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Introducere 

 

La 18 km de Sibiu, în M rginimea Sibiului se afl  barajul Gura Râului, unul dintre cele mai 
interesante baraje ale României. 

Acumularea este situat  în județul Sibiu, barajul se afl  pe râul Cibin în aval de punctul 
denumit Pisc, unde se întâlnesc cele dou  izvoare ale râului Cibin, Râul Mare i Râul Mic, cu 2 km 
în amonte de comuna Gura Râului. 

Barajul este încadrat conform STATS 2923 – 1977 în clasa I de importanț  i se încadreaz  
în categoria de importanț  B conform NTLH 021, 

Acumulare se afl  în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” (ANAR),  
Administrația Bazinal  a Apelor Olt cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Sistemul de Gospodarire a Apelor 
Sibiu  

Cu  73,5 metri în lțime, barajul Gura Râului e al doilea cel mai înalt baraj cu contraforți din țar , dup  Poiana Uzului (80 de metri), iar în total sunt patru astfel de baraje. 
Acumularea Gura Râului constituie o prim  etap  în amenajarea râului Cibin , în scopul 

asigur rii apei potabile pentru consumatorii din zona Sibiului. Acumularea asigur  un debit de ap  
potabila de 1.440 l/s împreun  cu alte surse existente satisface actualele nevoi ale zonei. 

Ca folosinț  secundar , acumularea a permis instalarea unei microuzine hidroelectrice la 
piciorul barajului cu o putere instalat  de 3,70 MW. 

În amplasamentul barajului Valea Cibinului prezint  o secțiune trapezoidal . Roca de baz  
este reprezentat  aproape în totalitate prin gnaisuri cu rare intercalații i intruziuni de pegmatite. 

Finalizat în 1980-1981, barajul are rolul de a alimenta cu ap  orașul Sibiu, comunele Gura 
Râului, Cristian, Șura Mare, Ocna Sibiului si Șelimb r, dar nu se oprește aici, printre „sarcinile” sale 
se afl  și atenuarea viiturilor și producția de energie electric , la centrala Cibin, de 3,7 MW. 

Barajul Gura Râului are 328 de metri lungime la coronament, iar lacul pe care-l ține în spate 
are 65 de hectare și „g zduiește” 13,98  milioane metri cubi de ap . 

În faza preliminar  a construcției, soluția tehnic  a pendulat între baraj de anrocamente și 
baraj de beton cu contraforți-ciuperc , iar la final s-a impus soluția a doua, mai sigur  tehnic și mai 
ieftin . Barajul este alc tuit din 22 ploturi cu o în lțime maxim  de 73,5 m, o l țime a plotului de 
15 m, între 4,5 și 8 metri, l țimea contrafortului, 61,2 m l țimea la baz  și l țimea la coronament 
de 4 m. 

În albie, datorit  caracteristicilor mai slabe ale rocii, s-a adoptat o soluție cu radier continu 
pe partea din aval de axa barajului și o l rgire a contrafortului de 4 m spre aval. Etanșarea între 
ploturi s-a realizat cu tabl  de cupru și band  Sika M 35. 

Astfel  Acumularea Gura Râului împodobe te prin construcția sa,  siguranța în exploatare i 
prin rolurile pe care le îndepline te,  frumusețile locului.   
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Cap. I   Construc ia barajului din beton cu contrafor i ciuperc   
i perioada de umplere 

 
1.1.Amplasament 

Barajul de la Gura Râului este amplasat pe cursul superior a râului Cibin, cod cadastral 
VIII.1.120 între bornele cadastrale nr.66 i nr.67,  la 22 km faț  de izvor i la cca. 2 km amonte de 
localitatea Gura Râului. 

Relieful se ridic  de la cota 400 mdMN la 2200 mdMN, atingând în lțimile cele mai mari în 
varful Cindrel (2245 mdMN).  

Bazinul râului Cibin ocup  o suprafaț  de 2194 kmp i are o diferenț  de nivel de 1628 m 
între lacul Iezerul Mare de unde izvor te i pucntul de v rsare în râul Olt, având panta medie de 
2% .  

Râul Cibin este al treilea afluent ca m rime al râului Olt. 
Amenajarea Gura Râului este situat  la ie irea din defileu, aval de confluent r. Mare cu r. 

Mic, denumit  Pisc i const  dintr-un baraj frontal din beton, cu contraforți ciuperc . Barajul are o 
lungime la coronament de 328,00 m i include 22 de ploturi, având 15,00 m grosime fiecare. 
 
1.2.Perioada de construcție 

 
Lucr rile la barajul de la Gura Râului sau desf urat în intervalul: Trim III 1973 – Trim IV 

1979. 
Iar lucr rile de racordare a coronamentului la cele dou  maluri i ziduri de sprijin s-au executat 

pân  în anul 1985. 

       
Fig. 1  Excavații în fundația barajului mal stâng                     Fig.2.  Excavații în fundația barajului mal drept 

 
 

 
 
 
 
Fig. 3 Devierea apelor prin  
           galeria de deviere                                                         
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                                                  Fig. 4. a                                                                                      Fig. 4. b.  
                                                            Fig. 4 (a+b) Turnarea ploturilor  
 
 
 
 

 
                                                                       
 
 
 
 
 
         Fig. 5  
Baraj Gura Râului, vederedin aval  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
1.3. Punerea în funcțiune 
 

Amenajarea hidrotehnic  Gura Râului a intrat parțial în funcțiune la sfâr itul anului 1975 prin 
darea în exploatare  a conductei de aducțiune Dn 1000 mm, care a început s  livreze un debit de 
1000l/s, f r  asigurare. Punerea sub sarcin  a barajului, prin închiderea galeriei de deviere, s-a 
început în data de 5.11.1979 când a început i acumularea de ap .  

Nivelul normal de retenție a fost atins în luna iulie 1981, iar recepția definitiv  s-a realizat în 
decembrie 1983. 

 
 
 Clasa de importanță a construcției: I - a cf.  STAS 4273 - 1983  
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Categoria de importanță:  B  “Deosebit ”  cf.  NTLH  021,  2002 

Zona seismică: 7 (gradul 7 MSK, 50 ani minim)  cf. SR11100/1 – 1 zona E (Ks = 0.12,         Tc 
=0,7 s si ag=20)  cf. Indicativ   P 100-1/2013. 

   

1.4. Caracteristici constructive 
 

1.4.1. Principalele caracteristici ale barajului frontal 
 

- în lțimea maxim 73,50 m 
- lungimea la coronament 328,00 m 
- lungime de baz 110,00 m 
- l țime la coronament 4,0 m  
- l țime plot 15,00 m 
- cot  coronament 662,50md MN 
- cot  NNR( cot  creast deversor) 658,50 mdMN  
- cot  talveg amonte de baraj 597,00 mdMN 
- cot   fundație 589,00 mdMN  
- coeficient de evidare 0,7  
- panta paramentului amonte/aval 1:0,57 / 1:0.28 

Este un baraj de tip frontal din beton cu contraforţi ciuperc  cu l ţime variabil  a contrafortului, 
iar contrafortul este prev zut cu rosturi permanente paralele cu paramentul aval. 

Betonul folosit la construcţia barajului a fost BH200 cu dozaje diferite dup  cum urmeaz : 

- 200 kg/mc folosit în corpul contraforţilor; 
- 240 kg/mc  folosit în ciuperc ; 
- 250 kg/mc folosit în betoanele de uzur ; 

 
1.4.2. Geologia amplasamentului (caracterizare scurt  a rocii de fundare şi a rocilor acoperitoare)  
 

În amplasamentul barajului, valea Cibinului prezint  o secţiune trapezoidal , având o l ţime 
de 110 m la nivelul patului v ii şi taluzuri înclinate la 45° pe malul stâng şi 35° pe malul drept. În 
patul v ii depozitele aluvionare recente au prezentat grosimi de 4-8 m.  

Pe versantul stâng cuvertura deluvial  nu a dep şit, în general, 5 m grosime, pe alocuri roca 
de baz  ap rând la zi.  

Pe versantul drept s-a pus în evidenţ  o teras  relativ îngust , de cca. 30 m l ţime, ceea ce a 
f cut ca grosimea formaţiunilor acoperitoare proluvio – deluviale s  fie cuprins  între 5 şi 15 m.  

Roca de baz  este reprezentat  aproape în totalitate prin gneisuri, cu rare intercalaţii 
subordonate de amfibolite şi intruziuni de pegmatite. Gneisurile sunt, în general, de tip muscovitic 
pe versantul drept şi în patul v ii şi de tip biotitic pe versantul stâng. Structura geologic  este 
caracterizat  prin înclinarea mare a şistuozit ţii (50-800) şi prin numeroase rupturi, fisuri şi diaclaze, 
fiind foarte alterat  pe primii 2-3 m, şi alterat  pe urm torii 1-3 m. Dac  pe versanţi roca de baz  s-
a prezentat ca o roc  s n toas  oferind condiţii bune de fundare (rezistenţ  2,7 MPa, modul de 
elasticitate E = 15 GPa şi un coeficient de frecare beton-roc  egal cu f = 0,65), în zona de albie, pe 
o l ţime de circa 75 m, au fost evidenţiate o serie de falii precum şi intercalaţii de gnaisuri micacee 
şistoase, cu un grad de alterare şi fisurare foarte pronunţat şi pe adâncimi foarte mari (rezistenţ  1,5 
MPa, modul de elasticitate E = 2 GPa şi coeficient de frecare beton-roc  f = 0,63). Acest aspect a 
impus ca la fundarea barajului pe aceast  zon  s  se ia m suri corespunz toare prin realizarea la 
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piciorul aval a unui radier continuu pe zona ploturilor 10-16, precum şi prin extinderea fundaţiei 
prin schimbarea pantei contrafortului în zona inferioar .  

Fundarea barajului s-a f cut pe roc  s n toas , dup  îndep rtarea straturilor acoperitoare 
de aluviuni şi deluviu şi a rocii degradate. La baza versantului drept sunt dou  falii care au fost 
plombate cu beton pe adâncimea de circa 2 m. 

Fig. 6   Geologia amplasamentului barajului 
Gura Râului 

 
 
1.4.3. Etan area barajului i  fundației: 

Între ploturile barajului 
etan area s-a realizat cu tol de cupru 
de 1,5 mm grosime dublat  de o band 
SIKA tip M35, a ezate la 0,5 m de 

paramanetul amonte. 
Fundația a fost etan at  cu voal de injecții format din dou iruri  cu distanța dintre iruri de 

1.50 m  i distanța între foraje de 2,00 m.  
Primul ir are o adâncime de 45 m iar cel de al II - lea de 40 m. În zonele în care etaneitatea nu a 
fost realizat bine s-a executat i al treilea ir situat la 1,50 m în aval de al doilea, cu o adâncime de 
30 m. 

În aval de voalul de etanare s-a realizat un sistem de drenaj cu foraje de drenaj cu adâncimea 
de 30 m i care sunt dispuse în dou iruri.  

 Primul ir este amplasat  imediat dup ciuperc , cel de al doilea în axul barajului, i pentru 
ploturile din versant imediat în aval. Numrul total de foraje de drenaj în cadrul primului ir este de 
51 din care 36 au lungimea de 30 m iar 15 au lungimea de 10 m. 

irul II conține 24 de foraje de drenaj, aproximativ 1 foraj de drenaj pentru fiecare plot.  
Pe versanții barajului s-au realizat de asemenea câte 3 foraje orizontale. 
 
1.4.4. Priza de ap  din plot 12 

 
Priza de ap  plot 12 este de tip priz  corp baraj de mare presiune şi asigur  alimentarea cu ap  

a C.H.E Cibin şi a municipiului Sibiu pentru o cot  în lac superioar  lui 621.00 mdM. 
Turbina C.H.E. Cibin este alimentat  din lacul de acumulare printr-o conductă forțată a c rei 

priz  se g se te pe paramentul amonte al barajului i este prev zut  cu un grătar des i batardou, 
ambele mobile, proiectate s  circule pe aceea i cale de rulare. Gr tarul prizei împiedic  intrarea în 
conducta forțat  a corpurilor cu o grosime mai mare de 30 mm.  
La jum tatea distanţei dintre cap tul inferior şi superior al c ii de rulare pe lungimea de     9,00 m 
s-a prev zut o construcţie special  care permite (în timpul manevrei de schimbare simultan  a 
poziţiei gr tarului şi a batardoului) trecerea gr tarului pe deasupra batardoului. 

Instalaţia de manevre este format  dintr-un troliu electric de acţionare 5-A-STAS 8449-74, 
instalat într-o camer  în coronamentul barajului la nivelul 655.24 mdM. 

Conducta forţată este organul de leg tur  între priza de ap  şi camera spiral  a 
hidrogeneratorului C.H.E.Cibin. 

Pe conducta forţat , în amonte de vana fluture VF 160-60 este realizat un blindaj cu rol de 
rezistenţ  şi etanşare a conductei forţate. Acesta este constituit din trei tronsoane de form  
prismatic , de dimensiuni diferite (primul la intrare, are dimensiunile 2000 x 4000 mm, al treilea 
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are secţiunea la ieşire 1600x1600 mm, un tronson de secţiune circular  Dn 1600 mm de lungime 6 
m şi o pies  de racord de la secţiunea p trat  la secţiunea rotund ). 

Trompa prizei (tronsoanele prismatice şi piesa de racord) este betonat  în ciuperca plotului 
12, iar tronsonul de secţiune circular  este sprijinit pe o consol  armat  a plotului fiind înglobat în 
beton puternic armat. 

Casa vanelor a prizei C.H.E. este amplasat  la piciorul aval al barajului - plot 12. 

Vană fluture Dn 1600mm - VF 160-60 este amplasat  la cota 609.62mdMN, la extremitatea aval 
a trompei prizei de ap şi serveşte atât ca organ de protecţie şi revizie pentru turbin  cât şi ca 
protecţie a conductei forţate în caz de revizii şi reparaţii. Atunci când turbina este în funcţiune, vana 
fluture este complet deschis  iar când este în repaus vana este închis , tronsonul amonte de van  
fiind plin cu ap .  

Înainte de pornirea turbinei, se face egalizarea prin by-pass, dup  care se comand  deschiderea 
vanei fluture şi pornirea grupului. 

 
1.4.5. Priza de ap   by-pass din plot 17  

Este format  din: 
- grătar des;  
- vane sertar pană Dn 600mm (2buc); 

 
Nivelul axului prizei este la cota 608,8mdM, dimensiunile trompei de intraresunt de1400 x 

1800mm, iar debitul maxim captat este 2,5mc/s; 
Conduct  Dn 600mm are o  lungime de 43,00 m pe care sunt montate în serie cele dou  vane 

robinet sertar pan  Dn 600 mm, gr tar des, van  l mâie Dn 600 mm; 
 
1.4.6. Goliri de fund în ploturile 13 şi 15  

Barajul are dou  goliri de fund, de tip vertical clopot, amplasate în plotul 13 având cota de 
intrare 606 mdM şi în plotul 15 având cota de intrare 609 mdM,  cota racord radier la ambele goliri 
fiind 601 mdM iar cota de ieşire 598,5mdM. 

Au în componența sa urm toarele: 
- grătar tronconic;  
- batardoul clopot, comun pentru ambele goliri de fund;  
Poziţia normal  de exploatare este cu gr tarele pe cele dou  goliri şi cu batardoul clopot la 

nivelul apei pe un ponton metalic (plutitor) care se poate deplasa între cele dou  goliri de fund. 
- vanele de serviciu și de revizie tip CR 0.8 x 1,25 - 70  care sunt acţionate hidraulic, electric 

sau manual; 
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Fig. 7  Vanele golirii de fund din plotul 15 (în figura a doua,  amplasarea vanelor, în plan îndep rtat vana  de revizie 
urmat  de cea de serviciu) 

 
Capacitatea de desc rcare a unei goliri de fund, la nivel normal de retenţie este de 15,05 m3/s 

pentru golirea din plotul 13, respectiv 15,04 m3/s pentru golirea din plotul 15. 
 

1.4.7. Elemente componente ale obiectivului hidrotehnic: 

Descărcătorul de suprafaţă este un deversor frontal amplasat între ploturile 13-15, are o 
lungime total  de 45,00 m, avînd trei câmpuri desp rţite prin dou  pile, l ţimea unei pile fiind de 
2,6m.  Lungimea total  util  a deversorului este de 39,80 m. 

Cota crestei deversorului este de 658.50 mdM.  
 Deversorul funcţioneaz  în regim liber, pîn  la cota 662.00 mdM, iar la o cot  superioar  
funcţioneaz  sub presiune. 

Debitul maxim deversat la asigurarea de calcul este de 370 mc/s, iar la asigurarea de 
verificare este de 725mc/s. 

 
 
 
 
 

Fig.8 
 Desc rc torul de ape mari  

 în timpul devers rii 
Racordul cu bieful aval se face printr-un disipator de 

energie betonat cu dou  bazine desp rţite printr-un prag format 
din dinţi Rehbock în num r de 15, grupaţi câte 5, un dinte având dimensiunile în plan 1,90 x 4,65 
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m la nivelul radierului şi 1,90 x 2,20 m la partea superioar , având în lţimea de 5,50 m. Distanţa 
între dinţi este de 0,50 m.    

Al doilea bazin se termin  în partea aval printr-un prag format din trei dinţi laţi, lungimea 
unui dinte fiind de 14,00 m la nivelul radierului. 
Partea terminal  a bazinului se încastreaz  printr-un pinten la cota 591.00 mdM.    

În aval de disipatorul de energie al barajului Gura Râului, pe o lungime de aproximativ 400 
m, albia râului Cibin este regularizat  pentru clasa IV de importanţ , la debitul de  
Q = 40 m3/s . 

De asemenea în localitatea Gura Râului, albia râului Cibin este regularizat , capacitatea de 
transport fiind de 40 m3/s. 

 
 

 
 
 
 

Fig.9 
Golire de fund cu vana din 

plotul 13 cât i deversare prin 
desc rc torul de ape mari 

 
 
 
 
1.4.8. Centrala hidroelectric  Cibin 

Centrala hidroelectric  este amplasat  la piciorul aval al plotului 12, este semi-îngropat , 
const  într-o cuv  de beton armat, îngropat  complet în care este dispus  integral partea mecanic  
şi are urm toarele caracteristici: 

Centrala este echipat  cu o turbin  Francis, cu o camer  metalic  tip FVM - 3,7 - 53, cuplat  
direct la generator. Centrala hidroelectric  este alimentat  printr-o conduct  metalic  forţat  cu Dn 
1600 mm, în lungime de 62,00 m şi o înclinare de 20 grade. 
Presiunea maxim  în conduct  este de 60 atm. iar viteza maxim  este de 27,50 m/s. 

La cap tul amonte al conductei este prev zut  o conduct  de aerisire cu Dn  307mm şi 
lungime de 60,00 m. 
Pentru manevrarea vanei fluture în regim echilibrat este prev zut  o conduct  de umplere cu 
diametrul interior de 100 mm în lungime de 15,00 m. 

Evacuarea apei turbinate se face printr-o galerie de fug  în lungime de 90,00 m cu secţiunea 
p trat  2000 x 2000 mm cu pereţi din beton armat, continuat  cu o conduct  de fug  din tuburi 
SENTAB cu Dn 2000 mm în lungime de 540,00 m. 

Producţia de energie în anul 2009 a fost de 2848 MW.  

 

1.5.  Lacul de acumulare 
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La nivel NNR, are lungimea de 3,50 km, suprafaţa de 65 ha şi l ţimea medie de 200 m.  

 

 

Fig.10  Lacul de acumulare, vedere spre amonte 

 

 

Cap. II   Obiectivele acumul rii de la Gura Râului 

 

La  baza investiției făcute pentru realizarea acumulării de la Gura Râului a stat necesitatea 
asigurării alimentării cu apă potabilă a municipiului Sibiu și a zonei sale înconjurătoare, cu 
asigurarea pe tot parcursul anului a unui debit de 1440 l/s. 

 
 

2.1.  Funcțiunile pe care le indepline te acumularea Gura Râului  
 
- Alimentare cu ap (prezentat  în capitolul V) - Municipiul Sibiu, localit țile Gura Rîului i 

Orlat cu un debit regularizat de 1,44 mc/s (asigurarea 95%) 
 

- Producerea de energie electric  
       CHE Cibin                        putere instalat 3,7 MW (Q inst.=7,8mc/s) 
                                                 producție de energie în an mediu (proiect) 12,4 GWh 

Centrala hidroelectric  este amplasat  la piciorul aval al plotului 12, este semiîngropat , const  într-
o cuv  de beton armat, îngropat  complet în care este dispus  integral partea mecanic  şi are 
urm toarele caracteristici: 

Nivelul turbinei .......................................595.00 mdM 
Debit instalat ...........................................7.83 m3/s 
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C dere net  maxim .................................63 mca. 
C dere  net  minim  ................................26 mca. 
Puterea nominal  a turbinei......................3780 KW 
Diametrul de intrare în camera spiral .... 1400 mm 
Diametrul de intrare în camera spiral ......89,89% 
 

Echipata cu o turbine Francis, cu o camera metalica de tip FVM -3,9-53 este cuplat  direct 
la generator. 

       CHEmp Gura Rîului        putere instalat 2,52 MW (Qinst. 4,8 mc/s) 
                                                producție de energie în an mediu (proiect) 5,73 GWh 

Este o central aerian  de mic  putere destinat  producerii de energie electric  cu rol i de 
reglaj al debitului de ap  spre municipiul Sibiu. 

CHEmp Gura Rîului are în componenț  un grup compus din turbine Francis orizontale    (4 
buc ți), cu intrarea apei sub axul de rotație i ie irea printr-un aspirator cu cot la 45 °. 
 

- Atenuarea viiturilor  
      Hidrograful undei de viitură  timpul de cre tere  Tc= 16 ore 
                                                      timpul total             Tt= 75 ore 
           coeficient de form  γ=0,30 
      Debitul maxim cu  
             asigurarea de calcul 0,1%                             450 mc/s 
             asigurarea de verificare 0,01%+sp.              800 mc/s 
        Volumul de atenuare nepermanent 
                asigurarea de calcul 0,1%                           2,145 mil. mc 
                asigurarea de verificare 0,01%+sp             3,237 mil. mc 

Debitul minim necesar în albia aval, debit salubru  0,06mc/s. Valea C rbunarilor, afluent de 
dreapta al râului Cibin, situat la câteva sute de metrii de barajul Gura Râului asigur  un debit 
suficient pentru o scurgere salubr  în aval. 

 

Perioada de viitura este caracterizata  de urmatoarele situatii: 

- debit defluent > 8 mc/s concomitent cu o rezerv  de atenuare în acumulare mai mic  de 1 
milion mc. 

- nivelul, respectiv  volumul apei în lacul de acumulare se afl  în zona golirii forțate a 
graficului dispecer, debitul afluent este mai mare decat debitul livrat i cu tendința 
descresc toare a debitului defluent cât i a nivelului în acumulare, cu posibilitatea de 
dep ire a crestei deversorului. 

- cre terea brusc  a temperaturii în perioada de viitur  ce pot determina topirea brusc  a 
z pezii i creearea de viituri cu posibilitatea de deversare în acumulare. 

Se iau în calcul orientativ i prognozele hidrometeorologice de scurt  i de lung  durat , care 
prev d debite peste media multianual . 

În aceste condiții de viitura acumularea Gura Râului va alimenta cu apă potabilă din lacul 
compensator, C.H.E.  Cibin va funcționa fără oprire, precum și alimentarea C.H.E. mp Gura Râului 



Baraj Gura Riului – Constructie hidrotehnica in administrarea ABA Olt – SGA Sibiu 

 S.G.A. Sibiu pag. 14/64 
 

 

prin conducta Dn 1400 mm. Surplusul de apă va fi deversat în albia râului, atât din lacul 
compensator cât și aval de C.H.E.mp Gura Râului. 
Manevrarea vanelor golirilor de fund se face pe rând, vanele de revizie fiind tot timpul deschise. 
Dacă debitul afluent este mai mare decât debitul turbinat cumulat cu debitul evacuat prin golirile 
de fund, iar nivelul în acumulare depășește cota NNR, va intra în funcțiune deversorul de suprafață. 

 

2.2.  Tranzitarea viituri de calcul 

Calculul a fost realizat considerând inițial în acumulare un nivel la NNR i mai multe ipoteze 
referitoare la starea de funcționare a uvrajelor barajului. 

Ipoteza e cea mai defavoriabil  este când ambele goliri de fund sunt blocate iar C.H.E. Cibin 
nu funcționează reprezint . Hidrograful afluent este tranzitat prin acumulare f r  atenuare, debitul 
defluent este 445.10 mc/s comparativ cu debitul defluent de 450 mc/s. Vârful hidrografului se 
produce cu o or  întârziere faț  de vârful hidrografului afluent (17 ore, comparativ cu 16 ore) iar 
nivelul în acumulare atinge cota 661.81 mdMN, care reprezint  nivelul maxim de calcul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10  Modul de tranzitare al viiturii cu asigurarea de calcul 0,1%, în ipoteza golirilor de fund blocate i a 
nefuncțion rii C.H.E. Cibin 

 

2.3. Tranzitarea viiturii de verificare 

S-a considerat nivelul inițial în acumulare la NNR  i sunt luate în calcul dou ipoteze referitoare 
la starea de funcționalitate a uvrajelor barajului. 

a) Ambele goliri de fund sunt complet deschise i CHE Cibin nu funcționeaz  
Hidrograful afluent este tranzitat f r  atenuare prin acumulare cu un debit afluent de 797 mc/s 
comparativ cu debitul defluent de 800 mc/s, vârful hidrografului defluent se produce cu 0.58 ore 
întârziere faț  de vârful afluent. Nivelul în acumulare va ajunge la cota 663.25 mdMN. 
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Fig.11  Modul de tranzitare al viiturii de verificare 0,1% +sp, în ipoteza golirilor de fund deschise i a nefuncțion rii 
C.H.E. Cibin 

b) Ambele goliri de fund complet deschise i CHE Cibin funcționeaz  

Hidrograful afluent tranziteaz  acumularea f r  atenuare (debitul defleunt este de 796.82mc/s), 
vârful hidrografului defluent se produce cu 0.6 ore întâziere faț  de vârful hidrografului afluent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.12  Modul de tranzitare al viiturii de verificare 0,1% +sp, în ipoteza golirilor de fund deschise i a funcțion rii 

C.H.E. Cibin 
 

Vitezele maxime admisibile de urcare/coborâre a nivelului în lacul de acumulare:  
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- menținerea nivelulului pe cât posibil sub cota deversorului cu 0,5 – 1,0 m, apa evacuându-
se cu ajutorul turbin rii i numai în caz de forț  major  prin deschiderea golirilor de fund i 
prin deversare. 

- gradientul maxim al nivelului în lac este de 1,0 m,  atât la urcare cât i la coborâre. 
 

Paliere de menținere a nivelului i durate minime 

- urcarea respectiv coborârea nivelului în lacul de acumulare se va face cu paliere de minim 
24 ore pentru fiecare treapt  de 5,0 m. 

Capacitatea de transport a albiei în aval 

- capacitatea de transport în aval de baraj i în localitatea Gura Râului este de 40,00 mc/s, 
aceasta fiind corelat  cu suma debitelor turbinate prin C.H.E. Cibin i evacuate prin goliorile 
de fund ale barajului Gura Râului. 

 

 

Cap. III   Supravegherea  comport rii în timp 

 

3.1. Observații vizuale 

Urm rirea comport rii în timp a amenaj rii  hidrotrehnice se face sub forma de urm rire 
special , care nu include i urm rirea curent , care const  din observarea i înregistrarea unor aspect, 
fenomene i parametrii ce pot semnala modific ri ale capacit ții  construcției de a îndeplini cerințele 
de rezistenț , stabilitate i durabilitate stabilite prin proiect. 

Principalele aspecte i fenomene : 

a) Lacul de acumulare  
- starea suprafeței lacului – limpezirea sau turbiditatea apei, substanțe poluante, etc. 
- plutitorii: natura, localizare, grad de imersie, direcția de plutire.  

Efecte asupra construcțiilor. 
- grosimea gheții  
- colmatare:  prezenț , forme observabile, localiz ri.  

Extinderi, efecte posibile asupra tranzit rii viiturilor, blocaje la coada lacului. 
 

b) Versanți adiacenți  
- starea vegetației  
- stabilitatea versanților limitrofi i degrad ri 
- lucr ri de protectie prev zute i/sau realizate 
- hidromorfologia versantului (apariția sau dispariția de izvoare, modific ri de regim de 

debite, de turbiditate, de trasee, de secțiune, de pant , etc). 
- debitarea barbacanelor din betonul de protecție mal stâng aval baraj. 

 
c) Corpul barajului 
- deplas ri generale i diferențiate tas ri, înclin ri, tas ri  
- aspect general al muchiilor i suprafețelor  
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- apariția de exfiltrații pe fața aval a ciupercii, pete de umezeal , prelingeri, izvorâri, țâ niri 
de ap , iroiri. 

- evoluția zonelor umede a depunerilor minerale (calcite i oxizi) sau organice     (mucegaiuri) 
din intervalele barajului. 

- aspectul betoanelor, degrad ri  
- starea rosturilor (permanente i de lucru) 
- evoluția fisurilor din betonul de protecție mal stâng  aval baraj i asfaltul de pe coronamentul 

barajului în dreptul rosturilor de dilatare 
- evoluția infiltrațiilor din galeria de deviere i prin dopul definitiv. 

 
d) Aparatura de măsură și control 
- penduli inver i, penduli direcți – coordiscop  
- rocmetre -  deflectometru  
- teletermetre – punte rezistiv  
- hidrometre i foraje de drenaj – sonda piezometric  i cilindru gradat 
- bolțuri deformetrice – deformetru  

 
e) Echipamentul hidromecanic 
- funcționarea, starea tehnic, protecția anticoroziv, ungere mecanisme, pierderi de ulei pe la 

garnituri, pierderi de ap pe la vane, starea zonelor de contact dintre metal i beton la piesele 
înglobate, funcționalitate grup electrogen. 
 

f) Aducțiunea Gura Rîului  -  Sibiu  
- manevrele efectuate cu vanele circuitelor hidraulice de alimentare cu ap, modul de 

funcționare, incidente aprute. 
- modul de funționare al aerizatoarelor, apariția de noi defecte, evoluția surprilor existente 

 
g) Albia amonte și aval 
-  conservarea secțiunii, conservarea traseului, construcții de  traversare, protecție, praguri de 
fund pentru stabilizarea talvegului aval baraj. 
 

3.2.  Supravegherea prin m sur tori  

Activitatea de urmrire special  a comport rii în timp a barajului de la Gura Rîului este 
organizat  pe 3 niveluri ierarhice : 

• Nivelul I  personal cu atribuții U.C.C. din cadrul formației de exploatare a barajului i 
responsabilul U.C.C. din cadrul Biroului Exploatare de la Sistemul de Gospod rire a Apelor 
Sibiu. 
Operațiunile corespunz toare nivelului I : 

Observațiile vizuale, m sur torile la dispozitivele i aparatele de m sur  i control, în 
conformitate cu frecvența stabilit  prin documentația prezent  sau modificate prin rapoartele de 
sinteza U.C.C. periodice. 

Prelucrarea i interpretarea primar  a rezultatelor folosind criteriile de avertizare  din 
documentațiile menționate anterior. 

Transmite periodic rapoartele întocmite pe baza  m sur torilor a.m.c. i a observațiilor 
directe. 

În cazul unor fenomene deosebite (atipice, anormale) in tințeaz  ABA OLT  i intr  în starea 
de atenție, automat dac  se încadreaz  într-unul din criteriile definite  prin documentație ori 
modificate prin rapoartele de sintez  periodice sau la solicitarea expres  formulate c tre ABA OLT. 
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Aduce la îndeplinire sarcinile trasate de nivelul II. 
 

• Nivelul II personal cu sarcini specifice de U.C.C. din cadrul Serviciului Exploatare – U.C.C. 
al Aministrației Bazinal  de Ap  Olt, certificate de autorit țile competente. 
 

• Nivelul III este reprezentat de Comisia de urm rire a comport rii în timp a barajelor a 
Administrației Naționale ”Apele Romane”. 
 

3.3.   Amc-uri i dispozitive de supraveghere 

Datorit  tipului de baraj cu contraforți, (al 4 - lea realizat în țar ) i a rocii de fundație relativ 
bun , s-a considerat ca aparatura de m sur  poate fi redus  la minimul necesar. Principalul obiectiv 
al supravegherii este considerat controlul general al deplas rilor, cu o atenție deosebit  asupra 
comport rii fundației în zona central, în care roca este mai slab  i în care s-au luat m suri 
constructive speciale. 

A.M.C.-urile sunt caracterizate prin m surare direct a parametrilor urm riți (penduli direcți, 
penduli inver i, rocmetre, deformetre) sau prin conversia unui parametru m surat (rezistivitatea 
electric ) printr-o relație liniar  în parametrul urm rit (temperaturi i eforturi) 

Deplas rile absolute sunt urm rite cu ajutorul m sur torilor geodezice care cuprind reperi 
pe coronament i contraforți. 

Deplas rile relative se urm resc cu ajutorul bolțurilor deformetrice în toate rosturile dintre 
ploturi, precum si prin rosturile permanente din contraforții plotului curent 11 i plotului deversant 
14. 

Pentru m surarea deplas rilor relative ale coronamentului în raport cu ampriza barajului s-
au montat penduli în 4 ploturi (plot 7, 11,14,18).  Pentru ploturile cu în lțime maxim , 11 i 14  
pendulii direcți au fost prelungiți cu penduli inver i. 

Deplas rile în roca fundației sunt urm rite cu ajutorul rocmetrelor, fiecare cu câte 3 tije 
ancorate la diferite adâncimi, dispuse la ploturile 8,9, 9 ÷ 10, 10 ÷ 11, 11 ÷ 12, i 16. 

Infiltrațiile se urm resc în cele dou iruri de foraje de drenaj: sirul I amplasat imediat dup  
ciuperc , iar irul II în axul barajului, precum i în forajele orizontale din versantul stâng i drept. 
Se m soar  debitele infiltrate, sau cota piezometric  pentru forajele care nu debiteaz .  

Pe langa m sur torile manuale la teletermetre pentru aflarea rezistivit ții electrice  
Universitatea Tehnic  Cluj Napoca a realizat un sistem de achiziție i prelucrare care colecteaz  
informația de la traductoarele montate la baraj, o stocheaz  i o prelucreaz  conform condițiilor 
impuse prin soft pentru a putea fi trimis  la urmatorul nivel de interpretare. 

Sistemul îndepline te urm toarele funcții : 
- achiziționarea automat  a datelor de la traductoarele cu telem sura instalat  în baraj, stocarea 

datelor pe calculatorul de achiziție din casa barajistului (în momentul de faț  în camera 
tehnica plot 11) i pe alte calculatoare pentru siguranța datelor. 

- posibilitatea introducerii  operative de la tastatur  a m sur torilor efectuate manual de c tre 
operator pentru traductoare f r  telecitire) i in paralel cu cele achiziționate automat. 

- verificarea ie irii parametrilor din limite i efectuarea automat  a unor tran e de m sur tori 
suplimentare.  

- prelucrarea primar  a  datelor. 
       Stația automat  U.C.C. de la baraj funcționeaz  integrat (comenzi+date) cu programul 
UCCWAT (parte constituiv  a rețelei operative U.C.C. a A. N. “Apele Române” aflat în funcțiune 
în compartiment U.C.C de la A.B.A. OLT. 
 
Instalațiile i aparatur de m surare pentru solicit ri exterioare este compusa din:  



Baraj Gura Riului – Constructie hidrotehnica in administrarea ABA Olt – SGA Sibiu 

 S.G.A. Sibiu pag. 19/64 
 

 

- posturi hidrometrice situate pe cei doi afluenți(Râul Mare, Râul Mic), unde se m soar  
debitele afluente zilnic; 

- mire situate pe malul stâng, imediat amonte baraj unde se m soar  nivelul în lac 
- funcționarea organelor de descarc re (ore funcționare, debite). 
- platforme meteorologice pentru m surarea temperaturii aerului i precipitațiilor, situate în 

aval de baraj, în zona camerei de înc rcare a conductei de aducțiune i la coada lacului. 
Colmatarea lacului este urmarit pe profile bornate pe conturul lacului. Ultima ridicare s-a efectuat 
în 2010. 

Evoluția albiei în aval s-a facut doar prin observații vizuale. 
A.m.c.-urile i dispozitivele pentru supravegherea construcțiilor anexe (aducțiunea Dn 1000) 

sunt reprezentate de aerizatoare, care în funcție de modul de debitare permint monitorizarea gradului 
de înc rcare al conductei precum i eventualele deficiențe de funcționare ale acesteia. 
 

Frecvența de efectuare a m sur torilor 
 

Obiectul  
urm rit 

Parametrii urm riți Categoria de 
AMC sau 
dispozitiv 

Exploatare 
normal  

Exploatare în 
stare de 
atenție 

Categoria de 
personal care 

execut  
Lac. 

Acum. 
Nivelul în lac Mira 3/zi 3/zi B 

Mediul 
ambiant 

Temperatura aerului Termometru 3/zi 3/zi B 
Precipitații  Pluviometru 1/zi 1/zi B 
Temperatura 
betonului * 

Teletermetru 1/S pt mân  1/zi S 

Presiunea pe talp Telepresmetru 1/ S pt mân  1/zi S 
Deplas ri la 
coronament 

Penduli 2/ S pt mân  1/zi S 

Deplas ri roca 
fundație 

Rocmetre 2/ S pt mân  1/zi 
S 

Deplas ri relative 
rosturi dintre ploturi, 
contraforți 

Bolțuri 
deformetrice 

 
1/ S pt mân  

 
1/zi S 

Înclin ri  Clinometru 1/ S pt mân  1/ S pt mân  S 
Subpres. pe talpa 
fundației 

Hidrometre 1/ S pt mân  1/zi S 

Infiltrații  Foraje de drenaj 1/ S pt mân  1/zi S 

Baraj Deplas ri absolute 
Reperi geodezici 
pe coronament i 

pe contraforți 
1 an 

 
Dac  este 

cazul 

 
CS 
US 

Cuneta 
lacului i 
albia aval 

Colmatarea i 
modific ri 
morfohidrodinamice 

Profile 
topobatimetrice 

1/5 
Dac  este 

cazul 
CS 
US 

*se realizeaz i achiziția automat a datelor (frecvența de achiziție se modific prin soft dup 
necesitțile de prelucrare, în prezent fiind de 1/zi.  Programul de achiziție clasic – manual continua 
cu frecvența menționat  în acest tabel. 
 
 
3.4.    Modalitatea de efectuare a m sur torilor manuale 
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3.4.1. M sur tori manuale realizate la pendulii direcți i pendulii inver i 
 

M sur torile la pendulul invers cât i la cel direct se realizeaz  cu ajutorul coordiscopului, care 
este un aparat de precizie portabil i trebuie în consecinț  mânuit cu atenție. Sistemul de m surare 
montat la acumulare Gura Râului este unul Huggenberger. 

 
Fig.13  Asezarea coordiscopului in suportul de masurare 

 

 

 

 

 

 

Fig.14  Pendulul direct 
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Fig.15  Pendulul invers 

 

Pentru efectuarea m sur torilor la pendulii directi i inver i se procedeaz  astfel: 

-  se deschid cele dou  capace de protecție ale proeminențelor (cepurilor) de ag țare prev zute 
pe plac  de montaj i se sterg bine cu o cârp  curat . 

- se deschide valiza, se curaț  cu cârpa cele dou  cârlige, se apuc  coordiscopul cu amândou  
mâinile imediat în spatele cârligelor de ag țare. Degetul mare se sprijin  pe arcul cârligului 
pentru a presa cârligele în cele dou  cepuri. 

- cu aceast  ocazie se observ  c  bolțul sferic cu arc s  apuce în nutul cepului 3 al deschiderii 
cârligului. 

- cu ajutorul suportului reglabil se caleaz  aparatul în direcție transversal  fapt care se constat  
la nivela (5) din figur . 
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- se îndreapt  cele dou  lunete de vizare (1) i (8) asupra firului, prin desf urarea urubului 
de fixare i deplasarea lunetelor pe suporții lor. 

- în acest scop se desface urubul mic zimțuit prev zut pe cursorul de fixare 
- vizarea fin  se efectueaz  dup  strângerea u oar  uruburilor de fixare i prin rotirea piuliței 

(11) din figur  pân  când firul (9) apare în mijlocul fâ iei de vizare (10). 
- dispozitivul de vizare nu posed  nici un grad de m rire i nu trebuie de aceea reglat pentru 

nici o diferenț . 
- este foarte important ca ambele viz ri ale firului s  se fac  f r  devieri. Aceast  condiție este 

îndeplinit  când cele dou  jum t ți ale unghiului de vizare sunt simetrice faț  de axa 
vertical , conform cu figura de mai jos: 
 

 

- poziția se cite te pe scal  folosind lupa cu ajutorul vermierului i se înregistreaz  în caietul 
de m sur tori. Este recomandabil s  se repete de 2-3 ori m sur toarea i s  se determine 
media aritmetic . 

- în general m sur toarea poate fi efectuat  cu precizia de cca +/-0.05 mm.Citirea este 
înlesnit  când mediul ambiant al stației de m sur  este mai slab iluminat, cu ajutorul 
lanternei se ilumineaza pl cuțele reflectorului încat firul s  apar  ca o linie întunecat  pe 
fâ ia de vizare. 

- dup  terminarea m sur torii se demonteaz  coordiscopul, prinzându-se aparatul cu degetele 
în timp ce degetul mare se prijin  pe lag rele cepurilor i se trage în sus. 

- coordiscopul se a eaz  apoi în geamantanul portabil dup  o prealabil  cur țire. 
- se închid cele dou  capace de protecție ale proeminențelor(cepurilor) de ag țare. 
- în timpul efectu rii m sur torii se va avea în vedere a nu se atinge firul pendulului deoarece 

se stabilizeaz  greu. 
       

 
 
 
 
 
 
   Fig.16  Pendul direct i pendul invers în plot 11 
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3.4.2. M sur tori manuale realizate la rocmetre 
 

Rocmetrul este constituit din cap de m sur  , tija sau tije în cazul cu mai multe puncte de 
ancorare, ancor  de tij , tubație protectoare a tijei, comparator de adâncime sau dispozitiv de 
teletransmitere a m sur torii. 

Modificarea poziției capului de m sur  faț  de poziția ancorei din fundul forajului, care se 
transmite prin tija i este determinat  cu aparatul de m sur . 
 

 

 
                Fig.17  Rocmetru cu 6 tije                                          Fig.18  Deflectometru RDM 50  
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Procedura const  din efectuarea de m sur tori manuale cu ajutorul deflectometrului RDM 
50 din dotare la rocmetrele cu tije amplasate la baza barajului. 

 
Înainte i dup  fiecare serie de m sur tori trebuie verificat  indicația valorii de zero cu 

ajutorul man onului de inspecție care alunec  peste palpator i de acea trebuie montat sau îndep rtat 
cu grija. 

Se detaseaz  capacul de protecție al rocmetrului, iar în orificiul prev zut din capul de 
m sur , corespunz tor capului superior al tijei se introduce tija de tast  (palpatorul) a 
comparatorului de adâncime i se citeste pe cadranul acestuia, valoarea indicat . 
Vârful palpatorului deflectometrului trebuie introdus cu atenție în gaura m surat , perpendicular pe 
plac , iar citirile trebuie f cute în aceea i poziție pentru fiecare tija din cele 3 ale rocmetrului. Pentru 
m sur tori precise trebuie s  se asigure un contact bun între ceasul de m sur  i suprafețele de 
îmbinare filetate.  

Verificarea m sur torilor se face prin repetare, i implic  scoaterea comparatorului din 
orificiul capului de m sur , repoziționarea acestuia i efectuarea citirii. 

Se compar  valoarea determinat  cu cea precedent  i în cazul c  abaterea este foarte mare 
se consider  c  la nivelul capului de m sur  sau a comparatorului sunt defecțiuni, se repet  
m sur torile i la celelalte rocmetre pentru a se urm rii dac  abaterea este identic . 

În cazul în care valorile înregistrate singular pentru un rocmetru, sunt discrepanțe mari 
valoric, faț  de m sur toarea anterioar , i care valoare dep e te limilete de atenție impuse prin 
proiectul de urm rire special , se intr  în stare de atenție i se urm re te fluxul informațional i 
decizional. 

          

 
 
 
 
 
 
  

    Fig.19  Rocmetru amplasat la Baraj Gura Râului 
 

 

Înregistrarea datelor se face în caietul de teren în care se noteaz  data efectuarii m sur torii, 
simbolul rocmetrului cu tije, valoarea citirii corespunzatoare tijei. 
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 Eventualele tije defecte ale rocmetrelor se scot din programul de m sur tori. 
3.4.3. M sur tori manuale realizate la teletermetre i telepresmetre 
 

Temperaturile din interiorul corpului unui baraj se m soar  cu diverse aparate, cele mai curent 
întrebuințate fiind termometrele cu rezistența electric  a a numitele teletermetre. Aparatele rezistive 
se bazeaz  pe variația rezistenței ohmice a unui conductor electric, în funcție de temperatura sau de 
efortul la care este supus.  

Firul supus la variația de temperatur  (sau de efort) se alunge te sau se scurteaz , ceea ce duce 
la o modificare a secțiunii i deci a rezistenței ohmice. Bazat pe acest principiu    s-au construit  
aparate pentru m surarea temperaturii, deformației i efortului în construcțiile de beton. Aceste 
aparate au avantajul unei construcții robuste. Dezavantajul lor const  în faptul c  lungimi de cablu 
mai mari de 50,00 m influențeaz  m sur toarea i ca timp, rezistența conductorilor se modific .  

 
Fig. 20 

Teletermetrul Huggenbergger (cel care este montat i la acumularea Gura Râului) este prezentat 
în figura de mai sus, el este alc tuit dintr-o bobin  de sârm , înf urat  peste un dorn izolat. Bobina 
este protejat  de un man on exterior, iar în spațiul dintre bobin  i man on i întroduce o mas  de 
umplere. Cablul trece printr-un cap izolat în interior unde se leag  de bobin  i man on se introduce 
o mas  de umplere. Cablul trece printr-un cap izolat în interior unde se leag  de bobin .  

M surarea rezistenței se face cu teleohmetrul. 
Cu ajutorul teleohmetrului se va m sura raportul rezistenței Z(R1/R2) i rezistența R(R1+R2). 

 

 
                    Fig. 21 

Influența cablului instrumental asupra rezistenței R poate fi o component  într-un mod 
simplu dac  în cablu va fi prev zut un al conductor. La teletermetru va fi utilizat din acest motiv 



Baraj Gura Riului – Constructie hidrotehnica in administrarea ABA Olt – SGA Sibiu 

 S.G.A. Sibiu pag. 26/64 
 

 

un cablu cu 3 conductori, la teleformetru, telepresmetru, i teledilatometru un cablu instrumental 
cu 4 conductori. 

Influența cablului instrumental asupra proporției rezistenței Z (în cazul telepresmetrelor) nu 
va fi înl turat  prin conductorul compensator. Cablul instrumental influențeaz  raportul 
rezistenței Z faț  de starea de etalonare (f r  cablu) ca i modificarea mai târzie a acestor valori. 

Dac  dup  montarea teletermetrului cablul instrumental va fi ori prelungit ori scurtat, deci 
dac  nu apar modificari mari la rezistența conductorului R atunci influența cablului asupra 
raportului rezistenței Z nu trebuie luat în considerare. Dac  mai târziu dintr-un motiv oarecare - 
prin prelungirea sau scurtarea cablului instrumental se modific  puternic rezistența 
conductorului, atunci nemijlocit trebuie stabilit raportul de rezistenț  înainte i dup  modificarea 
cablului. 

M sur torile manuale la telepresmetre sunt scoase din programul de m sur tori A.M.C. la 
acumularea Gura Râului. 
M sur torile manuale la teletermetre se realizeaz  cu ajutorul teleohmetrului (punte rezistiv ) 
din dotare, echipament achiziționat de la Universitatea Tehnica Cluj.  

M sur torile manuale a teletermetrelor se execut  în cabina tehnic  a plotului 11 i a plotului 
14, aparatul conectându-se la cei 5 multiplexori de relee montați (3 buc ți în plotul 11 i 2 buc ți 
în plotul 14). 

Rezultatele msur torile manuale se noteaz  în caietul de  m sur tori dup  fiecare 
m sur toare  i se interpreteaz  împreun  cu m sur torile automate atât valoric cât i graficul în 
programul UccWat.  

Verificarea faț  de valorile m sur torii anterioare, dac  m sur torile sunt concludente 
respectiv în momentul în care se  constat  dep iri ale limitelor prev zute prin stiudiul de sinteza 
UCC i programul de exploatare, se urm re te fluxul informațional. 

 
Multiplexorul poate funcționa în trei regimuri: 

 
Manual 
• se deschide cutia multiplexorului la care este conectat aparatul ce trebuie m surat 
• se scoate din soclul releul corespunz tor aparatului ce trebuie m surat 
• Se cupleaza conectorul cablului aparatului de m sura manual în soclul releului demontat 
• se efectueaz  m sur toarea 
• se scoate conectorul cablului de m sura i se reintroduce releul în soclul sau, se cupleaz  

tensiunea de alimentare 
• se închide cutia 

 
Măsurătoare semi-manuală și metoda prin care se fac măsurătorile manuale în prezent:  

 
• se deschide cutia MR-ului la care este conectat aparatul ce trebuie m surat 
• se cupleaz  conectorul cablului aparatului de m sura manual în soclul de m sur  (K31) 
• cu ajutorul comutatoarelor rotative SW1 i SW2, se selecteaz  adresa absolut  a aparatului 

în cadrul MR-ului 
• se efectueaz  m sur toarea 
• se repet  cei doi pa i anteriori pentru toate aparatele ce trebuie m surate în MR. 
• se scoate conectorul cablului de m sur  
• se poziționeaz  comutatorul SW2 în poziția „ automat” i se verifica indicatorul optic (led) 

„automat”. Dac  acest pas nu se execut , sau dac  lipse te tensiunea de alimentare, 
multiplexorului nu poate efectua în continuare m sur tori în regim „automat” 

• se închide cutia. 
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Automat: 
Stația de achiziție UCCWAT efectueaz  m suratori automate în fiecare zi la ora 13:00.  

• se realizeaz  la inițiativa calculatorului de achiziție, fie într-o frecvenț  automat  pre-
programat , fie la cererea operatorului. La MR, este necesar  tensiunea de alimentare, i 
poziționarea SW2 la „ Automat”. Dac  nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, calculatorul 
afi eaza un mesaj de erroare i m surare este abandonat . 

• calculatorul de achiziție lanseaz  o cerere de selecție a unui teleaparat într-un MR. 
• microcontrolerul din MR-ul vizat confirm  primirea comenzii, selecteaz  aparatul respectiv, 

generând semnale Lx i Hx necesare pentru declan area releului corespunz tor, apoi 
declan eaz  m sur toarea. Toate celelalte microcontroalere din sistem ignor  comanda. 

• calculatorul de achiziție poate lansa cereri de selecție a unui aparat sau citire rezultat pentru 
alte MR-uri. 

• dup  timpul estimat al m sur torii, calculatorul de achiziție lanseaz  o cerere de citire a 
rezultatului pentru tele-aparatul selectat anterior într-un MR. 

• microcontrolerul din MR-ul vizat confirm  primirea comenzii i r spunde cu starea curent  
i valoarea ultimei m sur tori efectuate. 

• Pa ii de mai sus se repet  pân  când toate aparatele necesare din toate MR-urile vizate sunt 
citite. 
 
 

3.4.4. M sur tori manuale realizate la hidrometre i forajele de drenaj 
 

Este important s  se controleze în fundație i în umplutura poziția suprafeței apei i evoluția 
presiunilor porilor.  
M surarea se bazeaz  pe citirea direct  cu ajutorul unei sonde electrice, manometru sau printr-o 
celul  plasat  în camera de m surare. Importanța acestei camere de m surare a volumului i 
permeabilitatea este extrem de important. 
M surarea se bazeaz  pe citirea direct  folosind o sond  electric  oferind diferența de dimensiune 
între masa de ap  i capul sondei de monitorizare. Precizia de m surare este de +/- 1 cm. Atunci 
când se intersecteaz  o mas  de ap  subteran  a c rei nivel static este deasupra nivelului capului de 
foraj, putem dota cu un manometru. Acest tip de m surare este total nepotrivit atunci când masa de 
ap  este predispusa probabil s  mearg  în jos câțiva metri sub nivelul gabaritului. 
 
Capul de monitorizare trebuie s  fie vizibil s  nu fie afectat de echipamentele de construcție i 
trebuie s  fie echipat cu un dop de etan are împiedicând p trunderea apei de ploaie sau scurgerile i 
dispozitiv anti-vandalism (capac cu filet i lac t). 
 

Ansamblul sonda piezometric  include un cablu panglicar bifilar, inextensibil, gradat în 
centimetri i metri. Diametrul sondei, funcție de modelul constructiv, sondele piezometrice pot fi 
utilizate în tubații cu înclinare de pân  la 25 grade faț  de vertical. 

Sonda piezometric  conține un sensor cu alarm  cromat  ata at de un cablu gradat, înf urat 
pe un tambur suport. Acesta din urm  conține un circuit electronic de comutație, cu reglaj de 
sensibilitate, un indicator acustic i vizual i bateria de alimentare. Controlul sensibilit ții sondei se 
face de regul  pentru adaptarea la diferitele valori de conductivitate a apei, cu cât apa este mai s rat , 
cu atât conductivitatea ei este mai mare i în consecinț  sensibilitatea sondei trebuie redus . 
     Sonda conține o fanta izolat  care acționeaz  ca un întrerup tor. La contactul capului sondei cu 
apa, fanta este scurtcircuitat  i circuitul electric se închide. 

Odat  ce sonda piezometric  i-a contact cu apa din foraj, buzzer-ul de pe tambur anunț  
sonor acest lucru, iar lampa de semnalizare se aprinde. Adâncimea apei care la care se întampl  
acest eveniment este citit  de c tre operator pe cablul gradat, la cap tul de sus al forajului. Este 
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important ca citirea s  se faca faț  de acela i marcaj de referinț  de la cap tul de sus al forajului, 
pentru a se obține o precizie maxim  i o bun  repetivitate a m sur torilor. 

Sonda piezometric  împreun  cu tamburul pe care este înf urat cablul constituie un sistem 
simplu, cu durata mare de utilizare în condiții normale. Dup  utilizare, cablul trebuie cur țat i 
rebobinat cu grij  pe tambur. Deasemenea sonda trebuie stears  i uscat  pentru a se preveni 
desc rcarea accidental  a bateriilor. 
Sonda nu are comutator pornit/oprit, circuitul de mas  fiind activat doar prin prezența apei la fanta 
de pe cap tul sondei. 
Reglajul sensibilit ții i inlocuirea bateriilor se face conform manualului de utilizare. 
 
 

 
       Fig. 22  Sond  piezometric             Fig. 23  Sonda piezometric  în timpul unei m sur tori 

 
 
 În cazul hidrometrelor care au montat manometru se face citirea indicat  pe cadran, i se 
noteaz  în caiet, nu înainte de a se verifica valoarea, raportat  la o m sur toare notat  anterior. 

 
Fig.24 Foraj de drenaj  
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Pentru forajele de drenaj care debiteaz  m surarea debitelor se face cu cilindrul gradat, cana 

gradat  sau galeata gradat  în funcție de m rimea debitului debitat.  
Volumul din aceste recipiente se m soar  în unitatea de timp, în cazul nostru unitatea de 

timp este 1 minut i se m soar  cu cronometrul pentru fiecare m sur toare în parte. 
La citirea m sur torilor recipientul cu care se face m sur toarea, s  fie cât mai vertical ținut 

în mân /respectiv a ezat pe o suprafaț  orizontal , i se cite te diviziunea tangent  nivelului de apei 
din repicientul gradat. 

Precizia de m surare este de ordinul mililitrilor. 
Dup  citirea valorii fiecarei m sur tori se verific  în caietul de m sur tori valoarea faț  de 
m sur toarea anterioar , dup  care se noteaz , unitatea de m sura fiind litrii/minut. 

 
                               Fig.25  Cilindru gradat                                       Fig.26  Manometru                                 

 
3.4.5. M sur tori manuale realizate la bolțurile deformetrice 
 

M surarea se face prin poziționarea obiectivelor de referinț  sau a bazelor de m surare (ambele 
pl ci i ace), acolo unde fisurile/rosturile trebuie sa fie monotorizate.  

La deplasarea bolțurilor bara de punctare poate fi utilizat  ca i rigl  de dimensionare. 
Bara de poanson ajut  la marcarea bazei de m sur  pentru structuri metalice. În acest scop se 

poansoneaz  cu ciocanul dou  mici semne de diametru 1.8 mm. 
Bara poanson poate fi deasemenea folosit  la instalarea bolțurilor. Fixați mai întâi unul dintre 

bolțurile i a teptați ca laptele de ciment s  se întî reasc . Cel de al doilea bolț va fi instalat la o 
distanț  egal  cu baza de m surare folosind bara poanson drept distanțier. 

Trebuie avut grija ca axele bolțurilor s  fie paralele între ele i s  cad  perpendicular pe suprafața 
de m surare. 
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Fig.27  Bolț deformetric – secțiune 
 

      Sistemul de bolțuri deformetrice montat este Huggenberger, inclusiv deformetrul cu care se 
realizeaz  m sur torile i care este un instrument utilizat pentru a evalua variația deplas rii între 
cele dou  puncte de m surare, care sunt situate pe ambele p rți ale unei fante/rost/fisur  sau pe p rți 
diferite. 
  
     Deformetrul este compus dintr-un corp cilindric din oțel cu o tij  care culiseaza - ghidata de 
lag re. Un cap t al suportului de deformare este fixat în timp ce cel lalt este mobil, culiseaza, se 
deplaseaz  de-a lungul axei principale cu o cursa, lungime variabil  de ± 2,5mm sau ± 5 mm.  
     Pe partea superioar  a corpului cilindric este fixat sistemul de citire (comparator), a c rui tij  
intern  mobila este poziționat  în contact cu tiftul de transfer fixat pe tija principal  în mi care. 
Acest sistem permite vizualizarea pe comparator a deplasarilor în raport cu o m sur toare anterioar .  
     Aparatul este prev zut cu pini perpendiculari pe axa principal  a conductei, echipati cu varfuri 
conice. Unul dintre acesti pini este fix iar cel lalt, montat pe un dispozitiv glisant mecanic. Rolul 
pinilor fiind de a ajuta la poziționarea aparatului pe bolțurile deormetrice în vederea efectu rii 
m sur torilor.    
      Instrumentul este însoțit de o bar  de invar de calibrare (coeficient de dilatare termic  λ liniar = 
0.0000006) care faciliteaz  operațiile de poziționare de referinț .  
Prezența acestei bare de calibrare permite eliminarea deformațiilor instrumentului datorit  
variațiilor termice. Se recomand  utilizarea compensatoarelor pentru a evalua deform rile 
semnificative datorate variațiilor termice locale. 
 

    Efectuarea m ur torilor manuale:  
În toate cazurile se m soar  distanța între dou  scoabe, sau bolțuri deformetrice betonate de o 

parte i de alta a rostului. Raportând citirile faț  de citirea inițial  se evidențiaza mi carea rostului. 
Sistemul montat la Acumularea Gura Râului este format din grupuri de 4 bolțuri montați câte 2 

bolțuri pe o parte a rostului de ploturi/de lucru i 2 bolțuri pe cealalt  parte.        
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Bolțurile deformetrice sunt numerotate cu cifre (1-3-2-4) în sensul acelor de ceasornic iar 
m sur torile care se realizeaz  sunt în sistemul urm tor: 

 
• Prima m sur toare, între bolțurile 1 i 3 
• A doua m sur toare, între bolțurile 2 i 4 
• A treia m sur toare, între bolțurile 1 i 2 
• A patra m sur toare, între bolțurile 3 i 4 
• A cincea m sur toare, între bolțurile 2 i 3 

 
 
 

 
       Rezultatul fiec rei m sur tori se compar  cu valoarea m surat  anterior, i se noteaz  în 
caietul de m sur tori destinat acestui tip de m sur toare. 

 
3.5.  Mod de evidenț  i de transmitere a datelor la nivelul superior de analiz  

 
Evidența primar  a datelor care rezult  în urma m sur torilor realizate la aparatura de m sur  

i control se consemneaz  în caietul de m sur tori (registrul m sur torilor) i în fi ele 
centralizatoare de c tre personalul cu atribuții U.C.C. din cadrul formației. Fi ele centralizatoare se 
vizeaz  de c tre eful de formație i se trimit lunar la Biroul Exploatare Lucr ri din cadrul Sistemului 
de Gospod rire a Apelor Sibiu.  

De asemenea m sur torile se introduc în banca de date U.C.C. a barajului, prin intermediul 
aplicatiei UCCWAT.  

Datele achizitionate automat sunt desc rcate pe calculatorul cu aceea i aplicație UCCWAT 
cu ajutorul unei memorii stick. 

Aplicatia UCCWAT  permite realizarea prelucr rilor primare, transformarea m sur torilor 
la A.M.C.-uri în m rimi inginere ti i realizarea de grafice de evoluție pentru perioade de timp 
diverse, astfel permițând vizualizarea tuturor datelor i fenomenelor monitorizate. 

Dup  analizarea datelor, acestea se trimit mai departe la ABA OLT, la serviciul U.C.C. i 
Siguranța Contrucțiilor Hidrotehnice. 

Aplicația UCCWAT este realizat  astfel încât introducerea datelor U.C.C. este permis  
numai la nivelul ierarhic I i aici pe baza de parol . 

 
Praguri de periculozitate 

 
Supravegherea se bazeaza pe compararea comportarii prognozate cu comportarea reala. 
Comportarea prognozat  se bazeaz  pe datele care au stat la baza proiect rii construcției i 

modelel structural sau dup  un num r de ani de exploatare (se folose te baza de date rezultat  din 
m sur torile aparatelor i dispozitivelor de m sur  pentru dezvoltarea unor modele statice sau 
deterministe cu parametrii determinați calibrați pe baza m sur torilor) 
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Comportarea :     -   tipic  (dorit ) 
                                        -       aticipic  (nedorit ) 
 

o Stare normal  
- cu sarcini normale 
- în care raspunsul structurii este conform valorilor prognozate (f r  dep iri ale limitelor) 

 
o Stare exceptionala 

 
atentie  -  avertizare (alert ) -  alarm   
 

Starea de atenție reprezint  starea de abatere de la comportarea normal, dar 
nereprezentând pericole. Este o caracteristic   ce caracterizeaz  o stare de un  potențial 
pericol i se iau m suri de limitare a fenomenelor evolutive. 
 

Dac  fenomenele evolutive nu pot fi limitate se pune în funcțiune planul de avertizare 
alarmare. 
Criteriile de avertizare sunt determinate de urm torii factori: solicit rile barajului, r spunsul 
structurii la solicit ri i starea de funcționalitate a diferitelor sisteme component ale 
amenajrii 

 
Obiectul 
urm ri t 

Parametrii  
urm ri i 

Aparatul sau 
metoda 

Situa ia 
Aten ie Avertizare Alarm  

Zona lacului 
de acumulare 

Cantitate de 
precipitatii 

Pluviometru ≥ 40 mm/zi   

Lacul de 
acumulare 

Nivelul apei în lac 
Citire direct pe 

mir   Posturi hidro 
r. Mare i r Mic 

≥  N.N.R. (658.50 
mdMN) i Q afl > 8 

mc/s 

≥ N.N.R.  (658.50 mdMN) i 
Q afl > 16 mc/s 

≥ N.N.R.  (658.50 
mdMN) i Q afl > 40 

mc/s 
Lacul de 

acumulare 
Gradient nivel  ap  

în lac 
Diferența între 2 

citiri pe mir  
≥1,0 m/zi   

Mediul 
ambient 

Temperatura 
exterioar  

Termometru 
<  -18 ° C sau           >    

30°C 
  

Corp baraj Starea general 
Observații vizuale 

 

Apar fenomene 
atipice (fisuri, 
umect ri, mici      
deplas ri ale 

ploturilor, etc) seism 
cu intensitatea  > 4 

MSK 

Apar modific ri periculoase 
ale parametrilor de 

comportare cu evoluție spre 
forme incipiente de cedare 

(deplas ri vizibile ale 
ploturilor, ruperea etan rilor 

dintre ploturi i exfiltrații 
puternice etc) 

Apar modific ri 
periculoase ale 
parametrilor de 

comportare ce pot 
conduce la avarierea 
grav  a construcțiilor 

sau cedarea s-a produs. 

Corp baraj 

Funcționalitatea 
A.M.C.-urilor 

Sistem de achiziție 
date 

Nefuncțional   

Temperatura 
interioar  

Teletermetre plot 
11 i 14 

Limite impuse în 
funție de aparat   

Presiunea pe talp 
Telepresmetre plot 

11 i 14 
Limite impuse în 
funție de aparat   

M sur tori 
înclinometrice pe 

o secțiune 
orizontal  

Clinometre plot 11 
i 14 

Limite impuse în 
funție de aparat   

Deplas ri relative 
rosturi dintre 

ploturi 

Deformetre 
montate la 

rosturile dintre 
ploturi 

Limite impuse în 
funție de aparat   

Deplas ri relative 
rosturi contraforți 

Deformetre 
montate la 
rosturile 

contraforților din 
plot 11  i plot 14 

Limite impuse în 
funție de aparat   

Deplas ri relative 
coronament faț  de 

ampriz  

Pendulii direcți 
din ploturile 
7,11,14,18 

Limite impuse în 
funție de aparat   
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Deplas ri relative 
ampriz  faț  de 

fundație 

Pendulii inver i 
din ploturile 11 i 

14 

Limite impuse în 
funție de aparat   

Tasare fundație 
Rocmetre cu 3 tije  

R1 ÷ R7 
Limite impuse în 
funție de aparat   

Subpresiuni 
Hidrometre pe 

talpa ploturilor 11 
i 14 

Limite impuse în 
funție de aparat   

Exfilt rații  Foraje de drenaj 
din sirul I i II 

Limite impuse în 
funție de aparat   

Echipamentul 
hidromecanic 

Funcționalitate 
Observații directe, 

manevre 
profilactice 

Nefuncțional, avarii   

 

Intrarea în starea de atenție este determinat  de unul din urm toarele evenimente: 

1. Depășirea limitelor de atenție  
Se precizeaz  c  limitele de atenție utilizate de grupa a.m.c. a barajului sunt stabilite prin 
“Proiectul de urmrire special  privind comportarea barajului Gura Râului” realizat de 
Administrația Bazinal  de Ap  Olt i pot fi reactualizate prin studiile de sinteza U.C.C. 
periodice. Frecvența sporit  a m sur torilor se aplic  numai la categoria respectiv  de fenomene. 
Daca fenomenul este evolutiv, frecvența sporit  se va extinde la toat  gama de m sur tori, 
corespunz toare sistemului de supraveghere. 

 
2. Depăsirea ritmului normal de creștere sau de scădere a nivelului apei în lac.  
Frecvența sporit  se aplic  în totalitatea aparaturii din sistemul de supraveghere. Revenirea la 
frecvența normal se face odat  cu revenirea la un ritm normal de variație a nivelului apei în lac. 

 
3. Depasirea NNR cand frecvența sporit  se menține pe toat  perioada în care este atins acest 

nivel superior celui normal de retenție. 
 

4. Ploi excepționale, având intensitatea mai mare de 40 mmn în 24 ore, când frecvența sporit  
se aplic  la toate m sur torile de debite i nivelurile piezometrice i se menține o s pt mân  
dup  încetarea perioadei ploiase. 
 

5. Fenomene seismice cu intensitatea mai mare de 4MSK. 
Dup  producerea fenomenului se efectueaz  o inspecție i o m sur toare general  la toate 
aparatele i dispozitivele din sistemul de supraveghere. În cazul în care sunt înregistrate 
fenomene atipice se intr  în stare de atenție. 

 
6. Nefuncționarea echipamentelor hidromecanice, indiferent de cauza, starea excepțional  se 

refer  la urm rirea nivelurilor de ap  în acumulare i debitele afluente. Se menține în funcție 
de prognoza meteorologic . 
 

7. Fenomene deosebite rezultate direct din observațiile vizuale : deformații, fisuri, umeziri, 
apariții de izvoare, degrad ri . 

 Reintrarea în starea normal se face doar dup ce au fost elucidate fenomenele.  
 

Iesirea din starea de atentie se face prin : 

- revenirea la limitele normale de variație a m rimilor, revenire confirmat  de un num r 
rezonabil de m sur tori. 
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- elucidarea fenomenlor observate, la nivelele ierarhice superioare, unde se pot schimba 
limitele de atenție. În acest caz se transmite grupei a.m.c. instrucțiuni privind revenirea la 
starea normal de efectuare a m sur torilor. 

Trecerea la urm toarea stare  a situației excepționale – avertizare (alert ) este decis  în urma 
analizei efectuate la nivelurile ierarhice dar poate fi solicitat  de echipa a.m.c. de la baraj, dac  
exist  un pericol potențial, caz în care se acționeaz  pentru limitarea acestuia. 

3.6.  Comportarea în timp a acumul rii  
 

3.6.1. Modific ri produse de colmat ri sau eroziuni  
Starea general  a versanților limitrofi lacului s-au menținut stabili. Fenomenele minore de 

eroziune, desprinderi de roca i alunec ri de mic  amploare s-au produs pe versantul stâng. Surp rile 
de mal pe versantul stâng al lacului, sunt în numar de 5 i sunt de mic  amploae   (L= 10 …15 m 
respectiv H = 1.5 …2. M) cu amplasamentele situate aproximativ la jumatatea acumul rii. 

 
             Fig. 28 Surpare versant mal stang  

 
În aval de baraj starea versanților este bun , f r  disloc ri de roci sau alunec ri de versanți. 
Pentru stoparea eroziunilor din albie imediat în aval de disipatorul de energie, pentru 

consolidarea talvegului i punerea în siguranța digului de contur al lacului compensator au fost 
realizate  un num r de 8 praguri de fund cu în lțimea de maxim 1.0 m i cu o deschidere cuprins  
între 7,0 i 12,0  m. 

 
Infiltrațiile prin digurile de contur ale bazinului compensator au ajuns la 65 l/s,  iar în 

perioada 2009 – 2010 s-au realizat lucr ri de impermeabilizare.  
Dup  aceste lucr ri exfiltrațiile au fost reduse i au ajuns la 3,2 – 3,5 l/s 

 
În anul  2010 s-a realizat batimetria lacului de acumulare în urma c ruia a rezultat sc derea 

volumului brut de al acumul rii de la 15.5 mil la 13.98 mil,  respectiv a volumului global  (la cota 
coronament) de la 18.10 mil  (valoare de proiectare) la 16.74 mil ceea ce înseamn  o reducere  a 
volumului brut de aproximativ 9.8 % respectiv global de aprox. 7.5%. 
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3.6.2. Sinteza observatii vizuale 
 

În cadrul observațiilor vizuale nu au fost identificate fenonemene care pot s  afecteze 
siguranța în exploatare a lucr rii. 
 
3.6.3. Intergritatea structurii inlusiv fundația i versanții 
 

Întreaga structur  din beton ca i versanții sau fundația acestuia se prezint  bine, f r  fisuri 
semnificative sau disloc ri care sa pun  probleme relative la integritatea structurii. 

Fisurile de la extremit țile contraforților 7 i 8 precm i cele de la betonul de protecție versant 
stâng nu au evoluat. Barbacanele din betonul de protecție mal stâng aval baraj debiteaz  intermittent. 
Sc rile de acces de pe versantul drept conțin porțiuni cu beton degradat. 

Depunerile de calcit , infiltrațiile, zonele umede dintre rosturile ploturilor i debitarea unor 
țevi de injecții nu au o tendinț  evolutiv . 

În galeria de deviere dopul de închidere a fost turnat în decembrie 2000, infiltrații le prin 
dopul de beton s-au menținut constant ba chiar au sc zut în ultimii 2 ani la 0.025 l/min. 
Debitul total drenat prin galeria de deviere nu prezint  o tendinț  evolutiv . 
 
3.6.4.  Lacul de acumulare i versanții acestuia 
 

D.p.d.v. al grosimii podului de gheaț  i a duratei în care acesta a fost prezent, valorile 
înregistrate  prezint  valori obi nuite pentru amplasament.  

Suprafața lacului  s-a menținut, în general curat , plutirori de dimenisuni mici, au fost 
evacuate periodic, în special cu ocazia devers rilor. 
De asemenea nu s-au înregistrat fenomene de poluare. 
Versanții limi trofi lacului i barajului s-au menținut în general stabili. 
 
3.6.5.  Echipamentul hidromecanic, evacuatori i disipatori  

Starea echipamentului hidromecanic i a instalațiilor aferente este bun , grupul electrogen 
funcțional, protecția anticoroziv  refacut . Starea disipatorului de energie este bun . Nu mai sunt 
pierderile de ap  la vana future de la UHE (plot 12)  iar pierderile de ap  pe la vanele golirilor de 
fund sunt de 5 l/s (plot13) respectiv 8 l/s (plot15). 
 
3.6.6.  Situatia senalelor amonte si aval 

În prezent cele 8 praguri de fund sunt în stare bun , ultimele fiind reparate în toamna anului 
2017. 

 
3.6.7. C i de acces 
Sunt funcționale în orice perioad  a zilei i a anului 
 
3.6.8. Probe efectuate conform regulamentului de exploatare  
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Au fost efectuate manevre profilactice în conformitate cu Regulamentul de Exploatare al 
amenajarii hidrotehnice reactualizat în anul 2011 i prelungit pân  în data de 2023. 
 

Manevrele au fost efectuate cu instalația de vane CR0.8 x1025 - 70 aferent  golirilor de fund 
în plot 13 i plot 15, cu gratarul i batardoul prizei principale din plotul 12 aferent  UHE Cibin, cu 
vanele plane sertar de la prize de by pass din plotul 17, cu vanele de la prize din polder, camera de 
înc rcare, conducte de aducțiune Dn 1000 mm i Dn 600 mm. 

Aceste manevre au decurs normal f r  a se înregistra incidente i sunt consemnate în registrul 
de manevre. 

 
3.6.9.  Funcționarea echipamentelor în exploatarea curent  

Toate instalațiile funcționeaz  corespunz tor, f r  pierderi de ulei semnificative i vibrații în 
timpul funcțion rii. Programul de manevre s-a executat lunar f r  semnalarea de incindente. 
 
Lucr ri de întreținere periodice 

- Pierderi ulei 
- Gresari 

 
3.6.10. Evoluția parametrilor m surați  
 

❖ Subpresiuni și presiuni pe talpa fundației 
  

▪ Subpresiuni 
 
      Subpresiunile sunt m surate la hidrometre în ploturile 11 i 14. 
      Din analiza graficelor se constat  o stabilizare general  a subpresiunilor, nivelul apei se situeaz  
în general sub cota cap tului superior al tubului. Excepție face H5 din plotul 11 care are un trend 
asccendent începând cu anul 2003, subpresiunea m surat  în prezent având o valoare cu cca. 2.2 
m.c.a. mai mare comparativ cu începutul lui 2003. 
       Hidrometrele din imediata vecin tate (H3,H4 i H6) nu confirm  o evoluție ascendent  a 
subpresiunilor în zona adicenta. 
     Având în vedere valorile sc zute ale subpresiunilor m surate la ploturile 11 i 14 faptul c  
hidrometrul H5 nu a intrat sub presiune precum i evoluția per ansamblu a subpresiunilor s-a propus 
modificarea limitei de atenție de la cota 600,00 mdMN la cota 610,00 mdMN (10 m.c.a.) 
Marea majoritate a hidrometrelor au funcționat ca i piezometre deschise, intrând sub presiune 
numai hidrometrele H3 din plotul 11 i H1 din plotul 14. Cea mai ridicat  subpresiune istoric   s-a 
înregistrat la hidrometrul H3, am plasat în plotul 11, aceasta fiind de 0.45 bari. 
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Fig.29 Evoluția în timp a hidrometrelor din plotul 11 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.30  Evoluția în timp a hidrometrelor din plotul 14 

 
▪ Presiunea pe talpă 

 
      Presiunea pe talpa fundației este m surat  în ploturile 11 i 14 cu ajutorul telepresmetrelor, 
celulelor de presiune de tip rezistiv, de fabricație Huggenberger. 
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        Tipul de telepresmetru utilizat (telepresmetru rezistiv) prezint  o fiabilitate sc zut  i este 
foarte pretențios la montaj (se realizeaz o deranjare a câmpului de eforturi, ceea ce duce la apariția 
unor erori la valorile citite). 
        Pentru plotul 14 se consider  c  toți traductorii au ie it din funcțiune iar în plotul 11 
veridicitatea acestor m sur tori este îndoielnic .  
 

▪ Debitele  drenate 
 
      Forajele pentru verificarea etan eit ții voalului de etan are au adâncimea de 30,00 m i sunt 
amplasate în dou  iruri. 
     Sirul I  care începe din intervalul 3-4  i se termin  în intervalul 20 - 21 are în general câte dou  
foraje pentru fiecare interval, îns  a fost suplimentat în anumite interval cu foraje de drenaj cu o 
adâncime de 10 m (8 - 9, 9 - 10, 12 - 13, 14 - 15 (2 foraje suplimentare) 16 - 17    (1 foraj suplimentar). 
       Num rul total de foraje de verificare din cadrul irului I este de 51 din care 36 au lungime de 
30,00  m i 15 au lungimea de 10,00  m. 
      Sirul II  cuprinde 24 de foraje de verificare, aproximativ câte 1 foraj pentru fiecare interval. De 
asemenea s-au realizat cate 3 foraje de drenaj pe fiecare versant. 

Forajele de verificare executate în versantul drept nu au debitat, iar cele din versantul stâng 
au debitat dou  dintre ele, respectiv  F1 i F2.  
 

 
Fig.31Evoluția în timp a forajelor din 

versnatul stâng, forajul F1 i F2 

 
 

        În intervalele 10 - 11, respectiv 15 
- 16 sunt inundate forajele de drenaj i 
ca atare nu se pot efectua m sur tori. 
        Începand cu anul 1996 de când 
m sur torile se execut  sistematic, iar 
frecvența de m surare a forajelor care 
debiteaz  a fost m rita la o dat  pe 

s pt mân  (pentru celelalte nivele se m soar  lunar), precizia m sur torilor este corespunz toare, 
iar seria cronologica  a debitelor drenate indica o corelație, evident , cu nivelul în lacul de acumulare 
i un timp mic de r spuns. 

Fenomenul de infiltrație este unul normal, dar se  manifest  tendința de diminuare a debitelor 
drenate datorit  tendinței de colmatare i a depunerilor cu calcit  pe geotextilul filtrelor forajelor. 

Se constat  c  cea mai mare parte a forajelor de verificare au nivel de ap  sub cota capului 
superior. 

 
❖ Deplasări  

 
▪ Deplasări relative măsurate cu penduli 
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Pentru deplas rile m surate la penduli, ințial au fost elaborate de c tre U.T.C. Bucure ti, 
modele statice de tipul EdF dup  care acestea au fost dezvoltate de c tre A.B.A. Olt pentru 
aprecierea normalit ții m sur torilor la aceste aparate. 

În prezent la nivel de administratie bazinal   pentru interpretarea m sur torilor la penduli se 
utilizeaza în principal modelul CONDOR. 
 
Modelul static de tip  Coyne & Bellier (CONDOR) 
 

Modelul nu ține seama de evoluția diferit  de la un an la altul a temperaturii aerului, dar 
utilizarea lui este simpl , iar parametrii statistici rezultați sunt corespunz tori. 

Perioada de calibrare a modelului este 1981 ÷ 2010 pentru toți pendulii cu excepția 
pendulului din plotul 11 pentru care perioada de calibrare a fost 1984 ÷ 2010. 

Aceste valori au fost comparate cu valorile m surate efectiv, pentru a verifica normalitatea 
acestora, utilizând modele de comportament determinate apriori i posibiliatea de prognoz  oferit  
de modelarea statistic  a seriilor de timp. 

În urma studiului U.C.C. pentru perioada 2011 ÷ 2013, în urma model rii rezult  o 
probabiliate empiric  de respectare a modelului în deplina concordanț  cu probabilitatea teoretic  
de calcul, cu valori cuprinse între 96 % ÷ 98.1 % i un raport de corelație bun 0.96 ÷ 0.98, mai ales 
pentru direcția Y (amonte –aval). 

Pentru direcția X (mal stâng ÷ mal drept)  coeficientul de corelație are o valoare mai mic  
pentru pendulii din plotul 11 i 14 . Abaterea medie, p tratic  rezidual  obținut  are o valoare mica 
i anume 0,2 ÷ 0,3 mm pentru direcția X  i 0,8 ÷ 1,1 pentru direcția Y. 

 
 
 

 
 
      Penduli direcți  
 

Pendulii direcți au oscil ri mici pe direcția X , 3 ÷ 4 mm, pentru ploturile de pe versanți i 
mai mici de 1 mm pentru ploturile centrale. 

Influența sezonier  reprezint  influența dominant pentru pendulii direcții  amplasați lâng  
versanți pe direcția X . 

Deplasarea pe direcția Y unde pendulii direcți sunt influențați echilibrat de cei trei factori :  
Deplasarea în timp (remanent ) i deplas rile datorate temperaturii (funcție de sezon) cu o 

pondere mai mare în general decât sarcina hidrostatic . 
Pendulii direcții prezint  deplas rile remanente spre aval de 12 ÷ 14 mm într-o perioad  de 

35 ani, exceptând pendulul din plot 11 la care deplasarea este mai mic  deoarece perioada de 
exploatare este mai scurt . Tendința de evoluție este amortizat  în prezent. 

Sarcina hidrostatic  influențeaz  deplas rile m surate la pendulii direcți la dep irea cotei 
de 630,00 mdMN în lacul de acumulare i are valori de 3 ÷ 6 mm spre aval pentru nivelul în lac la 
NNR. 
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Sezonul (temperatura aerului) influențeaz  deplas rile pendulilor cu 5 ÷ 10 mm, i anume în 
sezonul de iarna (rece) deplasarea se face spre aval, iar în sezonul cald deplasarea se face spre 
amonte. 

Cea mai mic  influenț  din temperatur  (5 mm) o prezint  pendulul din plotul 14 care este 
protejat faț  de evoluția temperaturii de afar  fiind amplasat în spațiu închis de placa din beton a 
deversorului de ape mari, iar cea mai mare influenț  sezonier  se manifest  la pendulul din plotul 
11, aproximativ 10 mm. 

Combinația cea mai defavorabil  pentru deplasarea aval a coronamentului o reprezint  
nivelul ridicat în acumulare i temperatura sc zut  a aerului. 
 
        Pendulii inver i  
 

 Pendulii direcți au fost prelungiți în ploturile 11 i 14 prin executarea unor penduli inver i . 
La realizarea forajelor în care s-au amplasat ace ti pendulii, nu s-au obținut verticalitatea forajului, 
lucru care a afectat i afecteaz  funcționarea corect  a acestora. 
Pentru pendulul din plot 11 a fost ref cut  betonarea la o cota superioara a capului fix al firului, 
centrara firului în tubulatur  i repoziționarea cepilor de fixare a coordiscopului Huggenberger. 

În momentul de faț  pendulul invers din plot 11 funcționeaz  corect, m sur torile 
demonstrând acest lucru, la care rapoartele de corelație sunt corespunz toare, cca 0,9  

Oscilația pendulului invers pe direcția X este de circa 1,5 mm fiind influențat  de anotimpuri 
cu circa 0,7 mm,  pe direcția Y oscilația este de 2,0 mm, influența sarcinii hidrostatice fiind 
predominant  cca. 1,5 mm. 

Pentru pendulul invers din plotul 14,  s-a încercat o repoziționare a firului pendulului 
deoarece funcționeaza necorespunz tor (cu frecare). În continuare se fac m sur tori sistematice 
pentru stabilirea eventualei interveții pentru rebetonarea la o cot  superioar  a extremit ții ancorate 
a firului. Situația nu este una bun , deoarece pendulul monitorizeaz  deplas ri ale bazei faț  de un 
punct de ancoraj al firului pendulului situat la o adâncime mai mic . 

 
 

Fig.32  Evoluția în timp a pendulului direct 
din plotul 11 respectiv plotul 14 

 
 

Fig.33  Evoluția în timp a 
pendulului direct din plotul 18 respectiv 

plotul 7 
 



Baraj Gura Riului – Constructie hidrotehnica in administrarea ABA Olt – SGA Sibiu 

 S.G.A. Sibiu pag. 41/64 
 

 

 
 

Fig.34  Evoluția în timp a pendulului invers 
din plotul 11   

 
 
Concluzie, m suratorile realizate la pendulii directi i inver i indic  o comportare bun   a 

ansamblului baraj -  fundație. 
 
Deplas ri relative m surate la rocmetre 
Deformația rocii de fundare se m soara cu ajutorul rocmetrelor (un num r de 7 rocmetre) 

dintre care 4 buc ți sunt amplasate în extremitatea aval a contrafortului i direcționate paralel cu 
paramentul aval, iar celelalte 3 sunt amplasate în spațiul dintre contraforți (R3,R4,R5). 

Rocmetrele sunt amplasate pe versantul drept i în zona central , cu excepția rocmetrului 7 
care este montat pe versantul stâng, pe cealalt  parte a deversorului. 

Rocmetrele au fost puse în funcțiune diferit: 1981 – R2 i R3 , 1982 R6 i R7, la sfâr itul 
anului 1982, R1, i R4 în anul 1982 la sfâr it. 

Datorit  acestui fapt deformația rocii în perioada de umplere a acumul rii se poate observa 
numai pe rocmetrul R2 i R3, având o valoare de aproximativ 3 mm. 

Perioada de calibrare a modelului pentru rocmetre a fost 1984 ÷ 2010, a fost eliminat  
perioada de umplere datorit  caracteristicilor diferite de comportament al rocii de fundare la punerea 
sub sarcin  a barajului. 

Pentru analiza m sur torilor la rocmetre cât mai operativ , modelele statice au fost 
implementate în cadrul aplicatiei UCCWAT, modulul limite dinamice de atenție.  

Limitele dinamice urm resc evoluția sezonier  a parametrilor monitorizati, intervalul de 
normalitate fiind acela i timp mai îngust i dependent de probabilitatea de respectare a modelului 
statistic. 

 
Fig.35  Evoluția în timp a rocmetrului R1(cu tijele T1, T2, T3)  

 

 

Fig. 36  Evoluția în timp a rocmetrului R2 (cu tijele T1, T2, T3)  
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Fig.37  Evoluția în timp a rocmetrului R3 (cu tijele T1, T2, T3)  

 
 

 
Fig.38 Evoluția în timp a rocmetrului R4 (cu tijele T1, T2, T3)  

 

 

 
 Fig.39  Evoluția în timp a rocmetrului R5 (cu tijele T1, T2, T3)  

 
 

 
Fig.40  Evoluția în timp a rocmetrului R6 (cu tijele T1, T2, T3)  

 
 

 
Fig.41  Evoluția în timp a rocmetrului R7 (cu tijele T1, T2, T3)  
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Concluzie, m suratorile la rocmetre care privesc deformația rocii de fundare a barajului ne 
indic  o un comportament stabil al rocii de fundare f r  tas ri remanente importante. 
        
 Deplas ri relative la rosturile dintre ploturi  
 
Masur torile se realizeaz  cu deformetrul având o precizie de 0.001 mm 

Rosturile au variații sezoniere care corespund variațiilor de temperatur  i anume în sezonul 
cald deschiderea rosturilor este minim  iar în sezonul rece deschiderea rosturilor este maxim . 

Deschiderea rosturilor 
Prin contracția betonului, rosturile se deschid iarna i sunt m surate la bolțurile deformetrice 

amplasate la baza ploturilor. Deschiderile mai mari sunt la ploturile de pe versanți faț  de cele situate 
în albie. 

Bolțurile de la baza ciupercii la ploturile din zona central , au o variație mai mic  deoarece 
zona se afl  tot timpul sub nivelul apei din acumulare i în consecinț  variația temperaturii este mult 
mai mica faț  de cea de pe versanți. 

La ploturile deversante, bolțurile deversante sunt amplasate pe creasta deversorului i indic  
valori mai mari, aprox de 3 ori  faț  de valorile maxime înregistrate la baza ploturilor. 

Deschiderea maxim  a rosturilor de la baza ciupercii apare la ploturile de pe versanți de cca. 
2,0 ÷2, 5 mm i scade pentru ploturile centrale la valori de 0.5 ÷1.0  m. Deschiderile cele mai mari 
apar la bolurile deformetrice amplasate pe desc rc torul de ape mari, i anume 6÷8 mm, dar datorit  
expuneri la temperaturi exterioare mari i a insolației. Ca atare în perioada de iarn  aceste bolțuri 
nu sunt m surate, doar din luna aprilie i pân  în luna octombrie, atunci când i condițiile meteo 
permit acest lucru. 

De asemena în perioada de iarn , deschiderile rosturilor pot ie i din domeniul de m sur  a 
deformetrului. 

 
Alunecarea rosturilor 
Deplas rile relative în lungul rosturilor sunt mult mai mici ca valoare comparativ cu 

deschiderea rosturilor, alunec rile în lungul rostului au valori medii ale amplitudinii de        0.4 ÷ 
0.5 mm pentru ploturile de pe versanți i mai mici de 0,2 mm pentru ploturile centrale. 

Cu excepția plotului 3, în sezonul friguros toate ploturile situate pe versanți prezint  tas ri 
faț  de cele situate la o cota superioar . În sezonul cald situaia se inverseaz . 

Alunecarea rosturilor are o evoluție ciclic , singura alunecare pe rost remanent  mai 
important  se intâlne te la bolțul deformetric DD14 - 15 situat pe deversor, unde se indic  o coborâre 
a plotului 15 faț  de plotul 14 cu o valoare de 2,5 mm în 30 ani 
Pentru rosturile din celelalte ploturi alunec rile au valori de circa 0,3 mm pentru ploturile de pe 
versanți i nesemnificative la ploturile centrale. 
 
Deplasările relative la rosturile din contraforți (ploturi) 
 
Sunt urm rite în rosturile de dilatație din 

-  contrafortul (plot) 11  cu 4 zone de m sura dintre care unul situat pe rostul amonte 
-  contrafortul (plot) 14  cu 7 zone de m sura, dintre care dou  situate pe rostul amonte 
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M sur torile arat  o evoluție sezonier  cu deschiderea rosturilor în perioada de iarna i 
închiderea rosturilor în perioada de var   i o diferențiere clar  între cele doi contraforți  (plot). 

În plotul 11 amplitudinea oscilațiilor este mai mare datorit  oscilațiilor termice mari în raport cu 
plotul 14 (plot deversor). 

 
Deschiderile rosturilor 
Deschiderea rosturilor în plotul 11 are o amplitudine a oscilației sezonier   iar  deschiderile 

plotului 14 a m surat valori foarte mici. 
 

Alunearea pe rost 
Pentru contrafortul 11 alunecarea sezonier  are o amplitudine de oscilație de 0,2 ÷ 0,5 mm  
Alunecarea remanent  are valori de circa 1,0 ÷1,5 mm i indic  o tasare a p rții aval a 

cotrafortului  
Alunec rile de-a lungul rostului din contraforul 14 au valori mult mai mici faț  de cele 

înregistrate în contraforul 11 pentru întreaga perioad  de exploatare (sub 0,2 mm). Nu se observ  
alunec ri în lungul rostului remanente. 

Fig.42  Evoluția în timp a bolțului 
deformetric D1 din plotul 14 

Fig.43  Evoluția în timp a bolțului 
deformetric din plotul 3 - 4  

 

 

Fig.44  Evoluția în timp a bolțului 
deformetric D7 din plotul 14 

 
Fig.45  Evoluția în timp a bolțului 

deformetric din plotul 17 – 18 

 
Concluzie,  deplas rile relative ale 

rosturilor dintre ploturi i rosturile 
contraforților 11 i 14 prezint  valori normale pentru siguranța uvrajului. 
 

Deplas ri absolute m surate geodezic 
 

În anul 1982 a fost constituit  seria de „0” pentru m suratorile geodezice, ultima fiind realizat  în 
vara anului 2017. 

În urma acestor  m sur tori rezult  tas ri reduse ale reperilor de pe coronament. 
Deplas rile reperilor de pe coronamentul barajului nu au schimb ri ale tendințelor de deplasare. 
Deplas rile ploturilor pe direcția amonte – aval cu deplasarea maxim  înregistrat  în plotul 12, în 
medie deplasarea pe ansamblul reperilor au o rat  medie anual  a deplas rilor de ansamblu a 
barajului de 0,4 ÷ 0,5 mm/an   
 
Deplas rile pe direcția amonte - aval au o corespondenț  bun  cu deplas rile remanente rezultate 
din modelarea statistic  a m sur torilor la pendulii direcți care au o deplasare remanent   de 12 ÷14 
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mm într-o perioada de 33 ani, iar rata anual  a deplas rilor remanente  înregistrate la pendulii direcții 
este de 0,3 ÷ 0,5 mm/an.  
 
Deplas rile pe direcția mal stâng-mal drept  
Sunt mai neuniform repartizate, dar indic  o deplasare a ploturilor pe direcția firului v ii.  
 
Concluzie: M sur torile geodezice realizate pân  în prezent sunt în concordanț  cu m sur torile 
realizate la penduli i nu indic  fenomene evolutive periculoase pentru stabilitatea lucr rii. 
 
Temperatura betonului 
Temperatura betonului m surat  în corpul barajului este m surat  cu teletermetrele de tip rezistiv, 
iar temperatura pe talpa barajului m surat  la telepresmetre tot de tip rezistiv. 
Temperatura betonului prezint  variații sezoniere datorate, variației temperaturii aerului i a apei. 
Printre factorii care influnețeaz  de asemenea temperatura este nivelul apei în lacul de acumulare, 
influențând m sur torile  de la teletermetre din zona de oscilație a nivelului, respectiv insolația la 
care sunt supu i teletermetrele apropiate de paramantul aval. 
În concluzie nu au fost înregistrate valori atipice, iar valorile m surate sunt în concordanț  cu 
modelele statistice realizate. 
 

 

 

 

 

 

Cap. IV   Graficul  dispecer 

La baza determin rii volumului necesar al lacului de acumulare cât i la exploatarea acestuia 
unul din elementele teoretice de baz  este graficul dispecer. 
Graficul dispecer este o diagram  în care axa absciselor se reprezint  timpul pe durata unui an 

iar pe axa ordonatelor volumul acumulat în lac. 
Câmpul graficului este împarțit în zone, de linii caracteristice fiec reia dintre ele corespunzându-

i un anumit regim de exploatare. 
Graficul dispecer reprezint  strategia general  care trebuie urm rit  conform rezultatelor 

obținute din analiza statistic  a unor valori. 
 
Din analiza liniei de funcționare în regim asigurat a graficului dispecer al acumul rii Gura 

Râului se poate deduce strategia general  necesar  a fi aplicat  în cazul acumul rii : 
- acumularea volumelor în lacul de acumulare odat  cu începutul lunii martie, când  se vor 

capta apele provenite din topirea z pezilor i din maximul de precipitații de prim var . În 
aceast  perioad  surplusul de ap  va fi turbinat conform cu linia de limitare a devers rilor 
(L.L.D.), astfel la începutul lunii august lacul s  fie la cota  658.00 mdMN. 

- volumul de ap  acumulat în aceast  perioad  trebuie s  acopere deficiențele perioadei de 
toamn  i iarn , de obicei mai s race în precipitații i cu ap  de iroire blocat  prin îngheț. 
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Buna exploatare a lacului va depinde îns  de strategiile de moment ce se adopt  conform 
prognozelor, cunoa terii în ice moment a debitelor necesare a fi asigurate folosințelor. 

Fig.46  Variația nivelului în lacul de acumulare                          
Fig.47  Regimul precipitațiilor înregistrate 
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Cap. V.  Caracterizarea anului 2017 din punct de vedere climatologic şi al 
hidraulicit ţii 

 

      Evoluţia climatologic  

Regimul precipitaţiilor a fost excedentar, 884,5 l/mp faţ  de media multianual  de 663          
l/mp, cu maxima lunar  de 131,70 l/mp (luna Iunie) şi maxima zilnic  de 47,00 l/mp 
(26.06.2017); 

Hidraulicitatea 

Luna  I II  III  IV  V VI VII VIII IX  X XI  XII Ha 

Hidraulicitate H1 1.06 1.17 1.06 0.51 0.82 0.64 0.67 0.59 0.62 0.84 0.94 1.07 0.76 

 

Funcţionarea lacului de acumulare Gura Râului în perioadele normale şi secetoase 

 

Evoluţia lunar  a principalelor m rimi caracteristice : 

 

 

LUNA I II  III  IV  V VI  VII VIII IX  X XI  XII Media 

Qaf 
1.03 1.17 1.44 1.46 3.64 2.71 2.08 1.39 1.19 1.290 1.270 1.18 1.65 

mc/s 

Qu 
1.141 1.281 1.551 1.571 3.751 2.821 2.191 1.501 1.301 1.401 1.381 1.291 1.765 

mc/s 

Qd 
  -   -   -   -   - 0.021 0.13   -   -   -   -   - 0.013 

mc/s 

Qet 
1.141 1.281 1.551 1.571 3.751 2.842 2.321 1.501 1.301 1.401 1.381 1.291 1.778 

mc/s 

Volum 
8,880 8,108 7,904 8,900 10,668 14,028 13,266 13,245 10,980 10,980 10,170 9,580 10559.083 

mii mc 

Qamm 
0.971 1.002 1.353 2.880 4.44 4.220 3.115 2.350 1.920 1.530 1.350 1.103 2.186 

mc/s 

H1 1.061 1.168 1.064 0.507 0.820 0.642 0.668 0.591 0.620 0.843 0.941 1.070 0.757 
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Fig.49   Variatia debitelor afluente in anul 2017 

 

 
 

Fig.50    Variatia debitelor defluente in anul 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Qaf/M 0.468 0.532 0.655 0.664 1.655 1.232 0.945 0.632 0.541 0.586 0.577 0.536

Qamm/M 0.441 0.455 0.615 1.309 2.018 1.918 1.416 1.068 0.873 0.695 0.614 0.501

Qa/M 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
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Fig.51    Volume acumulate in anul 2017  

 
 
Cap. VI.  Conducta de aduc iune pentru alimentarea cu ap  
 

 Înainte de realizarea conductei,  Sibiul era alimentat cu ap  potabil  cca 340 l/s - 420l/s 
astfel:  

- din sursa Steaza, cu un debit de 10 – 120 l/s 
- din sursa de suprafaț  râul Cibin, cu un debit de cca 300 l/s. 

Lucr rile de alimentare cu ap  din sursa Cibin au intrat în funcțiune în anul 1967, executate du a 
proiectul ICPGA. 

Sistemul de alimentare cuprinde:  
- baraj de priza pe râul Cibin, în apropriere de Gura Râului, cu prize de tip tirolez i 

deznisipator cu dou  compartimente. 
- conducta de aducțiune din tuburi de fonta, Dn  600 mm. 
- stație de tratare a apei la Dumbrava. 

 
       În anul 1975 a fost pus  în funcțiune conducta magistral  de aducțiune Gura Râului – Sibiu cu 
diametrul Dn 1000 mm care face parte împreun  cu conducta Dn 600 mm din sistemul de 
alimentare cu ap  al municipiului Sibiu. Proiectul a fost realizat de ISPGL Bucureşti în anul 1973 
şi executat  de TLHS Bucureşti – şantier Mediaş în perioada 1974 – 1975. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V/Vt (%) 0.63 0.58 0.57 0.64 0.76 1.00 0.95 0.95 0.78 0.78 0.73 0.68
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5.1.Caracteristici constructive:  
Lungimea total  aducţiunii este de 14578 ml, din care 4941ml din ţeavă oţel şi 9637 ml din 

tuburi de beton PREMO. 

 
                        Fig.48  Traseul aducțiunii pentru alimentar  cu ap  a municipiului Sibiu 
 
Traseul conductei este: priz  bazin compensator – mal stîng r.Cibin - traversare r. Cibin zona 

C.H.E.m.p. - mal drept r.Cibin - ieşire localitate Gura Râului - staţia de tratare ap  Poplaca. 
Pe sectorul bazin compensator – intrare Gura Râului, conducta este pozat  subteran, dup  

care în intravilan este pozat  suprateran direct pe p mânt sau pe zidul de sprijin iar în extravilan 
aval localitate Gura Râului, subteran cu excepţia celor dou  travers ri de pâraie (pr. Moale şi pr. 
Trestiei) şi a 3 canale de evacuare de pe drumul judeţean Sibiu – Poplaca, unde pozarea este cu 
generatoarea superioar  la nivelul talvegului acestora. 

 
În situaţii deficitare conducta se încarc  din bazinul de liniştire al C.H.E.m.p.din Gura Râului 

iar în situaţia în care CHE Cibin este în revizie, înc rcarea se face prin priza by-pass-conducta Dn 
800 mm - camera de înc rcare.Pentru reglarea debitelor livrate între cele dou  aducţiuni existente 
(Dn1000mm şi Dn 600mm) precum şi între conducta Dn1400mm SENTAB (polder-MHC) exist  
17 c mine cu vane. 

Pe traseul conductei Dn1000mm exist  10 c mine cu vane pentru golirea conductei, 7 c mine  
cu aerizatoare şi 4 aerizatoare aeriene. 

Debitul de ap  instalat pentru alimentarea cu ap  a municipiului Sibiu este de 1,44m3/s. 
Pentru m surarea debitelor de ap  livrate municipiului Sibiu, pe tronsonul bazin compensator - 

c min vane reglaj exist  un c min cu debitmetru tip DANFOSS. 
Înainte de staţia de tratare a apei Poplaca exist  o bretea de leg tur  între cele dou  conducte prin 
care se regleaz  debitele intrate în staţie pe cele dou  linii de tratare. 

Diferenţa de altitudine dintre cot  încarcare conduct (lac compensator) şi intrare în staţia 
de tratare este de cca.100m, fapt pentru care înainte de MHC-ul Gura Râului exist  un c min de 
rupere de presiune. 
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5.1.2.  Lacul compensator 
Este amplasat pe malul stâng al r. Cibin la cca. 600 m aval de baraj şi const  într-o incint  

îndiguit  (polder pereat şi placat pe radier cu dale din beton armat şi impermeabilizat cu folie din 
geomembran ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Fig.49  Vedere lac compensator 

 
Digul de pe malul stâng al r. Cibin este realizat din balast, are lungimea de 380 m, în lţimea 

maxim  de 8,0 m, panta taluzurilor de 1: 2, protejate pe taluzul interior cu pereu din dale de beton 
rostuit cu mastic bituminos şi taluzul exterior  înierbat.  

Apa se descarc  din conducta de fug  în corpul amonte al bazinului disipator pe o zona 
amenajat  cu desc rc tor cu în lţimea de 2,00 m, prev zut cu ziduri de disipare a jetului de ap . 
Conducta debuşeaz  în bazinul compensator la cota radier 590.00 mdM. 
În partea aval a polderului este realizat un bloc evacuator  din beton. 

Deversorul de suprafaţ , este de tip deversor sifon şi este prev zut cu trei câmpuri deversante 
(situate la aceeaşi cot  şi cu caracteristici geometrice identice) cu desc rcare într-un bazin disipator 
de energie. Frontul deversant are o lungime total  de 6,00 m, cele trei câmpuri deversante având 
deschiderea de 1,20 m, iar pilele au dimensiunile de 40 cm.  

Metoda de calcul pentru dimensionarea desc rc torului sifon a fost luat  din Design of Small – 
Bureau of Reclamation (SUA). S-a obţinut un debit de Qc = 8,0 m3/s. 

Golirea de fund este o conduct  de metal cu Dn 400 mm, amplasat  în construcţia de beton, 
în zona central  şi are rolul de golire complet  a lacului compensator pentru lucr ri de cur ţire, 
dezinfecţie i etanşare. Conducta de golire – sp lare a lacului compensator este controlat  cu ajutorul 
unui robinet (VP 300) şi care poate evacua Qmaxim = 1,00 m3/s . 
Golirea de fund şi deversorul tip ,,sifon” debuşeaz  într-un disipator de energie (cu L = 10,00 m şi 
cota de 581.40 mdM), situat în partea central  a lucr rii. Disipatorul este prev zut cu dinţi, prag şi 
canal,  ziduri de gard  care s-au racordat la digurile bazinului compensator. În aval de disipator s-a 
prevazut o rizberm  mobil  (cota 581.80mdM), realizat  din anrocamente Ø 50 - 100 cm şi ziduri 
de gard  ce apar  de eroziuni zona adiacent  a bazinului compensator şi realizeaz  racordul cu albia 
aval regularizat . 
Elemente caracteristice ale lacului compensator : 
La nivelul de 590.56mdM încep devers rile din lacul compensator prin deversorul tip sifon cu 
capacitatea de desc rcare de 8 m3/s. 
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În lacul compensator exist  dou  prize, una amplasat  în blocul de beton al deversorului 
(priz  de fund cu gr tar înclinat Dn 1000 mm), iar cealalt  pe malul stâng în continuarea 
desc rc torului (priz  de coast  de mic  presiune Dn 1400 mm). Debitele captate prin cele dou  
prize este cuprins între 1,2 şi 4,8 m3/s. Prizele sunt echipate cu gr tare fixe demontabile. Conductele 
prizelor  se unesc printr-o ramificaţie care are rolul de a egaliza pierderile de sarcin  pe cele dou  
fire inegale ca lungime.Vanele fluture Dn 1000 mm amplasate în c minul de lâng  camera de 
înc rcare au rolul de a izola prizele în cazul reviziilor la  conductele  de aducţiune Dn 1000 mm şi 
Dn 1400 mm. 

Etanşarea lacului compensator este f cut  cu dale din beton din beton armat marca B170, de 
grosime 15 cm cu rosturi tratate cu mastic bituminos. Sistemul de drenaj al lacului compensator are 
gura de desc rcare pe malul stâng al r. Cibin la cca.300 m în aval şi evacueaz  în condiţii normale 
cca.2 - 3 l/s.     

5.1.3. Camera de înc rcare: 
De la priza de ap  a conductei Dn 1000 din bazinul compensator apa este condus  în camera 

de înc rcare. Bazinul din mijloc al camerei de înc rcare este prev zut cu o membran  de rupere de 
sarcin . Camera de înc rcare este prev zut  cu un deversor pentru conducerea apei la râu în cazul 
nesincroniz rii deschiderii vanelor din aval cu cea de admisie din amonte. 
În partea amonte camera de încrcare, conducta de by pass Dn 800 are o vana lamâie Dn 600 de 
reglare a debitului. 
 
5.1.4. Camera de rupere de presiune 

Camera de rupere de presiune este amplasat  amonte de CHE mp, i are o form  
dreptunghiulatra 3.5x1.5, prev zut  cu un perete deversant pentru situația nesincroniz rii manevr rii 
vanelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baraj Gura Riului – Constructie hidrotehnica in administrarea ABA Olt – SGA Sibiu 

 S.G.A. Sibiu pag. 54/64 
 

 

Cap. VII  Calitatea apei 

1.Calitatea apei 

 Apa este un factor important în p strarea echilibrului ecologic, iar poluarea acesteia este o 
problem  actual  cu consecințe mai mult sau mai puțin grave asupra populatiei. 

Cunoa terea gradului de trofie al unui lac impune evaluarea unor indicatori fizico-chimici 
determinanți i favorizanți ai fenomenelor de eutrofizare: regimul termic, pH-ul, condițiile de 
oxigenare, regimul nutrienților, precum i a elementelor biologice (fitoplancton, clorofil , macrofite 
acvatice, ihtiofaun ). 

Schemele-cadru de gospod rirea apelor fixeaz  obiectivele de calitate i cantitate a apelor, urm rind 
s  se asigure  o stare bun  a apelor de suprafaț  sau, pentru corpurile de ap  artificiale sau puternic 
modificate, un bun potențial ecologic i o stare chimic  bun .  
Starea ecologic / potențialul ecologic a/al apelor de suprafaț  reprezint  starea de calitate exprimat  
prin structura i funcționarea ecosistemelor acvatice, clasificat  în funcție de elementele biologice, 
chimice i hidromorfologice caracteristice. 
Starea bun  a apelor reprezint  starea atins  de un corp de ap  de suprafaț  atunci când, atât starea 
sa ecologic  cât i starea chimic  sunt "bune". 

Conform Legii 310/2004, st rile ecologice ale corpurilor de ap  de suprafaț , sunt definite în felul 
urm tor: 

  Stare foarte bun  Stare bun  Stare moderat  

 

General Nu exist  sau sunt foarte mici alter ri 
antropogene ale valorilor elementelor fizico-
chimice i hidromorfologice de calitate, pentru 
tipul de corp de ap  de suprafaț , faț  de acelea 
asociate în mod normal cu acel tip în condiții 
nemodificate. 

Valorile elementelor biologice de 
calitate pentru tipul de corp de ap  de 
suprafaț  prezint  nivele sc zute de 
schimbare datorit  activit ților umane, 
dar deviaz  u or faț  de acele valori 
asociate, în mod normal, cu tipul de 
corp de ap  de suprafaț  în condiții 
nemodificate. 

Valorile elementelor biologice de 
calitate pentru tipul de corp de ap  
de suprafaț  deviaz  moderat faț  
de acelea asociate, în mod normal, 
cu tipul de corp de ap  de suprafaț , 
în condiții nemodificate. 

 
 

Valorile elementelor biologice de calitate pentru 
tipul de corp de ap  de suprafaț  sunt acelea 
asociate în mod normal cu acel tip, în condiții 
nemodificate i nu arat , sau exist  doar foarte 
mici dovezi de perturbare.  

Valorile prezint  semne moderate 
de perturbare ca urmare a 
activit ților umane i sunt esențial 
perturbate faț  de valorile din 
Condițiile de stare bun . 

 
 

condițiile sunt specifice tipului i comunit ților. 

Apele care realizeaz  o stare sub cea moderat  trebuie clasificate ca fiind de o calitate slab  sau 
proast . 

 

Aspecte generale 
Evaluarea st rii apelor de suprafaţ  se realizeaz  conform „Metodologiei de evaluare 

global  a st rii/potenţialului ecologic al apelor de suprafaţ ”. 
 Pentru evaluarea st rii ecologice/potenţial ecologic pentru corpurile de ap  naturale/ 
puternic modificate, s-au luat în considerare elementele de calitate biologice, elementele de calitate 
fizico-chimice generale, poluanţii specifici, precum şi elementele de calitate hidro-morfologice. 

Pentru elementele fizico-chimice generale şi poluanţi specifici pentru care s-au elaborat 
limite, s-au stabilit trei clase de calitate: foarte bun , bun  şi moderat . Starea final  pentru 
elementele fizico-chimice suport, se obţine aplicând principiul „cel mai defavorabil caz”. 
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Conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring, corpul de ap  Cibin – 

acumulare Gura Râului, de tipologie ROLA08 se monitorizeaz , în secţiunile: baraj şi mijloc lac 
pentru supraveghere (S) şi priz  acumulare (pentru potabilizare P). 

 

            Monitoringul calitativ i cantitativ al apelor se realizeaz  în cadrul SGA Sibiu de c tre 
compartimentul Gestiunea Monitoringul i Protecția Resurselor de Ap  în colaborare cu Laboratorul 
de Calitatea Apei. 

   

       

Elemente de calitate monitorizate pentru clasificarea st rii ecologice a lacurilor sunt urm toarele: 
Elemente biologice 
Compoziția, abundența i biomasa fitoplanctonului 
Compoziția i abundența altor elemente de flor  acvatic  
Compoziția i abundența faunei de nevertebrate bentonice 
Compoziția, abundența i structura pe vârste a faunei piscicole 
 
Elemente hidromorfologice care sprijin  elementele biologice 
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Regimul hidrologic 
Cantitatea i dinamica curgerii apei 
Timpul de retenție 
Leg tura cu corpurile de ap  subteran  
Condiții morfologice 
Variația adâncimii lacurilor 
Cantitatea, structura i substratul patului lacului 
Structura ț rmului lacului 
 

Elemente chimice i fizico-chimice care suport  elementele biologice 
Generalit ți 
Transparența 
Condiții termice 
Condiții de oxigenare 
Salinitate 
Starea acidifierii 
Condițiile nutrienților 
Poluanți specifici 
Poluarea cu toate substanțele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpurile de ap  
O analiz  a elementelor fizico-chimice i biologice monitorizate pentru stabilirea poten ialului 
ecologic, a Acumul rii Gura Râului, pentru o perioad  de 5 ani, este prezentat  în tabelul 
urm tor: 

 

 

 

Elemente biologice Conditii fizico-chimice generale    
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2013 

Ac.Gura 

Râului 

Z Max B B Z Max Z Max B B B B B  

2014 Z Max Max Max Z Max Z Max B B B B B  

2015 Z Z B B Z Max Z Max B B B B B  

2016 Z Z B B Z Max Z Max Max Max B B B  

2017 Z Z B B Z Max Z Max Max Max Max B B  

 
 
Legenda : 
Max - prima clas  de calitate – potențial ecologic maxim 
B - a doua clas  de calitate – potențial ecologic bun 
Z – nedeterminat 
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Elementele biologice indic  încadrarea în targetul de calitate – poten ial ecologic bun 

pentru acest corp de ap . Se constat  uşoare schimb ri ale valorilor elementelor biologice relevante 
comparativ cu valorile g site la potenţialul ecologic foarte bun 

Elementele fizico-chimice prezint  o evoluție pozitiv  începând cu anul 2016, astfel ca, în 
anul 2017, corpul de ap  s  ating  poten ialul ecologic maxim.  

Elementele fizico-chimice corespund în totalitate sau aproape în totalitate cu condițiile 
nemodificate asociate tipului de corp de ap  de suprafaț  cel mai apropiat comparabil de corpuril de 
ap  puternic modificat în cauz . 

   

 Clasificarea st rii 
ecologice 

Cod culoare 

 Foarte bun  Albastru 
 Bun  Verde 
 Moderat  Galben 
 Slab  Orange 
 Proast  Ro u 
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Poluanţii specifici au aratat de asemena o evoluție în sens pozitiv, culminând cu poten ial 
ecologic maxim în anul 2017. Concentrațiile poluanților specifici au fost apropiate de zero sau cel 
puțin sub limitele de detecție pentru cele mai avansate tehnologii analitice de uz general. 

Starea chimică a lacului indic  o stare constant , de potenţial ecologic bun, ceea ce 
întrune te targetul de calitate. 
 Evaluarea integrat  a elementelor de calitate monitorizate indic  potenţial ecologic bun, 
aplicându-se principiul ”cel mai defavorabil caz”. 

Condiţiile hidromorfologice sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru 
elementele biologice de calitate. 

Frecven a monitoringului 
Pentru perioada programului de monitoring de supraveghere, frecvențele pentru parametrii de 
monitoring caracteristici elementelor fizico-chimice de calitate trebuie s  fie aplicate, în afar  de 
cazul în care, pe baza cuno tințelor tehnice i a deciziei experților, sunt justificate intervale mai 
mari.  

Pentru elementele biologice sau hidromorfologice de calitate, monitoringul trebuie efectuat cel puțin 
o dat  în perioada de monitoring de supraveghere. 
Frecvențele trebuie s  fie alese astfel încât s  se realizeze un nivel acceptabil de certitudine i 
precizie. Estim rile certitudinii i preciziei realizate de sistemul de monitoring utilizat trebuie s  fie 
stabilite în Schema directoare de amenajare i management a bazinului hidrografic. 

Frecvențele de monitoring se stabilesc ținând seama de variabilitatea parametrilor care rezult  atât 
din condițiile naturale, cât i cele antropogene. 
Intervalele de timp la care este întreprins monitoringul sunt stabilite astfel încât s  minimizeze 
impactul variației sezoniere asupra rezultatelor i deci, s  asigure c  rezultatele reflect  schimb rile 
în corpurile de ap  ca urmare a schimb rilor cauzate de presiuni antropogene.  

Dac  este necesar se poate realiza un monitoring suplimentar în timpul diferitelor anotimpuri în 
acela i an, pentru a realiza acest obiectiv. 
Frecvente de monitorizare: 

   

 Element de calitate Lacuri 
 Fitoplancton 6 luni 
 Alt  flor  acvatic  3 ani 
 Macro-nevertebrate 3 ani 
 Peşti 3 ani 
 Hidrologie 1 lun  
 Morfologie 6 ani 
 Condiţii termice 3 luni 
 Oxigenare 3 luni 
 Salinitate 3 luni 
 Starea nutrienţilor 3 luni 
   
 Starea acidifierii 3 luni 
 Alţi poluanţi 3 luni 
 Substanţe prioritare 1 lun  
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 Monitorizarea pentru potabilizare 

   Alimentarea cu ap  potabil  reprezint  o condiție primordial  pentru dezvoltarea economic 
si social  a unor zone sau localit ți. Astfel, Acumularea Gura Râului este utilizat  ca surs  de ap  
brut  pentru o serie de localit ți din Bazinul Hidrografic Olt ( Sibiu, Cristian, Gura Râului, elimb r, 
Ve tem, Mohu, Bungard, poplaca, R inari), precum i din Bazinul Hidrografic Mure  ( Ocna 
Sibiului, Bogatu, P uca i alte localit ți din Podi ul Seca elor).   

  Acumularea Gura Râului asigur  apa pentru potabilizare pentru o comunitate de > 30.000 
locuitori echivalenți, astfel încât se încadreaz  în categoria corpurilor de ap  se care monitorizeaz  
cu o frecvenț  de 12 ori pe an pentru toate substanțele prioritare i pentru toate celelalte substanțe 
evacuate în cantit ți importante care ar putea afecta starea corpurilor de ap  i care sunt controlate 
conform prevederilor legale privind apa potabil . 

  Parametrii fizico-chimici şi bacteriologici analizati sunt: pH, temperatur , suspensii, 
conductivitate, miros, azotaţi, fier dizolvat, cupru, zinc, nichel, cadmiu, plumb, mercur, arsen, 
cobalt, crom total, sulfati, cloruri, bariu, bor, seleniu, detergenţi anionici, fosfaţi, fenoli, CCOCr, 
CBO5, grad de saturaţie, conductivitate, azot Kjeldahl, amoniu, azotiţi, coliformi totali, coliformi 
fecali, streptococi fecali. 

  Încadrarea în clase de calitate se face conform NTPA 013, privind normele de calitate pe care 
trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare, aprobate prin HG 
100/2002, modificate cu HG 567/2006.  

 Calitatea apei brute corespunde tehnologiei staţiei de tratare. 
  

Supravegherea calit ții apei potabile i a apei de îmb iere se asigur  de c tre autoritatea public  
central  din domeniul s n t ții, precum i de autorit țile publice locale, conform prevederilor în 
vigoare. 

2.PROTEC IE SANITAR  

          Apele utilizate in scopul potabilizarii, identificate conform art. 2.6 din Legea Apelor, se 
protejeaza pentru evitarea alterarii calitatii acestora, pentru a reduce nivelul de tratare in procesul 
de producere a apei potabile, in vederea mentinerii parametrilor de calitate prevazuti in Legea nr. 
458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru 
indeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa de suprafata si subterane stabilite la art. 
2.1.  

In jurul surselor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, a surselor de ape minerale si a 
lacurilor terapeutice se instituie zone de protectie sanitara cu regim sever sau cu regim de restrictii, 
precum si perimetre de protectie hidrogeologica.  

Dreptul de proprietate asupra surselor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila, surselor 
de ape minerale si lacurilor si namolurilor terapeutice se extinde si asupra zonelor de protectie 
sanitara cu regim sever." 

ZONA DE PROTEC IE : zona adiacenta cursurilor de ap, lucr rilor de gospodrire a 
apelor, construcțiilor i instalațiilor aferente, în care se introduc, dupa caz, interdicții sau restricții 
privind regimul construcțiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea 
malurilor sau a constructiilor, respectiv pentru prevenirea poluarii resurselor de apa; 

http://www.legestart.ro/Legea-458-2002-calitatea-apei-potabile-(MjUwMDc-).htm
http://www.legestart.ro/Legea-458-2002-calitatea-apei-potabile-(MjUwMDc-).htm
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 Zona de protecție sanitar la instalațiile de alimentare cu ap se stabileste de autoritatea 
central  în domeniul sant ții publice. 

 Protecţia sanitar  a obiectivelor prev zute la art. 2 din Legea Apelor 107/1996 se realizeaz  
prin aplicarea m surilor de protecţie a calit ţii apelor, stabilite prin actele normative în vigoare, 
precum şi prin instituirea în teren a urm toarelor zone de protecţie, cu grade diferite de risc faţ  de 
factorii de poluare, şi anume: 

a) zona de protecţie sanitar  cu regim sever; 
b) zona de protecţie sanitar  cu regim de restricţie; 
c) perimetrul de protecţie hidrogeologic . 

 
 În zonele de protecţie sanitar  şi hidrogeologic , instituite pentru obiectivele prev zute  
la art. 2, se impun, diferenţiat, m suri specifice în scopul evit rii contamin rii sau impurific rii 
apelor şi respectiv, a lacurilor şi n molurilor terapeutice. 
 Art. 5 
 Zona de protecţie sanitar  cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor obiectivelor 
ev zute la art. 2, unde este interzis  orice amplasare de folosinţ  sau activitate care putea conduce 
la contaminarea sau impurificarea surselor de ap . 
 Art. 6 
 Zona de protecţie sanitar  cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei de 
protecţie sanitar  cu regim sever, astfel delimitat încât, prin aplicarea de m suri de protecţie, în 
funcţie de condiţiile locale, s  se elimine pericolul de alterare a calit ţii apei. 
 Art. 7 
 Perimetrul de protecţie hidrogeologic  cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare şi  
desc rcare la suprafaţ   şi/sau în subteran a apelor  subterane prin emergente naturale (izvoare), 
drenuri şi foraje şi are rolul de a asigura protecţia faţ  de substanţe poluante greu degradabile sau 
nedegradabile  şi regenerarea debitului prelevat prin lucr rile de captare. 
 În vederea evit rii oric rei posibilit ţi de impurificare a apei, dimensionarea zonelor de 
protecţie se va face luându-se în considerare toţi factorii locali, naturali şi antropici, care pot 
interveni în impurificarea apei, şi anume: 
 
a) caracteristicile geomorfologice, geotectonice şi geotehnice ale zonei; 
b) structura şi parametrii hidrogeologici ai stratelor situate deasupra acviferului captat; 
c) structura şi parametrii hidrogeologici ai acviferului captat; 
d) calitatea apelor de suprafaţ , în cazurile când acestea sunt în leg tur  hidraulic  cu  
acviferul captat; 
e) regimul de exploatare a capt rilor; 
f) sursele punctuale şi difuze de poluare existente; 
g) alte aspecte constatate în teren. 
 Art. 12 

(1)Dimensiunile  şi configuraţia zonelor de protecţie se stabilesc de c tre unit ţile atestate 
de autoritatea public  central  din domeniul apelor, prin studii hidrogeologice elaborate în 
conformitate cu instrucţiunile privind delimitarea zonelor de protecţie sanitar   şi a perimetrului de 
protecţie hidrogeologic , aprobate prin ordin al conduc torului autorit ţii publice centrale din 
domeniul apelor; zonele de protecţie astfel stabilite se reprezint  cartografic pe planul de situaţie în 
sistem Stereo 70 al lucr rilor respective, la o scar  corespunz toare, cu precizarea m surilor de 
protecţie impuse în conformitate cu prezentele norme. 
 
 (3) Pentru capt rile din lacuri zona de protecţie sanitar  cu regim sever va avea 
urm toarele dimensiuni minime, m surate la nivelul minim de exploatare al capt rii: 



Baraj Gura Riului – Constructie hidrotehnica in administrarea ABA Olt – SGA Sibiu 

 S.G.A. Sibiu pag. 61/64 
 

 

a)100 m radial, pe ap , faţ  de locul în care este situat punctul de captare; 
b)25 m radial, pe malul unde este situat  priza. 
 (4)Pentru lacurile  şi n molurile terapeutice zona de protecţie sanitar  cu regim sever 
cuprinde toat  suprafaţa apei lacului, iar pe mal are 5 m l ţime în jurul lacului. 
 Art. 18 
 Zona de protecţie sanitar  cu regim sever se va marca pe suprafaţa apei prin geamanduri sau 
prin alte semne convenţionale vizibile  şi se va împrejmui pe maluri, împrejmuirea fiind marcat  cu 
pl cuţe avertizoare. Suprafaţa astfel delimitat  va fi p strat  curat  prin grija deţin torului capt rii, 
care va lua m surile de protecţie corespunz toare, prev zute în capitolul VII al prezentelor norme. 
 
 Art. 26 
 În zonele de protecţie sanitar  cu regim sever, instituite pentru apele de suprafaţ , sunt, 
de asemenea, interzise: 

a) deversarea de ape uzate, chiar dac  sunt epurate; 
b) navigarea  şi acostarea de ambarcaţiuni, oprirea acestora  şi acostarea plutelor  şi a 

lemnului flotant, în alte condiţii decât cele stabilite la instituirea zonei de protecţie sanitar  cu regim 
sever; 

c) pescuitul şi sc ldatul; 
d) recoltatul gheţii şi mor ritul pe ap , precum şi ad parea animalelor. 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap. VII I. Acte de reglementare 

 
 Acumularea Gura Râului deține urm toarele acte de reglementare: 
 

▪ Autorizație de Gospod rire a Aplelor Nr. 16 din 22 ianuarie 2018 emis  de Administrația 
Național  Apele Române pentru Administrația Bazinal  de ap  Olt cu valabilitate de 5 ani; 

▪ Autorizație de Mediu Nr. SB 266 din 19.09.2013 emis  de Agenția pentru Protecția Mediului 
Sibiu pentru Sistemul de Gospod rire a Apelor Sibiu; 

▪ Aviz i Autorizație de funcționare în condiții de siguranț  nr. 113/2 din 28.05.2012 emise de 
Ministerul Mediului i P durilor pentru A.N.A.R. cu valabilitate de 7 ani. 
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 Prin Autorizația de Gospod rire a Apelor, beneficiarul este obligat: 
 

▪ S  exploateze acumularea permanent  Gura Râului în conformitate cu prevederile 
Regulamentului specific de exploatare aprobat de autorit țile de gospod rire a aplelor; 

▪ S  asigure în naval undebit de servitude de 0,06 m3/s pentru satisfacerea cerințelor de 
scurgere salubr , protecția faunei acvatice, morfologia albiei, etc; 

▪ S  actualizeze graficul dispecer, oro de câte ori este necesar funcție de modificarea debitelor 
autorizate pentru folosințele deservite sau modificarea datelor hidrologice de baz  (minim 
la 10 ani); 

▪ S  anunțe în conformitate cu art. 26) din Ordinul 1422/2012, centrele operaționale ale 
Adminitrațiilor Bazinale i Comitetele județene i locale pentru situații de urgenț , în cazul 
efectu rii unor manevre care pot conduce la cre terea periculoas  a debitelor i nivelurilor 
în aval de baraj; 

▪ S  asigure menținerea caracteristicilor autorizate ale acumul rii i ale lucr rilor aferente; 
▪ S  asigure menținerea în stare de funcționare a instalațiilor din cadrul sistemului 

informațional, evidența i transmitetrea informațiilor neceasare conform regulamentului 
specific de exploatare; 

▪ S  întocmeasc  curbele de inundabilitate î naval de acumulare, corelat cu capacitatea de 
desc rcare a organelor de golire; 

▪ S  asigure înreținerea albiei în aval de de baraj, pe zona de influenț  a amenaj rii ce nu poate 
fii mai mic  de 500 m; 

▪ S  ia m suri asigurare a igieniz rii suprafeței luciului de ap  i de indep rtatrea plutitorilor 
prin colectarea i transportul acstoara în locuri special amenajate; 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap.IX.   Concluzii 

           Lacul de acumulare Gura Râului are ca funcții alimentarea cu ap  a populației, producerea 
de energie electric si atenuarea viiturilor. 

Prin sistemul de urmrire al comport rii tuturor construcțiilor aferente barajului cu 
contraforți ciuperc  Gura Râului se furnizeaz  toate datele i informațiile unei urm riri eficiente. 

Starea de siguranț  nu este afectat  prin ie irea din funcțiune  ale unor aparate de m sur , 
respectiv traductori. 
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Prin analiza m sur torilor la aparatura de m sur  i control instalat  la baraj, i analiza 
acestor m sur tori efectuat  în baza modelelor statistice elaborate anterior arat  un comportament 
normal, f r  dep iri ale limitelor care au fost prognozate. 
De asemenea observațiile vizuale nu au semnalat manifest ri atipice, sau fenomene evolutive care 
s  compromit  siguranța lucr rii. 
 

Prin urmare barajul Gura Râului se comport  bine dup  mai bine de 35 ani în exploatare, 
amenajarea putând fi exploatat  în continuare f r  restricții i respectând regulamentul de 
exploatare. 

 
 În continuare se fac eforturi pentru automatizarea masuratorilor la amc-uri, pentru a avea 

posibilitatea realizarii masuratorilor instant si de la distanta, o parte fiind deja realizata cu ajutorul 
programului WATMAN.  

 
 Acumularea Gura Râului este folosit ca surs  principal  pentru alimentarea cu ap  a 
localit ților Sibiu, Ocna Sibiului, elimb r, ura Mare, ura Mic , R inari, Poplaca, Cristian, 
Bungard, Mohu, Gura Râului, Ve tem i localit ți din bazinul hidrografic Mure  prin rețele 
administrate de S.C. AP -CANAL S.A. Sibiu.  

           Directiva Cadru Ap  are ca obiectiv principal protecția apelor de suprafaț  i subterane, pe 
principiul managementului integrat al resurselor de ap . De asemenea, urm re te exploatarea 
durabil  a resurselor de ap , care este o necesitate mai ales pentru resursele utilizate direct de c tre 
consumatori, a a cum este cazul Acumul rii Gura Râului. 

           Daca s-ar aplica doar restrictiile prevazute de legislatia Apelor Romane, am avea cel putin o 
zon  de protectie de 20 m de la malul lacului (pe uscat), fata de care se adauga restrictiile urbanistice 
prevazute prin PUG, PUZ. 

 

 Datele și i for ațiile prezentate, referitoare la Acumularea Gura Râului aflată în 

administrarea A.N. ”Apele Ro â e”,  Ad i istrația de Apă Olt prin Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Sibiu, sunt oferite cu scop didactic și pe tru a de o stra sigura ța î  exploatare î epâ d 
u pu erea su  sar i ă a arajului. 
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