JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA ORAŞULUI ANINOASA
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
SCURT ISTORIC
AL INUNDAŢIILOR
PE TERITORIUL ADMINISTRATIV
AL ORAŞULUI ANINOASA
Pe teritoriul administrativ al oraşului Aninoasa, de-a lungul anilor, s-au produs nenumărate
fenomene meteorologice şi hidrologice, unele mai uşoare, altele care au produs mai mult sau mai
puţin pagube materiale:
- mai 1970 - inundaţiile, cauzate de ploi şi topirea bruscă a zăpezilor din munţi, au provocat
revărsarea apelor, iar viiturile din 12 – 13.06 au afectat localitatea inundând teren agricol şi case;
- octombrie 1972 - ploi torenţiale, fenomene meteorologice periculoase, revărsări de torenţi.
Cantităţile de precipitaţii căzute au depăşit de peste 5 ori valorile medii ale lunii octombrie. Astfel,
nivelurile majorităţii cursurilor de apă, au depăşit cotele de apărare şi s-au menţinut ridicate o
perioada de 12 zile. Nu au fost pagube însemnate;
- inundaţiile din decembrie 1995 – ianuarie 1996, cauzate de încălzirea vremii şi topirea
bruscă a zăpezilor din munţi, au dus la revărsarea râului Jiu, care au produs inundaţii, şi pagube
materiale;
- aprilie 2001 - s-au înregistrat ploi torenţiale, fenomene meteorologice periculoase,
revărsări de torenţi. În urma averselor de ploaie din data menţionată a fost inundat stadionul echipei
de fotbal „ Minerul Aninoasa” în proporţie de 80%, fără a se produce pagube materiale;
- iulie 2004 - pârâul Aninoasa a ieşit din matcă pe o lungime de cca 110 m în zona blocului
D din str. Libertăţii (de la casa pensionarilor până la bl.33) producând inundarea străzii. Această
inundaţie s-a produs datorită alunecărilor de teren din zona Complexului sportiv Anena care a
provocat îngustarea şi distrugerea albiei pârâului în spatele blocului D ceea ce a dus la revărsarea
acestuia.
- iulie 2004 - În urma căderii precipitaţiilor abundente din perioada 26 - 28 iulie 2004,
(cantităţi de apă de până la 48,4 / mp, înregistrate la staţia hidrometrică Iscroni), oraşul Aninoasa a
fost puternic afectat de inundaţii. Pârâul Aninoasa străbate oraşul pe toată lungimea lui, şi datorită
creşterii debitului de apă acesta a ieşit din matcă inundând 3 locuinţe, 10 anexe gospodăreşti, 4
podeţe şi producând eroziunea malului pârâului Aninoasa pe o porţiune de 700 ml;
- noiembrie 2004 – în zilele de 08 - 09 în urma ploilor abundente căzute pe teritoriul oraşului
s-au produs inundaţii afectând 2 ha teren agricol, 4 case 6 anexe gpspodăreşti pe str. Văleni şi 4
anexe gospodăreşti pe str. Costeni.
- noiembrie 2004 – în zilele de 13 - 14 în urma ploilor abundente căzute pe teritoriul oraşului
s-au produs inundaţii. In 14.11.2004 în jurul orei 22.00 Jiul de Vest a ieşit din matcă în zona
podului de legătură pe DJ 666 B inundând 4 gospodării şi anexe gospodăreşti din str. Văleni şi 1,5
ha teren agricol.
De asemenea în str. Cătăneşti apele de pe versanţi au inundat gospodăriile şi anexele
gospodăreşti a 3 familii.
- martie 2005 - datorită topirii zăpezilor şi a ploilor căzute în data de 18 - 19 martie 2005 pe
teritoriul oraşului Aninoasa în intervalul orar 05.30 - 06.00 pârâul Aninoasa a ieşit din matcă
colmatând albia în totalitate în zona blocului C100 şi D din str. Libertăţii (de la casa pensionarilor
până la bl.33) producând inundarea străzii. S-au depus aluviuni cu o grosime de cca 0.40 m pe
stradă, pe o lungime de aproximativ 100 m. Datorită aluviunilor depuse circulaţia a fost întreruptă
pe str. Libertăţii între bl.C100 şi colonia nr.23. Apele revărsate au inundat şi subsolul bl.33. De
asemenea apele pârâului Aninoasa au ieşit din matcă şi in zona stadionului, inundând zona blocului
A1.

- martie 2007 - în jurul orei 18.00 Jiul de Vest a ieşit din matcă în zona podului de legătură
pe DJ 666 B punând în pericol 5 gospodării din str. Văleni, 2 gospodării în str. Jiului iar o
gospodărie din strada Mărtineşti a fost afectată .
De asemenea torenţii proveniţi de pe versanţii din str. Cătăneşti au inundat curţile a doua
familii: şi sediul tipografiei Garamond.
- octombrie 2007 – în urma ploilor abundente căzute în noaptea de 22 spre 23 şi ziua de 23
octombrie în oraşul Aninoasa, în intervalul orei 08.00 – 12.00 debitul râului Jiul de Vest a crescut,
depăşind cota de atenţie şi în zona podului de legătură pe DJ 666 B a ieşit din matcă inundând 5
gospodării din str. Văleni.
De asemenea torenţii proveniţi de pe versanţii din str. Dănuţoni au inundat curţile a şapte
gospodarii şi în str. Cătanesti au inundat curţile a doua familii.
Datorită apelor pluviale necolectate de canalul colector principal al SC Apa Serv Petroşani
în zona Centru II Iscroni s-a produs inundarea curţilor si terenului agricol a patru gospodării.
- august 2009 - ploi torenţiale, fenomene meteorologice periculoase, inundând curţile si
anexele gospodăreşti a 2 familii. Nu au fost pagube însemnate.
- iunie 2011 urmare a precipitaţiilor abundente de 34,5 l/mp in interval de 45 minute
înregistrate s-au produs inundaţii ca urmare a subdimensionării canalului colector al apelor pluviale
de pe versanţi .
Torenţii proveniţi de pe versanţi au inundat curţile a 5 gospodarii din Centru II Iscroni, 1
gospodărie din str. Libertăţii nr.173, precum şi 1 gospodărie din str. Dănuţoni nr.332.
- aprilie 2013 în urma precipitaţilor din ultima perioadă, culminând cu noaptea de 03 spre
04. 04. 2013 s-a produs o alunecare de teren în versantul din amontele construcţiei, locuinţă
individuală din Str. Martineşti, nr. 63, proprietar Stoica Mărioara , având regim de înălţime parter,
neavând nici o rigidizare din elemente de beton armat, cu o vechime de aproximativ 80 de ani ,s-a
distrus un zid de sprijin din beton care era utilizat şi ca perete pentru anexa gospodărească lipită în
amonte de locuinţă;
Având în vedere alunecarea de teren produsă în anul 2001 în imediata vecinătate a
Complexului Sportiv, fiind afectată platforma şi clădirea sălii de sport, în urma elaborării unui
proiect „Consolidare teren aferent Complexului Sportiv Anena” în luna ianuarie 2007 au început
lucrările de consolidare prin construcţia platformei şi a zidului de sprijin în zona afectată, lucrare
care s-a finalizat în luna februarie 2008.
S-a finalizat proiectul „Regularizare pârâu Aninoasa”, executându-se lucrări de calibrare şi
stabilizare a albiei, care să asigure tranzitarea apelor mari în condiţii de siguranţă pentru obiectivele
social economice din zona limitrofă cursului de apă şi lucrări de punere în siguranţă a construcţiilor
de apărare existente (ziduri deteriorate).

Notă: menţionez faptul că la redactarea prezentului „Scurt Istoric”, şi-au adus contribuţia

voluntarii din cadrul S.V.S.U. Aninoasa prin culegerea de date de la localnici, precum şi
funcţionari publici din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa.
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