii Mân stirii) i ale afluen ilor acestora.

Râul Arge  (cod cadastral X – 1.00.) are o lungime a cursului de cca. 327 km i o suprafa  total
de bazin de 12.590 km2 (din  care,  cca.  2.840  km2 revin subbazinului dâmbovi ean). Valoarea
debitului mediu multianual al Arge ului în sec iunea Malu Spart (aval de sectorul piemontan al
cursului) este de cca. 38 m3/s, iar în sectorul Bude ti (aval de confluen a cu Dâmbovi a) este de 73
m3/s (aceast  valoare fiind foarte apropiat  celei de la v rsarea în Dun re).

Râul Sabar (denominat «R stoaca» în sec iunea amonte a cursului, în jude ul Dâmbovi a, cod
cadastral X – 1.24) are o lungime a cursului de cca. 174 km i o suprafa  total  de bazin de 1.346
km2. Valoarea debitului mediu multianual al Sabarului este de cca. 2,7 m3/s în sectorul Poenari –
Ulmi, respectiv de cca. 3 m3/s în sectorul Vidra (aceast  valoare fiind foarte apropiat  celei de la

rsarea în Arge ).

9 Sursa: Agentia pentru dezvoltare regionala Bucuresti Ilfov www.adrbi.ro
http://www.adrbi.ro/media/8566/2.5.9.Infrastructura%20situatiilor%20de%20urgenta.pdf

http://www.adrbi.ro/
http://www.adrbi.ro/media/8566/2.5.9.Infrastructura%20situatiilor%20de%20urgenta.pdf
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Râul  Ciorogârla,  având  cod  cadastral  X  –  1.24.8.,  are  o  lungime  a  cursului  de  cca.  57  km  i  o
suprafa  a bazinului hidrografic de 149 km2.  În  sectorul  M gurele  se  une te  cu  Sabarul.  Este
considerat canal de rezerv  al râului Dâmbovi a, întrucât în perimetrul Brezoaele permite
regularizarea debitului Dâmbovi a prin transfer spre Sabar.

Râul Dâmbovi a (cod cadastral X – 1.25) are o lungime a cursului de cca. 237 km i o suprafa
total  de bazin de 2.837 km2. Valoarea debitului mediu multianual al Dâmbovi ei este de cca. 12
m3/s în sectorul Brezoaele (la regularizarea reprezentând «obâr ia antropic » a Ciorogârlei),
respectiv de cca. 22 m3/s în sectorul Bude ti (în proximitatea confluen ei cu Arge ul).

Râul  Colentina,  având  cod  cadastral  X  –  1.25.17.,  are  o  lungime a  cursului  de  cca.  101  km i  o
suprafa  a bazinului hidrografic de 643 km2. În sectorul B ceanca conflueaz  cu Dâmbovi a. În
sectorul Colacu (cca. 20 km amonte de Buftea), valoarea debitului mediu multianual al Colentinei
este  de  cca.  0,6  m3/s (valoare apropiat  celei din sectorul bucure tean al cursului i celei de la
confluen a cu Dâmbovi a).

Pârâul Pas rea are o lungime a cursului de cca. 35 km. Obâr ia sa este limitrof  terenurilor
aeroportului Otopeni, la Sud – Est de acestea. Confluen a cu Dâmbovi a este situat  la cca. 10 km
aval de Br ne ti, pe teritoriul localit ii Fundeni (jud. C ra i).

Râul Mosti tea (afluent al Dun rii în sectorul Doroban u – Cioc ne ti, având o lungime a cursului de
cca. 74 km i o suprafa  a bazinului hidrografic de cca. 1.734 km2) are o valoare redus  a
debitului mediu multianual (sub 1 m3/s). Obâr ia sa este localizat  la extremitatea sudic  a
teritoriului comunei Balote ti (în proximitatea limitei dintre aceasta i teritoriul comunei Otopeni).

Pârâul Cociovali tea are o lungime a cursului de cca. 28 km i o suprafa  a bazinului de cca. 196
km2. Se formeaz  pe teritoriul comunei Corbeanca prin confluen a a dou  mici pâraie, Vârtopul i
Mocanul.

Pârâul Vl sia, având obâr ia la sud de localitatea Nicule ti – jud. Dâmbovi a, are un curs temporar,
stagn rile de ap , cu caracter ml tinos, fiind frecvente, mai ales în sectorul aval al cursului. Cu o
suprafa  a bazinului de cca. 82 km2 i o lungime a cursului de 24 km, pârâul Vl sia prime te drept
tributar, în perimetrul lacului C ld ru ani, pârâul Cociovali tea, iar la cca. 10 km aval de lac devine
afluent dreapta al Ialomi ei.

Valea Snagovului are obâr ia la Vest de localitatea Nicule ti (jud. Dâmbovi a), într-o mic
acumulare, lungimea cursului s u fiind de cca. 26 km. Devine afluent dreapta al Ialomi ei pe
teritoriul comunei Gruiu (în perimetrul localit ii an ul – Flore ti).

Valea Scrovi tei (Balta Mân stirii) este un afluent dreapta de importan  redus  al Ialomi ei
(încadrat, conform cadastrului hidrografic, în categoria râurilor având caracter nepermanent).
Obâr ia acestui curs este localizat  pe teritoriul localit ilor Nicule ti – Cioc nari, jud. Dâmbovi a.
Lungimea V ii Scrovi tei m soar  cca. 12 km.

Râul Ialomi a izvor te din Mun ii Bucegi i are o lungime total  a cursului de 417 km. Bazinul
hidrografic Ialomi a are o suprafa  de recep ie de 10.350 km2, În lungul cursului, debitul mediu
multianual al râului Ialomi a cre te de la 1 m3/s  (în  zona  obâr iei)  la  cca.  40  m3/s în sec iunea
Co ereni – Urziceni, p strând aceast  valoare pân  la confluen a cu fluviul Dun rea.

Num rul de capt ri de suprafa a din r. Arge  existente este de 38, conform evidentei existente la
Serviciul de Gospod rirea Apelor (S.G.A.) Bucure ti – Ilfov din anul 2005.

Calitatea apei râului Arge  este monitorizat  de Direc ia Apelor Arge  – Vedea în 4 sec iuni:

- in sec iunea amonte de priza Crivina (unde se capteaz  apa bruta pentru tratare in scopul
potabiliz rii si utiliz rii in sistemul de alimentare cu apa a municipiului Bucure ti);

- in sec iunea amonte de sta ia de tratare Ro u;

- in sec iunea amonte de Lacul Morii
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- in sec iunea Post hidrometric Bude ti (amonte de confluenta râurilor Arge  si Dâmbovi a)

Bazinul hidrografic al râului Ialomi a, are resurse de ap  de suprafa  mai reduse, din care un
volum important este dirijat in râul Arge  prin deriva ia Bilciure ti – Ghimpa i pentru a suplimenta
debitul de apa tratata in cadrul sistemului de alimentare cu apa a municipiului Bucure ti, operat de
S.C. APA NOVA S.A.

Tabel 1. Localizare obiectivelor in raport cu reteaua hidrografica

Nr.
Crt. Localit i - jude ul Ilfov

A.N.
Apele

Romane

COMUNE Sate Râu Cod cadastral B.H.

1 Petr chioaia Petr chioaia Mosti tea XIV_1.35.... Mosti tea

ABABI

2 Moara Vl siei
ciula i Cociov li tea XI_1.19....

Ialomi a

Moara Vlasiei Cociov li tea XI_1.19....

3 Gr di tea Gr di tea Cociov li tea XI_1.19....

4 Balote ti
ftica

Cociov li tea,
Vl sia

XI_1.19....,
XI_1.19.1....

Balote ti Cociov li tea XI_1.19....

5 Gruiu

Lipia Gruiu, Ialomi a
XI_1.18a....,

XI_1.....

an u Flore ti Snagov, Gruiu
XI_1.18....,

XI_1.18a....

Sili tea
Snagovului

Snagov,
Ialomi a

XI_1.18....,

XI_1.....

Gruiu Snagov, Gruiu
XI_1.18....,

XI_1.18a....

6 Peri Peri Snagov XI_1.18....

7 Ciolpani

Izvorani Snagov XI_1.18....

Lup ria Ialomi a XI_1.....

Piscu Ialomi a XI_1.....

Ciolpani Sticl rie XI_1.17....
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Nr.
Crt. Localit i - jude ul Ilfov

A.N.
Apele

Romane

COMUNE Sate Râu Cod cadastral B.H.

8 Tunari Tunari Pas rea X_1.25.18...

Arge ABAAV

9 Mogosoaia Mogo oaia Colentina X_1.25.17...

10 Cernica

ld raru Colentina X_1.25.17...

Tânganu Dambovi a X_1.25....

Po ta-
ceanca

Dambovi a X_1.25....

Cernica Colentina X_1.25.17...

11 Glina

Ca elu Dambovi a X_1.25....

Manolache Dambovi a X_1.25....

Glina Dambovi a X_1.25....

12 Br ne ti Br ne ti Pas rea X_1.25.18...

13 Dobroe ti Dobroe ti Colentina X_1.25.17...

14 Pantelimon Pantelimon Colentina X_1.25.17...

15 Ciorogârla Ciorogârla Ciorogârla X_1.24.5...

16 Domne ti Domne ti Ciorogârla X_1.24.5...

17 Bragadiru Bragadiru Ciorogârla X_1.24.5...

18 Jilava Jilava Sabar, Cocioc
X_1.24....,
X_1.24.6...

19 gurele

Pruni Arge , Sabar
X_1.....,

X_1.24....

Dumitrana Arge , Sabar
X_1.....,

X_1.24....

Varteju Ciorogârla X_1.24.5...

Aluni u Ciorogârla X_1.24.5...

gurele Ciorogârla X_1.24.5...
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Nr.
Crt. Localit i - jude ul Ilfov

A.N.
Apele

Romane

COMUNE Sate Râu Cod cadastral B.H.

20 Cornetu Cornetu Arge X_1.....

21 Clinceni Clinceni Sabar X_1.24....

ABABI - Administra ia Bazinal  de Ap  Buz u - Ialomi a

ABAAV - Administra ia  Bazinal   de Ap  Arge  – Vedea

Raspandirea inundatiilor

Principalul factor declan ator al inunda iilor pe cursurile de ap  îl reprezint  precipita iile
îndelungate  sau  sub  form  de  averse.  Cantitatea  maxim  de  precipita ii  c zute  în  24  de  ore  (în
perioada 1901 –1997) pe teritoriul jude ului Ilfov este de 100 – 150 mm în jum tatea sudic  a
acestuia, respectiv sub 100 mm în partea de nord.

`

Figura 11    Hidrografia zonei, Riscuri si Hazarde aociate10

Teritoriul jude ului Ilfov a fost afectat în ultimii 20 de ani de fenomenul de inunda ii cauzat de
rev rsarea cursurilor de ap . De asemenea, exist  areale în teritoriu vulnerabile la acest fenomen,
acestea fiind mult mai întinse în raport cu arealele afectate.

Unit i administrativ-teritoriale afectate de inunda ii, datorate rev rs rii unui curs de ap  sunt:

- Ciolpani pe râul Ialomi a;

- Gruiu pe râul Ialomi a;

- Nuci pe râul Ialomi a;

- Buftea pe râul Colentina; - Ciorogârla pe râul Sabar i afluentul s u Ciorogârla;

- Clinceni pe râul Ciorogârla;

- Bragadiru pe râul Sabar i afluentul s u Ciorogârla;

- M gurele pe râul Sabar.

10 http://gis2.rowater.ro:8989/flood/

http://gis2.rowater.ro:8989/flood/
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O caracteristica principala a râurilor cu bazine de recep ie mici este faptul ca ploile toren iale
produc debite deosebit de mari, in timp ce in bazinele cu suprafe e mari efectul ploilor toren iale
scade sensibil. Rolul determinant in formarea debitelor maxime revine ploilor de lunga durata sau
topirii z pezilor suprapuse peste o perioada ploioasa

Scurgerea  minima are  loc  in  perioada  vara  –  toamna,  datorita  cantit ilor  mici  de  apa  c zute  in
lunile august - septembrie si a temperaturilor ridicate, cat si in iernile cu temperaturi foarte sc zute
când alimentarea râurilor se face exclusiv din rezervele subterane.

Un aspect nefavorabil în teritoriul jude ean îl reprezint  vulnerabilitatea la inunda ii. Aceast
vulnerabilitate este favorizat  de lipsa lucr rilor hidrotehnice de ap rare împotriva inunda iilor pe
unele sectoare de râuri, de neîntre inerea lucr rilor existente dup  producerea inunda iilor precum
i de depozitarea necontrolat  a diverselor materiale în albiile râurilor.

De asemenea pot exista zone în care vulnerabilitatea la inunda ii s  fie dat  chiar de lucr rile de
combatere a acestui fenomen, în special lucr rile de îndiguire. Comunele al c ror teritoriu este
vulnerabil la inunda ii sunt: D ti – Ilfov, Dasc lu, Corbeanca, Chitila, Cernica, Br ne ti,
Balote ti, Moara Vl siei, Jilava, Gr di tea, Glina, Dragomire ti-Vale, Domne ti, Dobroe ti,
Voluntari, Tunari, tef ne tii de Jos, Petr chioaia, Peri , Pope ti Leordeni, Pantelimon, Mogo oaia.

In prezent, conform INHGA11, cursurile de ap  ce traverseaz  jude ul Ilfov, respectiv Arge i
afluentul s u Ciorogârla, se afla sub cota de aten ie.

Hidrogeologia

Din punct de vedere hidrogeologic, in zona jude ului Ilfov se întâlnesc urm toarele strate acvifere:

- Acvifer de adâncime, cantonat in ,,Stratele de Fratesti’’

- Acvifer de medie adâncime cantonat in „Nisipurile de Mosti tea” (baza Pleistocen superior qp3
1)

- Acvifer intermediar, de adâncime – medie adâncime, cantonat in „complexul marnos” (Pleistocen
mediu – qp2)

- Acvifer de mic  adâncime cantonat în „Pietri urile de Colentina”

- Aluviuni predominant nisipoase de lunc  ale v ilor care str bat jude ul;

- Orizont acvifer superior

11 http://www.inhga.ro/web/guest/prognoze/

http://www.inhga.ro/web/guest/prognoze/
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Figura 12. Harta hidrogeologica a jude ului Ilfov

Complexul acvifer de adâncime (stratele de Fr te ti) se situeaz , conform literaturii de specialitate
si forajelor hidrogeologice efectuate, începând de la adâncimi de cca. 300...390 m i pân  la cca.
440...530 m, fiind cantonat în forma iuni constituite din strate de nisipuri, uneori cu pietri uri.
Stratele de Fr te ti sunt reprezentate pe teritoriul jude ului prin cele trei orizonturi A, B, C.

Grosimea celor trei orizonturi poros-permeabile însumeaz  cca. 50 m. Adâncimea nivelului
piezometric (m surat  de la nivelul platoului de câmp înalt i având în vedere  varia iile locale de
morfologie a terenului) oscileaz  între 35 i 45 m.

Direc ia general  de curgere a apelor subterane pentru acest acvifer este de la WNW spre ESE
(spectrul hidrodinamic înregistrând deform ri importante datorate capt rilor care exploateaz
acviferul de adâncime, situate în perimetrul municipiului Bucure ti

„Complexul marnos” – cantonând acviferul «intermediar», de adâncime – medie adâncime,
interceptat în zon  aproximativ pe intervalul de adâncimi (raportat la altitudinea câmpului înalt)
cuprinse între cca. 60...80 m (coperi ul) i cca. 300...390 m (culcu ul), include în componen a sa i
intercala ii metrice de nisipuri fine, rar medii. Intercala iile nisipoase din complexul marnos
însumeaz , de regul , cca. 20 % din grosimea forma iunii, dar au grosimi reduse, ce nu dep esc,
de regul  4...5 m i sunt, în general, lentiliforme, cu o extindere spa ial  limitat . Granulometria
fin  a acestor depozite face ca din punct de vedere hidrogeologic s  fie mai pu in importante, ele
fiind captate numai în zonele deficitare din punct de vedere al apei subterane.

„Nisipurile de Mosti tea” – cantonând acviferul de medie adâncime, sunt interceptate în zona la
adâncimi cuprinse aproximativ în intervalul 25 ÷ 60...80 m (raportat la altitudinea platourilor de
câmp înalt). Suport  forma iunea atribuit  nivelului median al Pleistocenului superior (qp3

2).
Grosimea cumulat  a orizonturilor poros-permeabile ale forma iunii de Mosti tea este, în general,
de 6 ÷ 10 m, în componen a ei fiind incluse intercala ii argiloase lentiliforme cu grosimi care ating
8...12 m. Din punct de vedere granulometric (nisipuri fine-medii, rareori cu elemente de pietri ),
sunt mai fine decât orizonturile poros-permeabile ale „stratelor de Fr te ti” i mai grosiere decât
orizonturile „complexului marnos”. Nivelul piezometric este situat la adâncimi de 7 ÷ 10 m. Pot fi



                      STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de ap i ap  uzat  în jude ul Ilfov
17

ob inute debite de 2 ÷ 3 l/s pentru denivel ri de  8 ÷ 15 m. Conductivitatea hidraulic  are, în
general, valori de 3 ÷ 5 m/zi, iar transmisivitatea de 40 ÷ 50 m2/zi, rareori atingând 70...80 m2/zi.

„Pietri urile de Colentina” – sunt interceptate în platoul câmpului înalt din zona sudica a jude ului,
în faciesul caracteristic, psefito-psamitic, dar în culoarul de lunc  comun al Sabarului i al
Arge ului, aceast  forma iune poros-permeabil  – atribuit  nivelului median al Pleistocenului
superior – qp3

2, a fost erodat  în întregime i înlocuit  cu aluviuni holocene de lunc  ale celor dou
râuri. Grosimea medie a stratelor poros-permeabile din cadrul acestei forma iuni atribuite nivelului
median al Pleistocenului superior ( i care cantoneaz  acviferul de mic  adâncime) este de
aproximativ 5...10m. Nivelul piezometric este situat la adâncimii de 8...10 m.

,,Complexul acvifer freatic – de mic  adâncime cantonat în forma iuni aluvionare’’ se întâlne te, in
genere, în luncile râurilor (atribuit Holocenului superior, nivelului superior al Pleistocenului superior,
Holocenului inferior). Grosimea stratelor poros-permeabile din aluvionarul de lunc  atinge cca.
10...12 m, rezultând valori medii ale transmisivit ii stratului de cca. 400...500 m²/zi, iar grosimea
stratelor poros-permeabile din aluvionarul de teras  inferioar  atinge cca. 4...6 m, rezultând valori
medii ale transmisivit ii stratului de cca. 150...200 m²/zi. Nivelul piezometric este situat la
adâncimii de 3...5 m.

De asemenea, pe teritoriul jude ului s-a constatat i prezen a unui orizont acvifer superior cantonat
în strate de nisipuri, uneori cu pietri  (acvifer freatic), care au fost captate de o parte din forajele
executate în zon , pe intervalul de adâncimi 10 – 25 m, care au un poten ial acvifer relativ redus,
dar cu vulnerabilit i ridicate la poluare. Aceste strate poros – permeabile constituie intercala ii în
cadrul forma iunii (eminamente coeziv  – semicoeziv  atribuit  nivelului median al Pleistocenului
superior.

Adâncimea de înghe

Conform STAS 6054/1977, adâncimea de înghe  in zona jude ului Ilfov este de – 0,8 ÷ 0,90 m fata
de cota terenului.

Figura 13. Zonarea României dup  adâncimea maxima de înghe 12

12 STAS 6054/1977
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Caracteristici climatice

Jude ul Ilfov este caracterizat de un climat temperat continental, cu veri c lduroase i secetoase i
ierni friguroase, dominate de prezen a frecvent  a maselor de aer rece continental din E, sau arctic
din N i de vânturi puternice care viscolesc z pada.

Tempera medie: 230C
Precipita ii medii multianuale: 380 mm
Vanturile dominante: Sud Est (15%) si E (23%)
Viteza medie a vântului – 35 m/s
Presiunea de referin  a vântului – 0,5 KPa


