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“Dar se pare că o dată la fiecare 
generaţie, cum au loc şi marile cataclisme, 
apele vin mai mari ca niciodată, surprin-
zând oamenii şi semănând în drumul lor 
prăpădul”     (Geo Bozga- Cartea Oltului)

Inundaţiile reprezintă dezastrul cel mai frecvent, care se poate produce la diferite 
scări -de la rîurile mari pană la cele mici- cu efecte asupra stării mediului, incluzând 
aici nu numai pagubele economice şi dezechilibrele ecologice, ci şi numeroasele 
pierderi de vieţi omeneşti. 

De-a lungul timpului, vecinătatea cursurilor de apă a constituit o zonă asupra 
căreia s-a îndreptat activitatea omului. Aici el a muncit pentru a-şi obţine hrana 
şi cele necesare vieţii lui şi tot aici a avut posibilitatea unui transport lesnicios. 
De multe ori, râul i-a fost omului un sprijin, dar uneori scurgerea lui a fost de 
necontrolat, devenind dintr-o dată ameninţătoare. Riscul apariţiei unei viiturii 
cuprinde multe aspecte incluzând daunele aduse construcţiilor, eroziuni, pierderi 
de vieţi şi bunuri, contaminarea alimentelor, apei şi altor materiale, întreruperi 
de activităţii social-economice incluzând transportul şi comunicaţiile, precum şi 
degradarea terenurilor agricole1. 
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Imaginea nr. 12: Neputinţa de a opri potopul

Cu scopul de a se controla viiturile, începând cu secolul al XVIII-lea au început 
să se sape pe teritoriul ţării noastre canale. În 1728 începe canalizarea râului Bega, 
terminat după aproape două secole. Alexandru Vodă Ipsilanti a poruncit executarea 
unui canal între Dâmboviţa şi Argeş pentru dirijarea apelor de viitură ce ameninţau 
capitala ţării, Bucureşti, aşa cum s-a întâmplat în 1774. În 1774 se fac încercări de 
canalizare pe Crasna, finalizate cu success în 18983.

La începutul secolului al XX-lea, fenomenele climatice nu au variat foarte mult 
de cel precedent. După o perioadă de secetă destul de lungă, România a intrat în 
ultima parte a secolului al XX-lea în ciclul anilor ploioşi, care au produs inundaţii 
soldate cu pierderi materiale şi de vieţii omeneşti. Însă autorităţile au început să 
ia măsuri pentru a preveni şi pregăti populaţia în faţa acestor calamităţii. Astfel că 
în anul 1908 au apărut primele informări şi prognoze meteorologice ca mai apoi în 
anul 1944 aceste acţiuni să se extindă odată cu trecerea la amenajarea complexă a 
apelor şi la înfiinţarea primului serviciu de prognoză în 1952, iar mai târziu în 1970 
s-au pus bazele unui Institut de Meteorologie şi Hidrologie. 

Factorii care au avut o influienţă însemnată asupra mediului ambient, cu 
repercursiunile cele mai perceptibile pe plan economic, social şi demografic au 
fost cei de ordin meteorologic. Ei au afectat într-o măsură considerabilă condiţiile 
de trai ale omului. Fenomene meteorologice deosebite, ca precipitaţiile abundente 
au provocat inundaţii care au dus la distrugerea gospodăriilor, recoltelor şi ivirea 
foametei.

Pe teritoriul României, de-a lungul timpului, au fost viituri care prin amploarea 
şi efectul lor asupra mediului, omului şi activităţilor lui, au generat o impresie 

2 Claudiu Giurcăneanu, Înfruntând natura dezlănţuită, Galaţi, 1987, p. 105.

3 Ibidem, p. 93.
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deosebit de puternică şi au fost consemnate ca atare în documente şi mass-media. În 
perioada modernă, cu ziare, filme şi televizoare, lumea a văzut imagini ale diferitelor 
zone afectate de inundaţii pentru a-şi face o idee despre aceste fenomene şi despre 
neajunsurile provocate de forţa lor distructivă.

În ultimii 25 de ani s-au produs inundaţii deosebite în: 1970, 1972, 1975, 1991, 
1995/’96 care au afectat suprafeţe întinse ale marilor bazine hidrografice şi o serie 
de inundaţii produse de viituri de scurtă durată dar cu amplitudine mare în bazinele 
mici. Todeauna ele au constituit pentru publicul larg o experienţă neaşteptată, 
adesea inexplicabilă şi mereu traumatizantă.

În luna mai s-au împlinit 40 de ani de la inundaţiile catastrofale din 1970, 
care au lovit România şi care în primăvara acelui an au produs viituri deosebite, 
înregistrându-se debite de apă importante pe aproape toate cursurile mari de apă din 
ţara noastră. Ploile torenţiale au scos Someşul din matcă, apa revărsându-se peste 
câmpuri, drumuri, căi ferate. Pe râurile Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş şi parţial pe 
Putna, Râmnicu Sărat, Trotuş şi Bistriţa debitele maxime au depăşit cele mai mari 
valori înregistrate în acest secol. Pe aceste râuri s-au consemnat şi cele mai grave 
inundaţii. Inundaţiile catastrofale din mai 1970 au avut ca factor declanşator un 
regim de ploi abundente, torenţiale. Într-un interval de 48 de ore în estul şi nordul 
Transilvaniei, şi în judeţele Mures, Bistriţa- Năsăud şi Maramureş au căzut cantităţi 
semnificative de apă4.

Efectele negative economice, sociale şi psihologice ale inundaţiilor din anul 1970

În perioada inundaţiilor au fost afectate total 83 de localităţi şi parţial 1528. 
Din acestea şi din cele ameninţate să fie inundate au fost evacuate 256.000 

persoane şi 455.000 animale. În aceste localităţii au fost avariate 395 unităţi 
economice şi au fost inundate 85.000 de case, dintre care 45460 au fost avariate 
parţial, iar dintre acestea 13.070 au fost complet distruse. 

Cele mai multe localităţi afectate s-au aflat în judeţele: Mureş, Cluj, Maramureş, 
Harghita, Iaşi, Bistriţa Năsăud. Cele mai multe case inundate, distruse sau avariate 
s-au aflat în judeţele Satu-Mare- peste 21.500, Mureş şi Alba- peste 5000 în fiecare, 
Maramureş, Harghita, Cluj şi Bistriţa Năsăud- peste 2000 în fiecare. A fost inundată 
11% din suprafaţa agricolă a ţării, dintre care 7% erau deja însămânţate. Cele mai 
mari suprafeţe inundate s-au aflat în judeţul Satu-Mare 10,8% din suprafaţa totală 
inundată, Mureş 10,7%, Tulcea 5%, Iaşi 3,3%, Alba, Maramureş, Cluj, Bistriţa Năsăud. 

Reţeaua de drumuri şi căi ferate a fost puternic afectată prin distrugerea a 2200 
de poduri şi podeţe, a 733 km de şosele asfaltate şi pietruite, a 112 km de căi ferate 
normale şi înguste. Au fost avariate şi au necesitat reparaţii 1710 poduri şi podeţe, 
2374 km de şosele şi drumuri, şi 571 km de căi ferate normale şi înguste. Au fost 
distruşi peste 309 km şi avariaţi peste 482 km de linii telefonice, iar reţeaua electrică 
a fost afectată pe 2242 km, dintre care 191 km au fost distruşi complet. De la Tg. 

4 Ibidem, p. 98.
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Mureş până la Luduş, râul Mureş a inundat toate localităţile situate de-a lungul văii. 
Numai în acest judeţ şi-au pierdut viaţa 30 de oameni5.

Imaginea nr. 26: Şosele şi căi ferate inundate

Fenomenul neobişnuit a fost determinat de căderea unor precipitaţii în cantităti 
nemaiîntilnite în perioada 10-13 mai 1970, care au atins intensităţi mari ajungând 
până la 100 l/mp în 24 de ore, adică de 2-3 ori volumul total al precipitatiilor care 
normal cad într-o luna. În plus în perioada 1-10 mai 1970 în zona muntoasă au căzut 
ninsori depăşind pe alocuri 3 m înălţime. Valul de căldură care a urmat imediat a 
determinat topirea acestei zăpezi, la care s-a adăugat precipitaţiile căzute în ultima 
perioadă, suprapus pe un sol cu umiditate excesivă (în intervalul de timp de 2- 3 
luni anterior ploii care a generat viitura, s-a depăşit de 2-3 ori normala precipitaţiilor 
căzute în această zonă.). Din cauza acestei umidităţi excesive a solului, 60-80% din 
volumul precipitatiilor s-au scurs din bazinul Someşului, adunând în albiile râurilor 
miliarde de metri cubi de apă, care s-au abătut asupra oraşelor şi satelor din calea 
sa, aducând numeroase pagube umane şi materiale7.

Primele viituri au lovit judeţul Cluj în ziua de 11 mai. Oraşul Cluj-Napoca a 
fost ferit de nenorocire datorită lacurilor artificiale de acumulare de la Fântânele 
şi Tarniţa, care au permis adunarea apelor. Dar viiturile au curs şi mai la vale, 

5 Ibidem, p. 200.

6 http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.virtualarad.net/news/2000/apele_au_
inundat_sosele_si_cai_ferate.jpg&imgrefurl=http://www.virtualarad.net/news/2000/
va_n070400_ro.htm&usg=__WqSKep9aVXqz5VoCpjdFZXk0VUQ=&h=200&w=270&s
z=7&hl=ro&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=vl5c84bnqdvMkM:&tbnh=84&
tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dinundatiile%2Bdin%2B1970%26um%3D1%26hl%
3Dro%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1, accesat la data de 13.11.2010, ora 17,00.

7 Atanase Mustaţea, op. cit. , p. 211. 
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şi au dat de furcă locuitorilor din Gherla, iar la Dej au produs un dezastru de 
neînchipuit: cele două râuri, Someşul Mic şi Someşul Mare, au băgat pământul 
sub ape. La Dej, Someşul a atins un nivel record, care a făcut prăpăd: peste 8 metri. 
Ploile căzute timp de o săptămână, au făcut ca şosele şi porţiuni de cale ferată să 
devină impracticabile8. 

Oraşul Dej a fost transformat: ,,în râuri clocotitoare”, zeci de mii de case acoperite 
de ape, fabrici şi uzine inundate şi-au întrerupt activitatea. Punându-şi viaţa în 
primejdie muncitorii de la ,,Fabrica 11 iulie” din Dej au salvat întreaga materie 
primă, precum şi 90% din producţia finită, toate maşinile şi utilajele9. Alături de 
miile de cetăţeni s-au găsit ostaşii forţelor armate, gărzile patriotice care ,,au dat 
dovadă de acte de eroism prilejuite de aceste nemaipomenite calamităţii căzute 
pe capul poporului nostru”10. După o primă statistică făcută în data de 23 mai, în 
Dej erau 1.114 de familii cu 5.106 de membri sinistraţi, 202 familii cu 718 membri 
şi-au pierdut adăpostul iar 250 de familii cu 810 membri au rămas fără bunuri 
gospodăreşti. Acestea sunt doar câteva cifre ale dezastrului provenit din revărsarea 
Someşului. Cei care sunt în această numărătoare înseamnă un om lovit de ape, om 
a cărui agoniseală ,,s-a dus pe apa sâmbetei”11. T. Iosif martor la inundaţia din 1970 
se afla în trenul care mergea de la Cluj la Dej, acesta surprinde călători din aceaşi 
cursă, majoritatea navetişti, neliniştiţi din cauza veştilor despre potopul abătut 
asupra oraşului lor. Acesta relatează:,,Văd oameni pe care îi neliniştesc întoarcerea 
acasă. Plecaţi de acasă la muncă pe diferite şantiere ei nu ştiu nimic de cei de acasă, 
de înfruntarea cu apele”12. Mulţi sunt de pe valea Bistriţei şi discută înfriguraţi cu 
conductorul:,,Trenul merge până la Dej! De aici nu ştiu. Păi tăvară’şu, eu la Salva 
vreau să ajung. I-a dumneata avion de aci că tren n-ai, îi ruptă linia’’. Auzind aceste 
discuţi martorul nostru se hotărăşte să coboare în gara din Dej. “Cobor în gara din 
Dej, gară pe care altă dată am privit-o doar pe fereastra trenului, în goană. Veche 
şi înegrită de atâtea coşuri de locomotive, gara aceasta pe acoperişul căruia şi-au 
căutat scăparea din Someş oamenii, e încă udă pănă la jgheaburi.”13. Un împiegat 
cu ochi duşi în fundul capului, albiţi de nesomn, icneşte împingând băncile din 
sala de aşteptare ,,Uni călători n-au crezut când le-am spus că vine Someşul. Pe 
urmă când au venit, s-au suit pe vagoane şi de acolo au sărit pe acoperişul gării. Ce 
mai ţipau după ajutor!”14. 

Martorul nostru îşi face loc printre cei aflaţi în gară şi încearcă să se îndrepte spre 
oraş ,,Ies din gară şi o iau spre oraş, pe strada ,,11 Iulie”. Strada pare şi acum o albie 

8 Ibidem, p. 224.

9 “Cu inima şi fapta“ în Albina, nr. 20/21 mai 1970, Iaşi, p. 1.

10 Ibidem, p. 3.

11 “Omul şi apa”, în Albina, nr 21/ 28 mai 1970, Iaşi, p.3.

12 Ibidem, p. 3.

13 Ibidem, p. 3.

14 Ibidem, p. 4.
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de râu abia părăsită. Pe ziduri marginile dantelate de nămol arată calea şuvoiului 
de 3 cm. Copacii din curţi au crengile jupuite de frunze, un mâl unsuros a năclăit 
pământul şi pietrele. Casele cu uşile şi ferestrele vraişte par nişte cerşetori zdrenţuroşi 
cu palmele întinse spre un soare care nu se arată. Acesta ar fi Dejul, oraş greu încercat 
de Someş. Acesta ar fi oraşul pustiit de lăcomia apei, însă oameni s-au ridicat cu mic 
cu mare, peste durerile lor, ca să-l curăţe şi să-l împodobească din nou”15. Pentru 
ca oraşul să arate măcar pe jumătate ca înainte oameni depun eforturi mari: ,,Se 
munceşte îndârjit pentru refacerea oraşului, pentru ca totul să se normalizeze. Se 
împart locuinţe pentru sinistraţi, se instalează o tabară de corturi, sunt recuperate o 
parte din bunurile materiale. Să se vaccineze cei din Cluj care vin aici să ajute oraşul. 
Aprovizionarea e bună. În Dej se munceşte cu îndârjire. Oraşul trebuie să trăiască. Ţara 
întreagă îi întinde o mână de ajutor, acestea sunt ajutoare din Bucureşti: îmbrăcăminte, 
încălţăminte ,,Prietenul la nevoie se cunoaşte”16 ne spune un bătrân care-şi schimba 
galoşi prinşi cu sfoară, cu o pereche de bocanci. Mariana Domnica o fetiţă salvată 
din calea puhoaielor îşi alege o rochiţă pentru ea şi pentru surioara ei. Doamna Ana 
plânge în hohote ,,nu am cerut în viaţa mea la nimeni nimic” strângând mânerul unei 
serviete cu acte, singurul lucru care i-a mai rămas. 

La Dej şi-au pierdut viaţa şase oameni. Abia pe 19 mai a apărut prima rază de 
soare. În zilele următoare, apele au început să se retragă lăsând în urmă un dezastru 
imens: case dărâmate sau luate de ape, întregul parc a fost acoperit de mâl şi crengi, 
gunoaie aduse de şuvoaie, sute de sinistraţi fără un loc uscat unde să doarmă. În oraş 
au început să sosească camioanele cu ajutoare: lemn de construcţii, pături, hrană 
rece, medicamente, apă potabilă. Populaţia a fost vaccinată împotriva dizenteriei. 
Problema locuinţelor pentru sinistraţi a fost una dintre cele mai dificil de rezolvat. 
Pentru romii din Kandia s-a dispus ulterior alocarea de locuinţe în blocurile noi de 
pe strada Trandafirilor. Pentru locuitorii din Băiţa, rămaşi fără acoperiş, a început 
construcţia de case noi la şoseaua care intră în oraş. Abia în 1979, după încă un val 
de inundaţii (1975), s-au alocat fonduri pentru îndiguirea Someşului. Lucrările au 
durat 3 ani, timp în care s-a înălţat digul pe o portiune de 5,5 km, pe malul drept 
al Someşului Mic şi pe 2,4 km pe malul stâng al Văii Fizeşului17. 

Potopul loveşte Gherla

Până în 1979, când s-a construit digul, ambele maluri ale Someşului Mic erau flancate 
la Gherla de sălcii, răchite şi plopi. În mai 1970, ploaia nu se oprise de zile bune, iar pe 
13 mai, apele umflate ale râului au început să se reverse nemilos peste oraş.

În scurt timp, parcul oraşului a fost acoperit cu apă de peste o jumătate de metru, 
la suprafaţa apei abia mai zărindu-se băncile. Apa a ajuns până în curţile caselor de la 
şoseaua principală. Terenul stadionului a fost acoperit în totalitate: ,,apele vijelioase 
ale Someşului s-au năpustit prin poarta deschisă, înghiţind întreg terenul, ajungând 

15 Ibidem, p. 4.

16 Ibidem, p. 5.

17 Ibidem, p. 5.
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până la nivelul barelor de sus ale porţilor de fotbal. La popicărie, unde locuia o familie, 
a ajuns de urgenţă o barcă pentru a-i evacua. În Kandia, cocioabele tigăneşti au fost 
dărâmate de ape, romii fiind evacuaţi de urgenţă de către gărzile patriotice”18.

În partea de nord a oraşului, apa trecuse de penitenciar şi mai încolo, acoperise 
şoseaua spre Dej pe o porţiune largă, ajungând la 40-50 cm. În apropierea podului 
de la Buneşti pluteau animale moarte, vaci porci, luate de ape de pe câmp sau din 
curţile oamenilor. În partea sudică a oraşului, la Băiţa, pământul a luat-o la vale, cu 
tot cu case. Unii oameni au refuzat să-şi părăsească locuinţele până în ultima clipă. 
În partea de vest, şoseaua era înundată de apele Văii Fizeşului.19.

În aceste condiţii ,,Conducerea partidului, Guvernul, analizând situaţia creată, 
au stabilit o serie de măsuri urgente pentru ajutorarea regiunilor şi localităţilor 
calamitate, precum şi pentru limitarea efectelor negative. La această acţiune participă 
mii de cetăţeni, o contribuţie preţioasă fiind adusă de unităţile militare dislocate în 
acest scop, precum şi de formaţiunile gărzilor patriotice,se spunea în comunicatul 
oficial emis de autorităţi’’20. S-au format comandamente menite să îi prevină pe 
oameni, să-i ajute la evacuare, să organizeze deplasările, să înalţe diguri cu saci 
de nisip, să-i descopere pe sinistraţi, să le asigure apă, mâncare, medicamente etc. 
Locuitorii aflaţi în calea inundaţiilor au fost coordonaţi de la consiliul local către 
noi adăposturi - Căminul de persoane vârstnice, Liceul “Petru Maior”, Liceul “Ana 
Ipatescu”. Alţii s-au adăpostit la rude sau cunştinţe care locuiau în zonele neafectate 
de inundaţie 21. Din fericire, la Gherla nu s-au inregistrat victime omenesti, insa 
multe animale domestice au fost luate de ape.

Zvonurile sinistrului dinspre Năsăud, apăruseră miercuri 13 mai, la ora 
9. La 10 s-a dat alarma. La 12, practic, nu se mai putea face nimic împotriva 
puhoaielor sălbăticite; doar să li se smulgă din gheare vieţile primejduite şi 
bunurile. Apar elicoptere, ambarcaţii, tehnică de luptă. Se aud chemări de 
ajutor, plânsete ale copiilor şi mamelor…Începe o noapte telurică, o noapte 
de smoală şi mâl, cu cerul prelingându-se peste noroaie, nemilos şi rece.
Joi, 14 mai 1970: Primele constatări sunt alarmante. Reţeaua de energie 
electrică, apă potabilă, gaze, comunicaţii – fără de care este de neconceput 
pulsul urban, a rămas inertă. S-au întrerupt căile de comunicaţii pe liniile 
CFR spre Beclean, Baia Mare şi Cluj22.

Sâmbătă, 16 mai 1970:,,Elicopterul prezidenţial decolează prin pînzele ploii 
îndreptîndu-se spre Valea Someşului. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, însoţit de 
alţi conducători de partid şi de stat, soseşte la Dej pentru a face un bilanţ estimativ 

18 Ibidem, p. 5.

19 “Umăr la umăr”, în Albina, nr. 24/18 iunie 1970, Iaşi, p. 3.

20 Ibidem, p. 3.

21 Ibidem, p. 3.

22 Atanase Mustaţea, op. cit., p. 218.
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al pierderilor şi consecinţelor dezastrului produs de inundaţi. Secretarul general 
al partidului apreciază bărbăţia, disciplina, abnegaţia şi tenacitatea dejenilor 
în faţa puhoaielor…Elicopterul decolează spre Satu Mare”23.

După ploaie, răsare soarele

Pe 24 mai 1970, într-o duminică, la câteva zile de la dezastrul produs de 
inundaţii, era programat meciul de fotbal dintre echipa locală CIL Gherla (echipa 
Combinatului de Industrializare a Lemnului) şi  Rapid Bucureşti, în cadrul Cupei 
României. Întrucât stadionul din Gherla era total impracticabil pentru meci, fiind 
plin de mâl şi având gazonul distrus în totalitate, s-a luat decizia jucării meciului 
peste trei zile, pe 27 mai, la Cluj-Napoca, pe stadionul municipal. Meciul a fost 
o surpriză totală şi a adus o bucurie imensă pentru gherleni, aceştia au câstigat 
meciul cu scorul de 4-3 eliminând Rapidul din competiţie. Victoria a adus o 
explozie de bucurie în rândul celor prezenţi la meci pentru a susţine echipa noastra. 
După fluierul de final, aceştia au năvălit pur şi simplu pe teren, sufocându-i cu 
îmbrăţişări pe jucătorii gherleni24.

Imaginea nr. 325: Echipa de fotbal Gherla – o mică bucurie adusă locuitorilor loviţi de potop

23 Ibidem, p. 107.

24 Ibidem, p. 107.

25 http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://gherlainfo.ro/images/stories/2010/1005/
cilrapid1970.jpg&imgrefurl=http://www.gherlainfo.ro/index.php%3Foption%3Dcom_
content%26view%3Darticle%26id%3D1122:povestiri-din-gherla-15-indundatiile-
din-70-cu-barca-pe-stadion%26catid%3D1:latest-news%26Itemid%3D46&usg=__
yTRtNBBOh3JD6sslSA_xtdt6u58=&h=348&w=600&sz=56&hl=ro&start=16&zoom=1
&um=1&itbs=1&tbnid=-7LCiHoB_j28BM:&tbnh=78&tbnw=135&prev=/images%3Fq
%3Dinundatiile%2Bdin%2B1970%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbs%3Dis
ch:1, accesat la data de 15.11.2010, ora 10,30.
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Potopul de la Mediaş

Pe 14 mai 1970, municipiul Mediaş26 a fost lovit puternic de ape. În scurt timp, 
cartierul Automecanica dar şi zona centrală, au fost acoperite de ape, care au urcat 
chiar şi peste trei metri înălţime. Timp de mai multe zile, oamenii au luptat cu 
viiturile, şi au câştigat în cele din urmă bătălia. Cinci ani mai târziu, apele au venit 
din nou, însă oraşul şi-a revenit. După patru decenii, autorităţile spun că Mediaşul 
este unul dintre cele mai sigure oraşe din România din acest punct de vedere, iar 
riscul de a mai fi inundat vreodată este extrem de mic. La începutul lunii mai 
1970, timp de mai multe zile, a plouat cât într-un interval foarte mare de timp. Au 
fost două valuri de inundaţii care au transformat România într-o mare de noroi. 
Mediaşul nu a făcut nici el excepţie, şi a fost lovit în plin de apele râului Târnava 
Mare care a ieşit din matcă în jurul orelor 10:45, au rupt digul la 4-5 kilometri de 
Mediaş în amonte, în zona comunei Brăteiu. Apa s-a revărsat imediat peste câmp, 
iar în scurt timp a ajuns în oraş, şi a inundat o zonă mare a acestuia, cuprinsă între 
Strada Stadionului – Dealul Furcilor, panta ce urcă la Spitalul Municipal, baza 
turnului din fosta stradă Lenin, intersecţia străzilor de la poştă, Fabrica 8 Mai, Uzina 
Automecanica, Unitatea Militară de Aviaţie, şi fabrica de textile. Apa avea înălţimea 
de aproximativ 3 metri, şi ajungea la podul caselor27.

Unda de şoc

Ioan Şerban a fost mulţi ani directorul general al Societăţii Gospodăria Comunală, 
cea care s-a ocupat până nu demult de tot ceea ce ţinea de infrastructura de apă-
canal şi drumuri. În 1970, Ioan Şerban lucra ca şi tehnician la Primăria Mediaş. Îşi 
aminteşte de momentele grele de atunci ca şi cum ar fi fost ieri. „În seara anterioară 
inundaţiilor, am fost pe teren în zona străzilor Aurel Vlaicu, Aviaţiei. Am anunţat 
populaţia că vor creşte debitele. Dimineaţa a început să crească. A crescut încet, 
încet o bună bucată de timp, iar apoi a venit o undă foarte mare” îşi aminteşte Ioan 
Şerban.28

Pe 14 mai, Ioan Şerban era împreună cu un alt coleg pe o alee lângă stadionul 
municipal, măsura debitele, moment în care apa a lovit în forţă. „Am sărit pur şi 
simplu în stadion. Era un zid acolo pe aleea aceea cu castani care s-a prăbuşit. M-a 
prins un val şi m-a aruncat în tribuna stadionului. Acolo am stat câteva ore până în 
momentul în care au venit şi ne-au salvat” povesteşte Şerban29. Au exitat probleme 
cu aprovizionarea. Din cauza nivelului ridicat al apelor, podul care ducea în cartierul 
Gura-Câmpului s-a rupt. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu pasarela pietonală. Practic, 
cartierul a rămas izolat, iar pentru aprovizionare s-a adus mâncare din comuna 
Bazna. De asemenea, în cartierul Aviaţiei mâncarea ajungea cu bărcile. 

26 Ibidem, p. 112. 

27 “Despre zilele stihiei “ în Albina, nr. 26/2iulie 1970, Iaşi, p. 3.

28 Ibidem, p. 3.

29 Ibidem, p. 3.
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Imaginea nr. 430: Oraşul Satu Mare, inundaţiile din 1970

Ilisie Morar lucra în 1970 ca şi şofer la fabrica de pâine. Spune că a fost o 
perioadă foarte dificilă. Pentru a putea aproviziona oraşul Dumbrăveni, şi el afectat 
de ape, se ocolea prin Agnita. Atunci când pâinea nu ajungea, ea era adusă chiar 
din Sibiu. „Îmi amintesc că la Automecanica era apa ca pe Dunăre. Ce mi-a rămas 
în minte erau copiii salvaţi din case, care erau aduşi cu ciubărul sau vana de lemn 
pe Târnavă. Toată lumea era speriată, însă a trecut până la urmă” povesteşte Ilisie 
Morar.31 După inundaţiile care au lovit Mediaşul în 1970, iar apoi în 1975, au fost 
construite diguri puternice. În momentul de faţă, în municipiul Mediaş sunt 12,5 
kilometri de diguri, 6,3 kilometri pe un mal, şi 6,2 kilometri pe celălat mal. Înălţimea 
acestora variază între 4-6 metri, în funcţie de nivelul fundului apei. Digurile au 
fost dimensionate pentru debite de apă foarte mari, iar în momentul actual ele 
ar putea asigura fără probleme tranzitarea apelor care au lovit oraşul în 197032. 
Conform directorului Sistemului de Gospodărire al Apelor Mureş, Nicolae Bărbieru, 
Mediaşul este în prezent poate cel mai sigur oraş din România, din punctul de 
vedere al pericolului unor inundaţii. Reprezentaţii Sistemului Hidrotehnic Mediaş 
spun că este vorba de un sistem foarte bine pus la punct, care face ca pericolul să 

30 http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.museumarad.ro/images/07_inund.
jpg&imgrefurl=http://www.museumarad.ro/ro/pages/ev_07.htm&usg=__qUBuMz3QxM
3uhOSdUvO0d9khwx4=&h=324&w=500&sz=32&hl=ro&start=5&zoom=1&um=1&it
bs=1&tbnid=oCQcRW1qUtCC2M:&tbnh=84&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dinun
datiile%2Bdin%2B1970%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbs%3Disch, accesat 
la data de 9.11.2010, ora 13,00.

31 “Despre zilele stihiei “ în op. cit., p. 4.

32 Ibidem, p. 4.
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fie ca şi inexistent. „Mediaşul este foarte bine apărat de inundaţii. Oraşul nu poate 
fi inundat de râul Târnava Mare, deoarece debitele sunt controlate în primul rând 
din acumularea permanentă de la Zetea. În momentul în care este secetă, de acolo 
se dă drumul la apă, iar atunci când plouă mult, apa este reţinută. Între Zetea şi 
Mediaş, există de asemenea şi un polder, o zonă care poate fi inundată controlat la 
Vânători, Sighişoara” explică inginerul Rodica Stroi, şeful Sistemului Hidrotehnic 
Mediaş33. Debitul râului Târnava Mare poate fi influenţat în municipiul Mediaş şi 
de cei doi afluenţi ai săi, pârâurile Ighiş şi Moşnei. Şi aceştia sunt însă sub control. 
„În cazul pârâului Moşna se poate folosi acumularea nepermanentă de la Nemşa, cu 
o capacitate de 7,9 milioane metri cubi de apă. De asemenea, apa se poate reţine în 
acumularea permanentă de la Ighiş. În oraş există şi o linie de clapeţi şi stavile, iar 
în cazul în care creşte nivelul apei, aceştia opresc inundarea oraşului” mai spune 
Rodica Stroi.34

Imaginea nr. 535: Mobilizări ale oamenilor pentru a sta în calea inundaţiilor

Alba Iulia

Despre oraşul Alba Iulia, afectat şi el de inudaţii, Iulian Neacşu face o relatare 
în Ziarul “Albina” din 24 Mai 1970: ,,Acest oraş împresurat de apele Mureşului, 
Târnavei şi Sebeşului, s-a scris în cărţile de istorie, Horia şi Crişan, Mihai Viteazul 
au fost aici şi numele lor s-a încrustat în piatra cetăţii” Într-o latură a oraşului 
dincolo de calea ferată, curge Mureşul, apă atât de iubită în Ardeal, de-a lungul 
căreia alunecau o dată doinele. Acum Mureşul este privit cu teamă din vechea 

33 “Omul şi apa”, în op.cit., p. 6.

34 Ibidem, p. 6.

35 Ibidem, p. 6.
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cetate. Împreună cu Târnava a păgubit peste poate frumosul oraş transilvan. Apa 
s-a întins în Alba Iulia până la poalele centurii de piatră a cetăţii de sus. Datorită ei 

Imaginea nr. 636: Cărpiniş, Alba 1970

străzile Olteniei, Iaşilor, Plevnei, Ceferiştilor, au rămas străzi doar cu numele37. 
În oraş au fost inundate 2.598 de case, 162 de case au fost distruse în totalitate, 
iar 147 au fost distruse parţial. ,,Oamenii au pierdut tot Remus Gligor se şterge în 
colţul ochiului cu dosul palmei, Victoria Meteşan scormoneşte cu un băţ apa în 
curte. Un bătrân de 80 de ani din Oarda este îngrijorat de un singurul lucru pe care 
l-a putut salva ,,văcuţa mea, o dus-o la deal, i-a dat de mâncare cât trebe, o nu i-o 
da”38. De-a lungul drumului spre Lăncrăm casele plutesc încă în apă, pusti ca nişte 
corabii fără echipaje ,,dormeam că eram obosit de lucru când am auzit: sări mă că 
vine Murăşul....era apă peste tăt, şi la Gligor şi la colegu...acu muncesc să punem la 
loc”39. ,,Se munceşte în Alba Iulia cu aceaşi îndârjire în stăvilirea apei, se repun în 
funcţie fabricile. Trebuie reânsămânţate 22.500 de hectare şi vor fi însamantate!’’40. 

36 http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
ro/4/47/Carpenis.AB.inundatii.jpg&imgrefurl=http://ro.wikipedia.org/wiki/
Fi%25C8%2599ier:Carpenis.AB.inundatii.jpg&usg=__kBBrE-_sUSbpatQpnXxfV94CU
6o=&h=1000&w=1466&sz=163&hl=ro&start=11&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=B
yej2YmqFFc4AM:&tbnh=102&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dinundatiile%2Bdin
%2B1970%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1, accesat la data de 
10.11.2010, ora 19,00.

37 Ibidem, p. 6.

38 Ibidem, p. 5.

39 Ibidem, p. 5.

40 Ibidem, p. 5.
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Cei din Alba Iulia ştiu că nu sunt singuri şi simt asta ori de câte ori văd trecând pe 
străzile oraşului camioane trimise în ajutor cu haine şi hrană din toată ţara ,,Îmi 
venea să-mi iau lumea în cap când am văzut casa dusă. Acuma dară am văzut că 
suntem ajutaţi şi nu ne-om lăsa bătuţi de Murăş”41. 

Imaginea nr. 742: Întreaga ţara vine în sprijinul celor afectaţi de inundaţii

Acelaşi autor Iulian Neacşu îşi lasă impresiile despre această catastrofă la sfârşitul 
articolului său: ,,Nu, astăzi, nu am de gând să-mi placă apa. Nu vreau să-mi amintesc 
de frumuseţea nici unui firicel de apă, nici de Mureş, nici de Târnave. Nici de cer, 
nici de norii săi uneori argintii. Astăzi vreau să mă gândesc la oamenii pe care 
i-am văzut atunci; la ei. Pentru că atunci când am fi putut crede că totul s-ar fi 
sfârşit în ghiara nechematei ape şi multe le-am fi lăsat în voia soartei s-au ridicat 
EI, OAMENII!. Aceşti oameni minunaţi, părând firavi în faţa forţei monstruoase a 
naturii vrăjmaşe, dar arătându-se deasupra ei cu putere şi curaj, cu demnitate şi 
eroism, cu bărbăţie şi încredere în ce înseamnă ei întodeauna; oameni pe pământul 
lor, un lanţ uriaş de solidaritate adânc omenească. Umeri alăturaţi, mâini strânse cu 
putere, minţi limpezi şi creatoare. Totul ca un alt val, val de reconstrucţie pe viaţă 
împotriva valului de ruină şi moarte”43.

41 Ibidem, p. 5.

42 http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
ro/4/47/Carpenis.AB.inundatii.jpg&imgrefurl=http://ro.wikipedia.org/wiki/
Fi%25C8%2599ier:Carpenis.AB.inundatii.jpg&usg=__kBBrE-_sUSbpatQpnXxfV94CU
6o=&h=1000&w=1466&sz=163&hl=ro&start=11&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=B
yej2YmqFFc4AM:&tbnh=102&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dinundatiile%2Bdin
%2B1970%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1, accesat la data de 
10.11.2010, ora 12,00.

43 Ibidem, p. 6.
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Satu Mare 14 Mai 1970

Fundal sumbru ,giulgiu prevestitor, ploaia nu mai contenea.Început în după 
amiaza zilei de 14 mai prin inundarea şi izolarea totală a aşezărilor  din amonte, 
dezastrul se dezlănţuie  nemaipomenit în municipiul Satu Mare , în zona din dreapta 
râului Someş, devenit atunci -oribile dictu!- fluviul Someş. Odată cu noaptea apele 
pătrund năvalnic prin mai multe puncte ale oraşului, impresurându-l, acoperind 
două treimi şi devorând aproape o treime din întinderea lui. 

Imaginea nr. 844: La MIRA Satu Mare, cota de inundaţii depăşită. 
Crescute la 770 cm apele se rostogolesc în înfricoşătorele valuri.

Albiile Someşului şi Homorodului s-au ortăcit mişeleşte peste diguri, în hotarul 
Păuleştiului strivind rodul a sute de hectare de grădinărie.

Consolidări pe strada Parcului Someşului de Sus. Peste 30 la sută din suprafaţa 
municipiului şi a judeţului este acoperită de apă.Numeroase unităţi militare sunt 
dislocate la Satu Mare.Sosesc ostaşi şi bărci. Patru oameni şi o plută improvizată 
au salvat împreună peste 200 de vieţi omeneşti.

Bilanţ tragic

Pierderile pricinuite de catastrofalele  inundaţii ce au lovit judeţul Satu Mare 
întrec orice închipuire.Un număr de 56 vieţi pierite în valuri.Revărsările au cuprins 
peste 125000 de ha teren agricol din care 40000 ha au fost inundate de doua ori, iar 
peste 20000 ha de trei ori. Patru oameni şi o plută improvizată au salvat împreună 
peste 200 de vieţi omeneşti.

44 http://www.satu-mare.ro/evenimente/ziuaorasului/2005/inundatii.html, accesat la data 
de 13.11.2010, ora 18,00.
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Imaginea nr.945: În ajutorul sinistraţilor

Refacere după potop

Virgil Toso corespondent al ziarului “Albina” scria în numărul din 11 iunie 1970, 
impresiile sale privind refacerea după inundaţiile catastrofale: ,,Inundaţiile au adus 
ţării mari pagube. Dar paguba se reface. Moralmente ne-a ajutat să ne cunoaştem mai 
bine şi poate că această întamplare tragică ne-a făcut să descoperim cât de mare e 
forţa noastră morală a oamenilor născuţi între Dunare şi Carpaţi”46. La Dumbrăveni-
Sibiu, elevi şi profesorii zidesc o nouă scoală ,,O să fie frumoasă ca prima”.

Inundaţiile din România - cauze, efecte, strategii

În ultimele decenii, numărul dezastrelor meteorologice şi hidrologice a crescut 
treptat, la nivel planetar fiind afectaţi sute de milioane de oameni, în fiecare an. 
Este imperios necesar să se înţeleagă vulnerabilitatea şi sensibilitatea comunităţilor 
umane, pe termen scurt şi mediu, la producerea riscurilor hidrometeorologice, 
necesitatea studiilor interdisciplinare, elaborarea modelelor de evoluţie şi de 
predicţie a acestora devenind o prioritate.

O analiză a periodicităţi regimului meteorologic şi hidrologic pe teritoriul 
Romaniei pe 120 de ani (1881-2001) reliefeaza trei stări de regim: ploios, normal şi 
secetos, cu perioade cuprinse între 11 şi 20 de ani.

Din consemnările cronicarilor rezultă că viituri catastrofale (inundaţii) s-au 
produs cu regularitate pe teritoriul României, acestea fiind o consecinţă a climatului 
temperat continental: în secolul al XVI-lea s-au produs 10 inundaţii de proporţii, 

45 http://www.satu-mare.ro/evenimente/ziuaorasului/2005/inundatii.html accesat la data de 
13.11.2010, ora 18,00.

46 “Răsare soarele” în Albina, nr. 22/4 iunie1970, Iaşi, p. 3.
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în timp ce în secolul al XVII-lea au fost consemnate 19; în secolul al XVIII-lea sunt 
amintite 26, în secolul al XIX-lea 28, iar în secolul al XX-lea 42. După cum se poate 
remarca, frecvenţa inundaţiilor a crescut, în primul rând din cauza schimbărilor 
climatice, dar şi ca o consecinţă a reducerii capacităţii de transport în albiile minore 
ale arterelor hidrografice, ca urmare a aluvionarilor, a îndiguirilor, a despăduririlor 
din bazinele de recepţie-colectare şi a diferitelor construcţii în albia majoră.

Unele din manifestările naturii capătă uneori un caracter dezastruos, pe care 
oamenii le suportă greu. Societatea contemporană are acum alte raporturi cu 
natura decât străvechile comunităţi. Nu se poate spune că am ajuns să-i desluşim 
întrutotul mecanismele şi interrelaţiile ei, dar, cu timpul, progresele ştiinţei au 
generat noi legături, nu cu scopul de a o stăpţni sau a o subjuga, lucru pe care nu-l 
vom putea realiza niciodată, ci pentru a înţelege mai bine, a-i folosi darurile şi a 
putea preîntîmpina urmările manifestărilor ce le generează.


