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                                                  ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 28.10.2020, ora 10˚˚ 

 
   

1. Activitățile specifice Direcției Județene pentru Cultură, în domeniul protecției 
arheologice la nivelul județului Sibiu. 

Prezintă Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu 
 

2. Raport privind urmărirea comportării în exploatare a barajului Gura Râului. 
Prezintă Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 
 

3. Securitatea și sănătatea în muncă, factor activ în procesul de dezvoltare a 
protecției sociale 
  Prezintă Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu 

4. Diverse 
 
 



 
 

 
Către, 

  Instituţia Ptefectului Judeţului Sibiu 

  

 Stimate domnule prefect,  alăturat vă transmitem materialul cu tema; ACTIVITĂŢILE 

SPECIFICE DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 

ARHEOLOGICE LA NIVELUL JUDEŢULUI SIBIU 

     Totodată, vă solicităm acordul, pentru susţinerea acestei teme în şedinţa Colegiul 

Prefectural din luna octombrie 2020 în locul temei propuse iniţial, având în vedere următoarele 

aspecte:  

- DJC Sibiu a intensificat controlul pe șantierele de construcții care presupuneau 

intervenții în subsol, respectiv pentru verificarea respectării condițiilor de arheologie din 

avizele emise, fapt ce a condus la creșterea numărului descoperirilor arheologice 

importante în municipiul Sibiu și în județ, descoperiri de o importanță majoră; 

- A crescut numărul și calitatea rapoartelor de supraveghere, diagnostic și cercetare 

arheologică preventivă înaintate Comisiei Naționale de Arheologie a Ministerului 

Culturii, implicit și baza de cercetare științifică în viitor; 

- Gradul de educare și conștientizare al beneficiarilor avizelor DJC Sibiu, raportat la 

respectarea condițiilor de arheologie, a crescut, favorizând colaborarea accelerată cu 

instituțiile consacrate, prestatoare de servicii de arheologie (M.N. Brukenthal, 

U.L.B. Sibiu sau C.N.M. ASTRA) 

 

 

Cu stimă 

Director Executiv 

Marius Ion Oltean 

 

 

 

 



 
 

 
ACTIVITĂŢILE SPECIFICE DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ ÎN DOMENIUL 

PROTECŢIEI ARHEOLOGICE LA NIVELUL JUDEŢULUI SIBIU 

 

În Lista Monumentelor Istorice la nivelul Judeţului Sibiu este înregistrat un total 

general de 1062 monumente, din care: 1053 de poziții în Lista Monumentelor Istorice 2015, 

la care se adaugă 7 imobile clasate în 2017 și alte două clasate în 2019 pe baza 

demersurilor anterioare 

Monumente din grupa A (valoare naţională şi universală): 377 

Monumente din grupa B (valoare locală): 685, din care: 

I – arheologie: 163 poziții în LMI 2015 

II – arhitectură: 849 poziții în LMI 2015 și clasări recente 

III - monumente for public: 13 poziții în LMI  2015 

IV - monumente funerare/memoriale: 37 poziții în LMI  2015 

Gestionarea patrimoniului arheologic de către DJC Sibiu în cursul anului 2019 

În temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 

privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în 

intervalul ianuarie-septmbrie Direcţia Județeană pentru Cultură Sibiu a emis 92 de autorizații 

în anul 2019, (după aprobarea în Comisia Națională de Arheologie) pentru: cercetare 

arheologică sistematică (3), cercetare arheologică preventivă (22), supraveghere 

arheologică (20), diagnostic arheologic (45), detectie (2). 

În județul Sibiu există un număr de 241 situri arheologice. Propuneri de 

corecții/modificări transmise în 2019: Am inventariat un număr de 12 poziții de la categoria 

Arheologie, care necesită corecturi la adresă, toponim sau datare, însă ele nu au fost transmise 

către Institutul Naţional al Patrimoniului, această ultimă instituție notificându-ne că va opera 

doar modificările ce vin însoțite de comunicări de la primării (în cazul corecturilor la adrese) 

sau pe baza unor documentații de specialitate avizate de MC (pentru redelimitări - unde intră și 



 
toponimia - sau redatare etc.). Cum nu deținem acte sau documentații de acest fel, situația a 

rămas netransmisă. Dintre acestea, 149 sunt clasate în Registrul Arheologic Național 

(R.A.N.) ca monumente istorice, în anul 2019 nefiind clasat niciun alt sit arheologic. 

Situri arheologice înregistrate ca monumente istorice  identificate prin coordonate 

STEREO `70/ delimitate prin PUG, PUZ : număr de situri delimitate în 2019 = 4 situri 

delimitate până la finalul anului 2019 = 4 situri înregistrate în LMI 2015 = 163. Din cele patru 

situri delimitate, două obiective aparțin categoriei „arhitectură”, fiind reprezentate de biserici 

fortificate, edificate încă din sec. al XIII-lea, având așadar un potențial arheologic major. Lor li 

se adaugă alte două obiective înscrise greșit în LMI pe teritoriul altei comune (motiv pentru 

care se impun corecții la LMI și o delimitare a acestora), opt situri „cunoscute și cercetate” 

(neînscrise în RAN sau LMI) și patru situri inedite, toate intrând așadar în categoria siturilor 

„reperate”. Prin urmare, pe viitor, propunem ca rubricatura de raportare să nu se limiteze strict 

la siturile clasate în LMI, ci să cuprindă și categoria siturilor „reperate”. Toate acestea delimitări 

sunt rodul unui singur Studiu arheologic pentru fundamentarea Planului Urbanistic General 

Șura Mare, singurul complet de acest fel, depus momentan spre analiză și aprobare la DJC 

Sibiu. 

Situri arheologice înregistrate in RAN in 2019: număr intrari în 2019 = 0                                                                            

număr total de situri înregistrate în RAN până în prezent = 392.  A fost elaborată o fișă RAN 

pentru un obiectiv/sit, însă, în lipsa coordonatelor geografice (DJC Sibiu nu deține un aparat 

funcțional de tip GPS), aceasta nu a fost transmisă/finalizată. 

Controale privind respectarea autorizațiilor de cercetare/săpătură arheologică, a 

Regulamentului săpaturilor arheologice din România si a Standardelor și procedurilor 

arheologice în unitatea administrativ-teritorială de competență efectuate în 2019: 19 controale. 

Situația se datorează lipsei de cooperare a executanților de specialitate, singurele controale fiind 

făcute pe baza bunelor relații dintre instituția noastră și Muzeul Astra. În două cazuri, 

verificarea s-a făcut strict pe baza relațiilor personale dintre agentul nostru constatator și șeful 

de șantier din parte Muzeului Național Brukenthal. Nu în ultimul rând, precizăm că trei dintre 

verificări s-au făcut la lucrări condiționate de supraveghere arheologică, unde, arheologul 

desemnat nu a fost prezent în șantier la niciunul dintre controalele noastre. Instituția noastră a 

făcut demersuri scrise, în vederea unei bune colaborări cu instituțiile executante, care, în lipsa 

unor prevederi legale, au rămas fără ecou. Considerăm că această atribuție nu poate fi 



 
îndeplinită în lipsa unei obligații legale a beneficiarilor autorizațiilor de cercetare, de a notifica 

instituției noastre, data începerii lucrărilor, după modelul obligației prevăzut de art. 7, alin. 8 din 

Legea 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare („Investitorul are obligația 

să înștiințeze autoritatea emitentă a autorizației de construire, precum şi inspectoratul teritorial 

în construcții asupra datei de începere a lucrărilor autorizate”), măsură dublată evident de 

sancțiuni pentru cei care nu o respectă.  

Certificate de descărcare de sarcină arheologică emise in 2019: 1 certificat. 

Au fost transmise tuturor U.A.T.-urilor din județul Sibiu adrese privind exercitarea 

atribuțiilor Direcției Județene pentru Cultură Sibiu, prevăzute de art.20 din Legea 422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice, republicată și de OMCC nr. 2237/2004, privind 

aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, publicate în 

Monitorul Oficial – Partea I, nr.220/2005. 

În cursul anului 2019 au avut loc 14 verificări de situri înscrise în RAN sau de zone 

cu potențial arheologic.  

 

 

Prevederi legislative extrase din OG 43/2000 republicată: 

• art. 2, alin. (1), lit. e) - cercetările arheologice preventive sunt: 

 1. determinate de lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi 

de comunicație, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavări, exploatări 

de cariere, construcția de reţele magistrale, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele de 

telecomunicații, amplasarea de relee şi antene de telecomunicații, lucrări de cercetare şi de 

prospectare a terenurilor - foraje şi excavări - necesare în vederea efectuării studiilor 

geotehnice, amplasarea balastierelor şi a sondelor de gaze şi petrol, precum şi orice alte lucrări 

care afectează suprafața solului şi subsolul, în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, 

indiferent dacă se execută în intravilanul sau  extravilanul localităților şi indiferent de forma de 

proprietate a terenului;   



 
 2. întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, precum şi cele 

care sunt determinate de lucrările de restaurare parțială sau totală a monumentelor istorice, 

desfășurate potrivit legislației în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice; 

• art. 2, alin. (1), lit. j) - prin zonă cu patrimoniu arheologic reperat se înțelege terenul 

delimitat conform legii, în care urmează să se efectueze cercetări arheologice pe 

baza informațiilor sau a studiilor științifice care atestă existența subterană ori 

subacvatică de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile să facă parte din 

patrimoniul cultural național; până la finalizarea cercetării arheologice şi luarea 

măsurilor corespunzătoare de protecție şi punere în valoare a descoperirilor 

arheologice, zonele de protecție a siturilor arheologice sau istorice, instituite 

conform legii, sunt totodată şi zone cu potențial arheologic reperat; 

• art. 7.  În cazul lucrărilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e), persoanele fizice sau 

juridice, de drept public ori privat, precum şi ordonatorii principali de credite ai 

autorităților şi instituțiilor publice au obligația să finanțeze: 

  a) stabilirea, prin studiul de fezabilitate al investiției şi prin proiectul tehnic, a măsurilor ce 

urmează să fie detaliate şi a necesarului de fonduri pentru cercetarea preventivă sau 

supravegherea arheologică, după caz, şi protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, 

descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări şi aplicarea acestor măsuri; 

 b) activitatea de supraveghere arheologică, pe întreaga durată a lucrărilor, având drept scop 

protejarea patrimoniului arheologic şi a descoperirilor arheologice întâmplătoare; 

 c) orice modificări ale proiectului, necesare pentru protejarea descoperirilor arheologice. 

• art. 28, alin. (1),  lit. d) încălcarea prevederilor art. 7 lit. a) şi b), cu amendă de la 

25.000 lei la 75.000 lei; 

Prevederi legale referitoare la diagnosticul arheologic pe terenuri din extravilan: 

Competențe de avizare MCIN (cf. pt. 12/4 din Anexa 1 la Legea 350/2001), delegate către DJC-

uri 

• Art. 6, ii, lit. b) din Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arheologic 

(revizuită), ratificată prin Legea nr. 150 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 29 iulie 1997, prevede: 



 
„Fiecare Parte se angajează: ii. să sporească mijloacele materiale la dispoziția arheologiei 

preventive: b) incluzând în bugetele acestor lucrări, alături de studiile de impact impuse de 

preocupările privind mediul și amenajarea teritoriului, studiile și prospecțiunile arheologice 

prealabile …” 

• Cf. prevederilor art. 2 alin. (7), lit. b) și d) din OG 43/2000 republicată „Etapele de 

diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică pot fi necesare în următoarele 

cazuri: 

b) ca parte a unui studiu de impact asupra mediului …; 

d) ca parte a fazelor de realizare şi avizare a documentațiilor urbanistice …; 

• Extras din răspunsul MDRAP din ian. 2018, la solicitarea d-lui Arhitect Șef al Jud. 

Sibiu, Corneliu Eugeniu Drăgan; 

• cf. prevederilor art. 9 din Anexă la Ordinul MCC nr. 2518/2007, acestea sunt 

definite ca: „a) zone în care este susceptibilă prezența vestigiilor arheologice deși nu 

este documentată (văile râurilor, platouri natural fortificate, etc.); b) în zonele de 

protecție ale obiectivelor din lista monumentelor istorice, atunci când nu sunt 

menționate situri arheologice, ci doar monumente de arhitectură” 

 

Statistica DJC Sibiu pentru perioada cercetată 

a) Conținutul avizelor emise de DJC Sibiu în perioada ian. – sept. 2019 (avize analizate 

în perioada ian.-oct. 2019 = 440):  

- 264 avize au fost emise cu condiții la intervențiile pe arhitectură și urbanism 

- 97 avize sunt însoțite de condiții de arheologie (cf. OUG 43/2001) 

- 109 avize au fost emise fără condiții care să modifice titlul proiectului prevăzut în C.U. 

b) Tipuri de intervenții pentru care s-au solicitat condiții de arheologie: 

• Documentații de urbanism; 

• Intervenții asupra infrastructurii majore de utilități (canalizare, gaze naturale, apă 

potabilă); 



 
• Intervenții asupra infrastructurii rutiere; 

• Intervenții asupra monumentelor istorice sau a imobilelor din zonele istorice 

protejate, din categoria: subzidiri/consolidări, sondaje, reconfigurarea pantei 

terenului, utilități etc.; 

• Construire/extindere imobile în situri arheologice sau istorice (asimilate zonelor cu 

potențial arheologic reperat). 

c) Cuantumul și tipologia condițiilor de arheologie cuprinse în avizele analizate: 

- 71% pentru supraveghere arheologică; 

- 18% pentru diagnostic arheologic intruziv; 

- 11% pentru cercetare arheologică preventivă. 

d) Costuri medii, pe tipuri de lucrări de arheologie (2019), conform pieței comerciale de 

profil: 

• Cercetare arheologică preventivă: 7.000 – 8.000 lei / lucrare 

• Diagnostic arheologic: 2.000 – 3.000 lei / lucrare 

• Supraveghere arheologică: 360 – 450 lei / zi. 

e) Cerințe similare ale altor avizatori: 

• Agenția pentru Protecția Mediului: Evaluarea impactului asupra mediului; 

• Direcția de Sănătate Publică: Studiu de impact asupra sănătății populației; 

• Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare: Studiul pedologic și agrochimic pentru 

încadrarea terenului în clase de calitate; 

• Sistemele de Gospodarire a Apelor (Administrația Națională „Apele Romane”): 

Studii hidrologice / hidrogeologice / studiilor de gospodărire a apelor; 

• Inspectoratul pentru Situații de Urgență: Scenariu de securitate la incendiu 

Concluzii: În topul cercetărilor arheologice, la nivel national, județul Sibiu se află pe locul 7, cu 

o medie de 58 de avize emise anual, cu condiții de arheologie.  

În clasamentul județelor, ca număr de situri arheologice (cf. sursa: http://ran.cimec.ro/sel.asp), 

județul Sibiu se află pe locul 10, cu aproape 400 de situri înregistrate în Repertoriul Arheologic 

Național sau în Lista Monumentelor Istorice. 
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Administrația Bazinală de Apă Olt 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 

 nr. ______/ TL /__________,comp.EL   
e-mail: dispecerat.sb@dao.rowater.ro   
 

RAPORT, 
PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE                                                

A BARAJULUI GURA RÂULUI PENTRU ANUL 2019 
 
   Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu  administrează apele din domeniul public al 
statului aflate pe teritoriul judeţului Sibiu din bazinul hidrografic Olt, bunurile din domeniul 
public constituite din lacurile declarate de interes public naţional, digurile de apărare împotriva 
inundaţiilor, lucrările de regularizare a râurilor, infrastructura staţiilor hidrologice şi 
hidrogeologice, precum şi bunurile aflate în patrimoniu propriu, constituite din aducţiunile de 
apă, baza de mecanizare.   
   În județul Sibiu rețeaua hidrografică însumează aproximativ 2300 km de cursuri de apă 
cadastrate, din care 1500 km în bazinul hidrografic Olt, administrate de SGA Sibiu. 
 

 
 

  Principalele lucrări hidrotehnice aflate în administrarea  Sistemul de Gospodarire a Apelor 
Sibiu sunt:   
▪ barajul Gura Râului  şi  lacul de acumulare, cu un volum la NNR de 14,35 milioane mc, 
asigură alimentarea cu apă a municipiului Sibiu şi a localităţilor din aval precum şi atenuarea 
undelor de viitură; 
▪ 15 km de aducţiune de apă cu diametrul de 1000 mm, Gura Râului – Sibiu; 
▪ 2 baraje de pământ  cu acumulări nepermanente pe râul Hârtibaciu, cu un volum total de 14,2 
milioane mc, cu rol de atenuare a undelor de viitură; 
▪ 44,4 km de diguri de apărare împotriva inundaţiilor a localităţilor Sibiu, Bungard, Noul 
Român, Brădeni, Alţâna, Beneşti, Hosman, Caşolţ şi Porumbacu de Jos; 
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▪ 90,12 Km de diguri de apărare a terenurilor agricole din lunca râului Hârtibaciu; 
▪ 126 km de râuri regularizate şi cu consolidări de maluri, care îmbunătăţesc condiţiile de 
scurgere a apelor în albiile cursurilor de apă, se diminuează efectele inundaţiilor şi se asigură 
preluarea debitelor pentru folosinţele de apă. 

 
    Barajul și acumularea Gura Râului fac parte din Amenajarea hidrotehnică GURA RÂULUI. 
Barajul și acumularea Gura Râului aparţin domeniului public al statului român şi este 
administrat de Administraţia Naţionalǎ ,,Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt 
prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu. 
 
I. DATE GENERALE: 
    1.AMPLASAMENT: 
    Barajul este amplasat pe Râul Cibin (VIII-1.120), aval de punctul “Pisc” de confluenţă al 
celor doi afluenţi  Râul Mare şi Râul Mic, la  2 Km amonte de comuna Gura Râului.  
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   2. PUNERE ÎN FUNCȚIUNE: 
    Amenajarea hidrotehnica GURA RÂULUI a intrat parţial în funcţiune la sfarşitul anului 
1975 prin darea în exploatare a conductei de aducţiune Dn 1000 mm, care a început să livreze  
un debit de 1000 l/s. Punerea sub sarcina a barajului, prin închiderea galeriei de deviere, s-a 
început în data de 05.11.1979 când a început şi acumularea de apă. Nivelul normal de retenţie 
a fost atins în luna iulie 1981, iar recepţia definitiva s-a realizat la 23.12.1983. 
    3.COMPONENȚA AMENAJĂRII HIDROTEHNICE GURA RÂULUI: 
    • barajul de retenţie-deținător ABA Olt-SGA Sibiu; 
    • conductele de aducţiune- Dn.1000 (deținător ABA Olt-SGA Sibiu), Dn.600(deținător SC 
Apă Canal Sibiu) şi Dn.1400 mm (deținător SC Hidroelectrica SA); 
    • bazinul compensator-deținător SC Hidroelectrica SA; 
    • uzina hidroelectrică situată la piciorul aval al barajului (C.H.E. Cibin) deținător              
SC Hidroelectrica SA; 
    • C.H.E.m.p. Gura Râului  -deținător SC Hidroelectrica SA. 
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    4.CLASA DE IMPORANȚĂ:  
    Conform STAS 4273-1983 barajul Gura Râului este încadrat în clasa I-a de importanță. 
    Prizele de alimentare cu apă a municipiului Sibiu, conducta by – pass şi derivaţiile Dn.1000, 
Dn.600 şi Dn.1400 mm au fost încadrate în clasa a II-a de importanţă. 
    Uzina hidroelectrică situată la piciorul aval al barajului (C.H.E. Cibin) și bazinul 
compensator  sunt încadrate în clasa a IV-a de importanţă. 
   5. CATEGORIA DE IMPORANȚĂ: B „Deosebită” conform NTLH 0212002. 
   6. FUNCȚIILE AMENAJĂRII: 
    • Alimentări cu apă ale localităţilor: Alimentarea cu apă potabilă a mun. Sibiu şi  localităţilor 
limitrofe cu  un debit instalat de  – 1,44 mc/s  (necesar actual de 0,65 mc/s); 
    • Producerea de energie electrică: 
    C.H.E. Cibin - putere instalatǎ 3,7 MW (Qinst.=7,8 mc/s), producţie de energie în an 
mediu (proiect) 12,4 GWh; 
    C.H.E.m.p. Gura Râului - putere instalatǎ 2,52 MW (Qinst.=4,8 mc/s), producţie de 
energie în an mediu (proiect) 5,73 GWh; 

    • Alimentarea cu apa a pastravariei SC PARTENER GR SRL  Gura Raului; 

    • Atenuarea undelor de viitură – la asigurarea de calcul 0,1 %, 2,145 mil. mc; 
 
II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE: 
    1.LACUL DE ACUMULARE:  
    Lacul de acumulare la N.N.R. (Nivel Normal de Retenție) are lungimea de 2,76 km, o 
suprafaţa de 65,27 ha, o lăţime medie de 236 m și un volum 13.990 mil.mc. 
   2. BARAJUL DE RETENŢIE:     
    Realizarea acumulării Gura Râului s-a făcut prin construcţia unui baraj frontal cu contraforţi 
ciupercă. Barajul are o lungime la coronament de 328,0 m şi include 22 de ploturi, având 15 m 
grosime fiecare. 
 
    Principalele caracteristici ale barajului frontal sunt următoarele : 
    − înălţime maximă -73,50 m 
    − lungime la coronament -328,00 m 
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    − lungime la bază -110,00 m 
    − lăţime la coronament - 4,0 m 
    − lăţime plot -15,00 m 
    − cotă la coronament - 662,50 mdMB 
    − cotă la NNR (cotă creastă deversor) - 658,50 mdMB 
    − cotă talveg amonte de baraj - 597,00 mdMB 
    − cotă fundaţie - 589,00 mdMB 
    − coeficient de evidare - 0,7  

   Barajul este dotat cu două goliri de fund de tip vertical clopot Dn 1000 mm.Conductele 
golirilor de fund sunt echipate cu câte două vane plane în carcasă, una de serviciu şi cealaltă 
de revizie(cu rol de batardou), acţionate hidraulic. Golirile de fund sunt prevăzute la intrare cu 
grătare fixe tronconice şi gulere pentru aşezarea batardoului clopot.  

    Capacitatea de descărcare a unei goliri de fund, la nivelul normal de retenţie (658,50 
mdMB) este de 15,05 mc/s. 

    Priza de apa principală este realizată dintr-o conductă de 1600 mm prevăzută cu vana 
fluture, cu grătar şi cu batardou plan la paramentul amonte al barajului. Debiutul maxim captat 
este de 8,0 mc/s. 

    Priza secundară by-pass este realizată dintr-o conductă de 600 mm continuată cu un tronson 
în lungime de 900 m şi Dn 800 mm până la camera de încărcare şi  este prevazută cu grătar des 
şi cu două vane sertar pană, acţionate manual. Debiutul maxim captat este de 2,5 mc/s. 
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    Descărcarea apelor mari se face printr-un deversor  frontal cu profil practic, având trei 
câmpuri deversante cu lungimea utilă de 39,8 m care funcţionează cu nivel liber până la cota 
662.00 mdMB. Pentru debitul de verificare de 800 m3/s, înălţimea lamei deversante este de 
4,60 m. Pentru disiparea energiei apei deversate s-au amenajat la piciorul barajului două bazine 
dintre care primul are lungimea de 34 m şi este prevăzut cu dinţi de 5,50 m înălţime şi cel de 
al doilea are lungimea de 18,0 m. 

 
    CONDUCTELE DE ADUCŢIUNE: 
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    Aducțiunea DN 1000:  Lungimea totală aducţiunii DN 1000 este de 14578 ml, din care 4941 
ml din ţeavă oţel şi 9637 ml din tuburi PREMO. Traseul conductei este : priză 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 apă Poplaca. 

    Aducțiunea DN 600: Aducţiunea Dn 600 mm, are lungimea de 14413 ml. A fost pusă în 
funcţiune în anul 1966, este executată din fontă şi se încarcă din desnisipatoarele fostei prize 
de suprafaţă a r.Cibin.  
    Alături de aducţiunea Dn 1000 mm, conducta Dn 600 mm, face parte din sistemul de 
alimentare cu apă al municipiului Sibiu. 
    Diferenţa de altitudine dintre cotă încarcare conductă (lac compensator) şi intrare în staţia 
de tratare apă Poplaca este de cca 100 m. 
    Aducțiunea DN 1400: Aducţiunea Dn 1400 mm are o lungime totală de 3430m. Conducta 
de aducțiune Dn 1400 mm leagă bazinul compensator de centrala hidroelectrică de mică putere 
Gura Râului. 
 
 
 
 
 
 
 

III. EXPLOATAREA AMENAJĂRII  HIDROTEHNICE GURA RÂULUI: 
1.DIAGRAMA FLUXULUI INFORMAȚIONAL HIDROMETEOROLOGIC 
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2.SISTEMUL INFORMAŢIONAL PENTRU EXPLOATARE: 
   -Debitele afluente în lac se măsoară zilnic la cele două posturi hidrometrice situate pe cei doi 
afluenţi (Râul Mare, Râul Mic). Nivelul în acumulare se măsoară la sistemul de mirele 
amplasate p emalul stâng, imediat amonte de baraj. 
   -Temperatura aerului şi precipitaţiile sunt măsurate pe o platformă meteorologică situată în 
aval de baraj, în zona camerei de încărcare a conductei de aducţiune precum oada lacului; 
   -Control a calităţii apei se face prin prelevări de probe din lac, cei doi afluenți si lacul 
compensator. 
   Indicatorii monitorizaţi sunt următorii : QE3-1-1 (materii în suspensie, turbiditate, culoare), 
QE3-1-2 (temperatera – aer şi apă), QE3-1-3 (oxigen dizolvat, CCO-Mn, CBO5, CCO-Cr), 
QE3-1-4 (conductivitate/reziduu fix, duritate tot.), QE3-1-5 (pH, alcalinitate), QE3-1-6 (N-
azotiţi, Nazotaţi, N-amoniu, azot total, F-fosfaţi, fosfor total, clorofilă „a”), QE3-2 (Hg, Pb, 
Ni,Cd,trifluralin, simazin, atrazin, clorpirifos, clorfenvifos, triclorbenzen, pentaclorbenzen, 
hexaclorbenzen, lindan, DDT, aldrin, isodrin, dieldrin, endrin, alaclor, endosulfan, naftalină, 
antracen, fluorantren, benz(a)piren, benz(k)fluorantren, benz(ghi)perilen, indo1,2cd piren), 
QE3-3 (PCB – suma de 7, 8, 8a, 5e, As, Cr tot., Co, Cu, Zn), QE3-4 (fenoli, detergenţi, cianuri, 
cloruri, sulfaţi, fier dizolvat, Mn, cloruri). 
   Rezultatele obţinute (analizelor chimice, biologice şi bactereologice) în urma analizelor se 
consemnează în registrele laboratorului şi se interpreteză conform Ordinului 161/2006, 
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rezultȃnd încadrarea pe clase de calitate. În baza acestor analize se întocmeşte Sinteza anuală 
P.C.A. care se transmite la A.N. „Apele Romȃne”. În cazul semnalării unor fenomene de 
eutrofizare sau de înrăutăţire a calităţii apei se iau măsurile care se impun. 
   Frecvenţa de recoltare a probelor de apă este de patru ori pe an. 
3.SISTEMULUI DE AVERTIZARE ALARMARE: 
   Planul de acțiune în caz de accident la baraj prezintă căile de 
transmitere a deciziilor, tabelul localităţilor şi obiectivelor social – economice din aval de 
barajul Gura Râului ce pot fi afectate în cazul avarierii barajului, tabelele cu Comitetele locale 
pentru situaţii de urgenţă, tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea construcţiei 
hidrotehnice,pragurile critice şi modul de acţiune. 
Pragurile Critice: 
Pragul de atenţie se atinge atunci cînd valorile unora dintre parametri se apropie sau depăşesc 
domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie 
modificată. 
Pragul de alertă se atinge atunci cînd apar modificări periculoase ale parametrilor de 
comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare. 
Pragul de pericol se atinge atunci cînd barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea 
gravă sau la ruperea construcţiei. 
Pragurile critice ce pot apare datorită fenomenelor hidrometeorologice: 
 

 
Râul 

 
Acumularea 

 
Faza de 
alarmă 

Praguri critice 
Cote Debite(m3/s) 

Râul Mare Gura Râului Atenţie 90 23 
Alertă 120 49 
Pericol 150 78 

Râul Mic Gura Râului Atenţie 50 4,5 
Alertă 70 9,0 
Pericol 100 22,5 

 
 
Pragurile critice datorate nivelurilor apei din lac : 

Nr. 
crt. 

AMENAJAREA ATENŢIE 
(A) 

ALERTĂ 
(AL) 

PERICOL 
(P) 

0 1 2 3 4 
1 Gura Râului 658.50 mdM 660.60 mdM 661.45 mdM 

 
Comanda sistemului de avertizare – alarmare, cu sirena se face de la dispeceratul S.G.A.Sibiu 
cu înştiinţarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «cpt.Dumitru Croitoru» al judeţului 
Sibiu. 
 
 

TABEL  
PE COMITETE LOCALE ,CU LOCALITĂŢILE, CARTIERELE,AGENŢII 
ECONOMICI ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE CARE SE EVACUEAZĂ 
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PREVENTIV,ÎN CAZ DE PERICOL IMINENT ÎN CAZUL RUPERII BARAJULUI 
GURA RAULUI 

Denumire  
localitate, 

Instituţia,cartier 
Obiectiv economic 

Popu-
laţia 

Colectivităţi de animale Loc dispersare 
 Bovine + cabaline porcine 

0 1 2 3 4 7 
Gura Râului Primăria 

Poliţia 
Şcoala Generală 
Dispensar medical 
S.C.Hidroelectrica S.A . S.H.Sibiu 

2200 951 976 Valea mare 
Dosul Hanzului 
Dosul Brezei 
Hodrea 
Pârâul Mărăjdie 

Orlat Primăria 
Poliţia 
Şcoala Generală 
Dispensar medical 
S.C.Orlatex S.A.Orlat 
S.C.LUDFOR S.R.L. 
S.C.Pinu Import S.R.L.Orlat 
S.C.Hasse S.R.L.Sibiu 
Balastiera S.C.D.P.Sibiu 
Balastiera S.C.Geiger S.A. 

1200 250 200 str. Câmpşorului 
str.Victoriei 
str.Lunga Mică 
str.Livezii 

Cristian 
 
 
 
 

Primăria 
Poliţia 
Şcoala Generală 
Dispensar medical 
Căminul Cultural 
S.C.Aquador S.R.L.Cristian 
S.C.Lactocrist S.R.L.Cristian 
S.C.Agrosag  S.R.L.Cristian 
S.C.Agrosem S.R.L.Cristian 

4300 
 
 
 
 
 
 
 

637 
 
 
 
 
 
 

900 
 
 
 
 
 

Versant mal 
stâng r.Cibin 

Zona 
I.C.D.M.Cristian 

 

Municipiul 
Sibiu 

Cartierul Turnişor 
Catierul Ştrand 
Cartierul Guşteriţa 
Cartierul Terezian 
Cartierul Lazaret 
Cartierul Piaţa Cibin 
I.S.U.J. Sibiu 
S.C.Apă Canal S.A.Sibiu 
S.C. Mondex S.A.Sibiu 
S.C. Independenţa S.A.Sibiu 
S.C.Tondach S.A.Sibiu 
S.C.Pim S.A.Sibiu 
S.C.Balanţa S.A.Sibiu 
S.C.Libertatea S.A.Sibiu  
S.C.Schuster S.R.L. Sibiu 
S.C.Scandia Română S.A.Sibiu 

51000 1971 4312 Versant mal 
stâng r.Cibin 
Zona aeroport 
Deal Guşteriţa 
Oraşul de sus 

Şelimbăr 
 

Localitatea Bungard 250 270 250 Versant stâng 
r.Cibin ,dealul 
Dăii 

Localitatea Mohu 300 371 360 Versant stâng 
r.Cibin,Dealul 
Boilor 

 
4.REGIMURI ȘI REGULI DE FUNCȚIONARE:REGIMURI DE FUNCŢIONARE 
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   Exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice (pe obiective şi bazin 
hidrografic), se realizează pe baza regulamentelor de exploatare care stabilesc din punct de 
vedere tehnic reguli specifice de exploatare în : 

• CONDIŢII NORMALE - caz în care exploatarea se realizează prin programe de  
exploatare lunare ale lacurilor de acumulare.  
   Pe baza prognozelor hidrometeorologice de lungă şi scurtă durată, funcţie de debitele 
afluente măsurate zilnic, cunoscându-se nivelul respectiv volumul în lacul de acumulare, starea 
tehnică a întregii amenajări hidrotehnice şi a echipamentelor hidromecanice aferente şi ţinând 
cont de graficul dispecer se vor determina debitele de apă livrate municipiului Sibiu, 
urmărindu-se evitarea introducerii de restricţii şi utilizarea eficientă a volumului de apă stocat 
şi a volumului afluent prognozat. Această activitate se concretizează prin elaborarea de către 
birolul Exploatare lucrări în colaborare cu Dispeceratul din cadrul S.G.A Sibiu a Programului 
lunar de Exploatare a lacului de acumulare Gura Râului, avizarea acestuia de către Serviciul 
Exploatare - U.C.C. Din cadrul A.B.A. Olt şi aprobarea finală de către D.M.L.H. - A.N.A.R. 
   La sfârşitul fiecărei luni calendaristice se analizează modul de exploatare al lacului de 
acumulare redactându-se Raportul de exploatre al lacului de acumulare Gura Râului. Raportul 
se întocmeşte de către biroul Exploatare-Lucrări şi Dispeceratul din cadrul S.G.A. Sibiu, se 
validează de către A.B.A. Olt - Serviciul Exploatare - U.C.C. şi se aprobă de către A.N.A.R - 
D.M.L.H.. 

• CONDIŢII DE APE MICI - concretizează regulile de exploatare coroborate cu  
Planurile de restricţii şi folosirea apei în perioade deficitare. 

   Debitele livrate vor avea valori funcţie de zona de restricţie din graficul dispecer unde se 
află nivelul apei în lac în perioada respectivă. 
   În această perioadă se iau măsuri de reducere a pierderilor de apă astfel încât să se elimine 
orice risipă de apă. Pe aerizatoarele de pe conducta de aducţiune se fac manevre de reducere a 
debitelor evacuate. 
   Alimentarea cu apă a municipiului Sibiu prin conducta Dn 1000 se va realiza cu încărcare 
din bazinul de liniştire al C.H.E.m.p. Gura Râului. 
   Dacă nivelul apei în lac scade sub cota 621,00 mdMB, alimentarea cu apă a municipiului 
Sibiu se va realiza prin circuitul de by-pass. 

• EXPLOATAREA LA APE MARI - se consideră exploatare în perioadă de ape mari în  

următoarele situaţii: 
   - debit afluent mai mare de 8 mc/s concomitent cu o rezervă de atenuare permanentă în 
acumulare mai mică de 1 milion mc., 
   - nivelul, respectiv volumul apei în lacul de acumulare se află în zona golirii forţate a 
graficului dispecer, debitul afluent este mai mare decât debitul livrat şi cu tendinţă de 
creştere atât a debitului afluent cât şi a nivelului din acumulare, cu posibilitatea de depăşire a 
crestei deversorului. 
   - creşterea bruscă a temperaturii în perioadele de viitură ce pot determina topirea bruscă a 
zăpezii şi crearea de viituri cu posibilitatea de deversare din acumulare. 
   Orientativ se folosesc şi prognozele hidrometeorologice de scurtă şi lungă durată, care 
prevăd debite peste media multianuală. 
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   Debitul de apă livrat municipiului Sibiu va fi cel solicitat şi va fi încărcat direct din lacul 
compensator. C.H.E. Cibin va funcţiona în regim continuu cu alimentarea C.H.E.m.p. Gura 
Râului direct prin conducta Dn 1400 mm şi cu deversare în albie, atât din lacul compensator, 
cât şi în aval de C.H.E.m.p. 
   Uvrajele prin care se face descărcarea debitelor sunt reprezentate de cele două goliri de 
fund 
Dn 1000 mm. Manevrarea vanelor golirilor de fund se face pe rând, vanele de revizie fiind tot 
timpul deschise. 
   În situaţia în care debitul afluent este mai mare decât debitul turbinat (8,0 mc/s) cumulat cu 
debitul evacuat prin golirile de fund (30,1 mc/s la N.N.R.), iar nivelul în acumularea Gura 
Râului depăşeşte cota N.N.R., va intra în funcţiune deversorul de suprafaţă. 
   În conformitate cu studiul hidrologic, întocmit de serviciul Hidrologie din cadrul A.B.A. Olt 
în 2010, au rezultat următoarele caracteristici ale bazinului hidrografic şi ale undei de viitură  
în secţiunea barajului Gura Râului. 
 

 
Debitele pentru diferite asigurări p%: 

 
 
 
 
                      Curba de asigurare- debite maxime în secţiunea acumulării Gura Râului 
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Elemente caracteristice ale undelor de viitură (calcul, verificare) 
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  Regula de exploatare a lacurilor de acumulare în care debitul de apă livrat din acumulări  
este în funcţie de cerinţele de apă ale folosinţelor, de volumul de apă reţinut în lacul de  
acumulare şi de momentul calendaristic, este exprimată sub forma graficului dispecer. 
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IV. URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE: 
 
   Urmărirea comportării în timp a amenajării hidrotehnice Gura Râului se desfăşoară sub 
forma de urmărire specială, dar acesata nu exclude urmărirea curentă, care constă din 
observarea şi înregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametri ce pot semnala modificări ale 
capacităţii construcţiei de a îndeplini cerinţele de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate stabilite 
prin proiect. 
   1.OBSERVAŢII VIZUALE 
Principalele aspecte şi fenomene supuse observaţiilor vizuale sunt : 
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   Constatările se înregistrează în registrele de exploatare în ziua când se fac observaţiile şi 
măsurătorile iar transmiterea lor la A.B.A.Olt se face lunar, în situaţia normală de exploatare. 
În cazul exploatării în stare de atenţie transmiterea datelor se face zilnic sau de mai multe ori 
pe zi, în funcţie de evoluţia fenomenelor constatate. 
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   În prezent, se află în perioadă de testare aplicaţia OVWAT, elaborată de către Universitatea 
Tehnică Cluj Napoca, prin care se înregistrează rezultatul observaţiilor vizuale privind modul 
de comportare al amenajării hidrotehnice Gura Râului şi incidentele/accidentele apărute. 
 
 
 
 
   2.SUPRAVEGHEREA PRIN MASURĂTORI 
 
   Activitatea de urmărire specială a comportării în timp a barajului Gura Râului este 
organizată pe trei niveluri  ierarhice: 
 
Nivelul I, reprezentând personalul cu atribuţii U.C.C. din cadrul formaţiei de exploatare a 
barajului Gura Râului şi responsabilul U.C.C. din cadrul Biroului Exploatare de la S.G.A Sibiu, 
efectuează : 
•observaţiile vizuale, măsurătorile la dispozitivele şi aparatele de măsură şi control, în 
conformitate cu frecvenţa stabilită în documentaţia prezentă sau modificate prin Rapoartele 
de Sinteză U.C.C. periodice; 
• prelucrarea şi interpretarea primară a rezultatelor folosind criteriile de avertizare din 
documentaţiile Menţionate anterior; 
• transmite periodic (lunar) rapoartele întocmite pe baza măsurătorilor A.M.C. şi a 
observaţiilor directe, completând fişele tip specifice; 
• în cazul unor fenomene deosebite (atipice, anormale) înştiinţează A.B.A. OLT şi intră în 
starea de atenţie, automat, dacă se încadrează într-unul din criteriile definite prin 
documentaţia prezentă ori modificate prin Rapoartele de sinteză periodice, sau la solicitarea 
expresă formulată de către Administraţia Bazinală de  Apă Olt; 
• aduce la îndeplinire sarcinile trasate de Nivelul II. 
 
Nivelul II este reprezentat de personalul cu sarcini specifice de U.C.C,. din cadrul 
serviciului Exploatare – U.C.C. al A.B.A. Olt, certificat de autorităţile competente. 
• Acesta realizează sinteza rezultatelor observaţiilor şi măsurătorilor pe un an de exploatare 
(perioada de analiză poate fi diferită, conform urgenţelor sau programării comisiei U.C.C. a 
A.N.A.R.) şi coroborat cu inspecţia tehnică efectuată la lucrare, stabileşte în ce condiţii 
poate fi exploatată acumularea, în continuare, precum şi criteriile de avertizare ce vor fi 
utilizate pentru aprecierea normalităţii, de către Nivelul ierarhic I; 
• Înaintează Raportul de sinteză Nivelului III şi răspunde de îndeplinirea măsurilor înscrise 
în Raportul decizie al Comisiei U.C.C. aA.N.A.R.; 
• Desfăşoară acţiuni de pregătire şi verificare a personalului cu atribuţii de U.C.C. din cadrul 
formaţiei de exploatare a barajului; 
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• În situaţii deosebite de exploatare sau răspuns atipic al structurii, solicită asistenţă tehnică de 
specialitate din partea specialiştilor din cadrul unor institute de învăţământ superior sau 
firme de proiectare. 
 
Nivelul III este reprezentat de Comisia de urmărire a comportării în timp a barajelor a A.N. 
„Apele Române”.care are următoarele atribuţii: 
• Stabileşte şi aprobă conţinutul raportului de sinteză, întocmit în cadrul nivelului II, pentru 
lucrările din Administrarea A.N. „Apele Române”. 
• Analizează şi avizează rapoartele de sinteză întocmite în cadrul nivelului II. 
• Măsurile şi soluţiile tehnice propuse de Comisia U.C.C. devin obligatorii pentru 
Administraţiile Bazinale ale A.N. „Apele Române”. 
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Schema de analiză a urmăririi comportării barajului Gura Râului - fluxul informaţional şi decizional 
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   2.1.AMC-uri şi dispozitive de supraveghere: 
 
   Datorită tipului de baraj (cel de-al patrulea baraj cu contraforţi realizat în ţară) şi a rocii de 

fundaţie relativ bună (mai ales în comparaţie cu a celorlalte amplasamente) s-a considerat că 

aparatura de măsură poate fi redusă la minimul necesar. Principalul obiectiv al supravegherii 

este considerat controlul general al deplasărilor, cu o atenţie deosebită asupra comportării 

fundaţiei în zona centrală, în care roca este mai slabă şi în care s-au luat măsuri constructive 

speciale. 

   Aparatele şi dispozitivele de măsură sunt caracterizate prin măsurarea directă a parametrilor 

urmăriţi (penduli, rocmetre, deformetre), sau prin conversia unui parametru măsurat 

(rezistivitateaelectrică) printr-o relaţie liniară în parametrul urmărit (temperaturi şi eforturi). 

   Deplasările absolute sunt urmărite cu ajutorul măsurătorilor geodezice care cuprind reperi 

pe coronament şi pe contraforţi. 

   Deplasările relative se urmăresc cu ajutorul bolţurilor deformetrice în toate rosturile dintre 

ploturi, precum şi în rosturile permanente din contraforţii plotului curent 11 şi plotului 

deversant 14. 

Pentru măsurarea deplasărilor relative ale coronamentului în raport cu ampriza barajului, sau 

montat penduli în 4 ploturi : 7, 11, 14, 18. Pentru ploturile de înălţime maximă, 11 şi 14, unul 

tip şi celălalt deversant, pendulii direcţi au fost prelungiţi cu penduli inverşi. 

De asemenea, în ploturile 11 şi 14 au concentrate şi alte tipuri de dispozitive de măsurare. 

   Temperatură a betonului Pentru a putea separa cauzele deplasărilor s-au prevăzut 

măsurători de temperatură a betonului(teletermetre). La contactul beton-rocă sunt montate 

celule de Presiune totală (telepresmetre)precum şi hidrometre pentru urmărirea subpresiunilor. 

S-au prevăzut şi măsurători înclinometrice pe câte o secţiune orizontală de la fiecare dintre cele 

două ploturi menţionate (măsurătorile înclinometrice nu se mai efectuează în prezent). 

   Deplasările în roca de fundaţie sunt urmărite cu 7 rocmetre, fiecare cu câte trei tije ancorate 

la diferite adâncimi, dispuse la ploturile : 8, 9, 9-10, 10-11, 11 -12, 12 şi 16. 

   Infiltraţiile se urmăresc în cele două şiruri de foraje de drenaj : şirul I amplasat imediat după 

ciupercă, iar şirul II în axul barajului, precum şi în forajele orizontale din versantul stâng şi 

drept. 

Se măsoară debitele infiltrate, sau cota piezometrică pentru forajele care nu debitează. 
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*A rocmetrul 6 are tija 3 defectă 
*B la unele poziţii nu se pot face măsurători din cauza inundaţiei dintre ploturi, sau din cauza 
unor depăşiri ale domeniului de măsură (pe deversor); 
*C în anumite perioade nu se pot face măsurători la o parte dintre foraje din cauza inundării 
spaţiului dintre ploturi; 
*D forajele de pe versantul drept nu au debitat niciodată; 
*E nu funcţioneazǎ corespunzǎtor 
*F măsurătorile clinometrice au fost sistate, deplasările înregistrate fiind prea mici. 
   Sistemul actual de achiziţie a măsurătorilor la A.M.C.-uri la barajul Gura Râului se află în 
plin proces de modernizare în vederea trecerii la achiziţia automată a datelor U.C.C. 
În cadrul proiectului WATMAN, componenta “Aparate de masură şi 
control pentru barajele şi acumularileANAR”, în anul 2006 a fost definitivatǎ 
şi avizată lista cu dotǎrile necesare pentru modernizarea sistemului actual A.M.C. şi 
trecerea la achiziţia automată a datelor U.C.C.. De asemenea, în cadrul programului 
“Cuantificarea evoluţiei structurale a marilor baraje prin investigaţii numerice şi instrumentale” 
a fost implementată aplicaţia UCCWAT, executatǎ configurarea bazelor de date a programului 
şi recuperarea mǎsurǎtorilor istorice. 
   Dezvoltarea aplicaţiei UCCWAT pentru a rǎspunde cerinţelor A.N.A.R. de analizǎ 
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aprofundatǎ a mǎsurǎtorilor la sistemul A.M.C. şi întocmirea Documentaţilor de sintezǎ 
U.C.C.,precum şi implementarea modelelor statistice de comportament în cadrul modulului 
“limite dinamice” ale aplicaţiei UCCWAT a debutat în anul 2007, prin colaborarea dintre 
A.B.A. Olt Serviciul Exploatare Lucrări U.C.C. şi Siguranţa Barajelor şi Universitatea Tehnicǎ 
din Cluj Napoca, Facultatea Electronicǎ, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 
Până în prezent au fost implementate modelele statistice de comportament tip EdF pentru 
penduli, rocmetre şi bolţuri deformetrice, acestea fiind utilizate în mod curent în activitatea de 
prelucrare extinsă a măsurătorilor la A.M.C.-uri. De asemenea, a fost dezvoltat modulul de 
graficǎ al aplicaţiei pentru realizarea cerinţelor specifice în prezentarea diagramelor de evoluţie 
a fenomenelor monitorizate. 
  Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (U.T.C.N.) a realizat un sistem de achiziţie şi prelucrare 
care colectează informaţia de la traductoarele montate în barajul Gura Raului (traductoare 
prevăzute cu telecitire), o stochează şi o prelucrează conform condiţiilor impuse prin soft, 
pentru a putea fi trimisă la sediul A.B.A. Olt şi la S.G.A. Sibiu, prin intermediul suportului de 
comunicatii existent Între obiective. 
   Sistemul îndeplineşte următoarele funcţii: 
• achiziţionarea automată a datelor de la traductoarele cu telemasură instalate în baraj, 
stocarea datelor pe calculatorul de achiziţie din Casa barajistului şi pe alte calculatoare din 
compartimentul U.C.C. al A.B.A. Olt si S.G.A. Sibiu, pentru siguranţa datelor; 
• posibilitatea introducerii operative de la tastatură a măsurătorilor efectuate manual de către 
operator (pentru traductoarele fără telecitire) şi în paralel cu cele achiziţionate automat (pe 
calculatorul de la Gura Raului pe care este instalat programul UCCWAT). 
• verificarea ieşirii parametrilor din limite şi efectuarea automată a unor tranşe de măsurători 
suplimentare; 
• prelucrarea primară a datelor măsurate. 
   Transferul datelor între sistemul electronic de măsură montat în baraj (staţia automată de 
achiziţie propriu-zisă) şi calculatorul instalat în Casa barajistului se face prin sistem de 
transmisieradio (2 statii radio amplasate una la Casa barajistului, a doua pe baraj) folosind 
banda Liberă De 866 MHz. Transferul datelor de la calculatorul de achiziţie din Casa 
barajistului la sediul la S.G.A. Sibiu se face prin utilizând un memory stick, iar de la S.G.A. 
Sibiu  la A.B.A. Olt prin internet (e-mail). 
Staţia automată UCC de la barajul Gura Raului functionează integrat (comenzi + date) cu 
programul UCCWAT (parte constitutivă a reţelei operative UCC a A.N. „Apele Romane”) aflat 
ȋnfuncţiune ȋn compartimentul UCC de la A.B.A. OLT 
   Soluţia constructivă a staţiei automate permite extinderea ulterioară prin integrarea în sistem 
si a altor AMC-uri (cu principii de functionare similare celor existente). 
 
 
 

BARAJUL GURA RAULUI - PLAN DE SITUATIE CU AMPLASAREA                       
RETELEI GEODEZICE 
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2.2.Instalaţii şi aparatură de măsurare pentru solicitări exterioare 
1. Debitele afluente în lac se măsoară zilnic la cele două posturi hidrometrice situate pe cei doi 
afluenţi (Râul Mare, Râul Mic). 

Deformetre plot 14 
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2. Nivelul în lac se măsoară în paralel cu un traductor automat de nivel si la mirele situate pe 
malul stâng, imediat amonte de baraj. 
3. Funcţionarea organelor de descărcare (ore de funcţionare, debite). 
4. Temperatura aerului şi precipitaţiile sunt măsurate pe o platformă meteorologică situată în 
aval de baraj, în zona camerei de încărcare a conductei de aducţiune şi la coada lacului; 
5. Colmatarea lacului este urmărită pe profile bornate pe conturul lacului. Ultima ridicare s-a 
efectuat în 2010. 
6. Evoluţia albiei în aval s-a făcut doar prin observaţii vizuale. 
2.2.PRAGURI DE PERICULOZITATE 
   Supravegherea construcţiilor hidrotehnice (S.C.H.) se bazează pe compararea comportării 
prognozate cu comportarea reală. 
   Comportarea prognozată se realizează la punerea în funcţiune (dată de calculele de 
proiectare sau încercări pe modele structurale) sau după un număr de ani de exploatare (se 
foloseşte baza de date rezultată din măsurătorile aparatelor şi dispozitivelor de măsură pentru 
dezvoltarea unor modele statistice sau deterministe cu parametrii determinanţi calibraţi pe baza 
măsurătorilor). 
Comportarea C.H. se clasifică astfel: 
- comportare tipică (dorită); 
- comportare atipică (nedorită). 
Interpretarea măsurătorilor şi observaţiilor vizuale conduce la încadrarea în una din 
următoarele stări : 
A. Starea normală, caracterizată de : 
- sarcini normale; 
- răspunsul structurii conform valorilor prognozate (limite de atenţie/criterii de stare); 
funcţionarea corespunzătoare a tuturor componentelor nodului hidrotehnic, inclusiv a 
sistemului de achiziţie a datelor. 
B. Situaţia excepţională prezintă următoarele stări: 
  Atenţie-Reprezintă simpla abatere de la situaţia normală, neprezentând pericole. 
  Avertizare(Alertă)-Este caracterizată de potenţialitatea unui pericol. Se iau măsuri de limitare 
a fenomenelor evolutive. 
  Alarmă- Fenomenele evolutive nu pot fi limitate şi se pune în funcţiune planul de avertizare 
alarmare.  
  Criteriile de avertizare sunt determinate de următorii factori ; solicitările barajului, răspunsul 
structurii la solicitări şi starea de funcţionalitate a diferitelor sisteme componente ale 
amenajării. 
3.PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 
  Prelucrarea şi interpretarea datelor (măsurătorilor) este o componentă de bază a activităţii 
de U.C.C. prin care se pun în evidenţă şi explicitează aspectele caracteristice privind natura şi 
evoluţia fenomenelor apărute în comportarea construcţiilor, interdependenţa între acestea şi 
factorii care le determină. 
   Prelucrarea datelor constă în ansamblul de operaţii efectuate asupra citirilor (după 
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culegerea datelor din teren) pentru transformarea lor în mărimi fizice ale parametrilor urmăriţi 
şi pregătirea adecvată a rezultatelor pentru interpretare. 
   Interpretarea datelor şi observaţiilor reprezintă un ansamblu de asocieri logice, stabilite pe 
bază de cunostiinţe tehnice, teoretice şi practice, între mărimi şi fenomene sau alte date avute 
la dispoziţie, redate prin mijloace tehnice adecvate (reprezentări grafice, relaţii matematice, 
descriere,etc.), pentru a stabili sensul şi semnificaţia lor, în scopul formulării unor opinii (de 
acceptare sau respingere) asupra situaţiilor pe care le pun în evidenţă. 

 
 
 
 

➢ Infiltrații și drenaj 
 

 
Subpresiunile sunt măsurate la hidrometrele amplasate pe talpa ploturilor 11 și 14. 

Din analiza graficelor se constată o stabilizare generală a supresiunilor. 
 

 
➢ Debite drenate 
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Forajele pentru verificarea etanșeității voalului de etanșare au adâncimea de 30m și sunt 
amplasate pe două șiruri: primul imediat după ciupercă, cel de-al doilea în axul barajului, iar 
pentru ploturile de pe versant, imediat în aval. 
Fenomenul de infiltrație este normal, dar se manifestă tendința de diminuare a debitelor 
drenate, cauzată de colmatarea și depunerilor de calcită pe geotextilul filtrelor la forajele de 
drenaj. 
 
➢ Deplasări ale barajului 
 

Deplasări relative măsurate cu penduli  

 
 

 
Pendulii direcți au oscilații mici pe direcția X (mal stâng-mal drept), 3- 4mm pentru ploturile 
de pe versanți(7,18), și mai mici de 1 mm pentru ploturile centrale (11,14). 
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Pe direcția Y(amonte-aval), pendulii direcți prezintă o influență mult mai echilibrată a celor 
trei factori: deplasarea în timp(remanența),și deplasările datorate temperaturii(sezon), având 
în general o pondere mai mare comparativ cu sarcina hidrostatică. 
Pendulii direcți prezintă deplasările remanente spre aval de 12-14 mm într-o perioadă de 39 
ani.Rata anuală a deplasărilor remanente este de 0,3-0,5 mm/an. 
 
 
 
 
 
Pendulul invers din plot 14 nu funcționează corespunzător. 
Oscilația pendulului invers din plot 11 pe direcția mal stâng-mal drept este de 1,5 mm, iar pe 
direcția amonte-aval oscilația este de 1,00 mm. 
Măsurătorile efectuate la instalațiile pendulare indică o comportare bună a sistemului baraj-
fundație. 
 
Deplasări relative măsurate cu rocmetre 
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Deformația rocii de fundație se măsoară cu ajutorul a 7 rocmetre amplasate la extremitatea 
aval a contrafortului R1,R2,R6,R7 și direcționate paralel c paramentul aval, iar celelalte 3sunt 
amplasate în spațiul dintre contraforți R3, R4, R5. 
Deplasările măsurate la ansamblul de rocmetre sunt mici.Valorile maxime se întâlnesc la 
rocmetrele R1, RR2 și R3, având un domeniu de variație de 8 mm (R1) și 3,6 - 4,1 
mm(R2,R3). 
Din ansamblul măsurătorilor privind deformația rocii de fundare a barajului rezultă un 
comportament stabil al fundației fără tasări remanente importante. 
 
 
 
 
 
 
 
Deplasări relative la rosturile dintre ploturi  
 
-Deschiderea rosturilor 

 
Deschiderea maximă a rosturilor de la baza ciupercii  apare la ploturile de pe versanți cc. 2,0-
2,5 mm și scade pentru ploturile centrale la valori de 0,5-1,0 mm.Deschiderile cele mai mari 
ale rosturilor dintre ploturi apar la deformetrele amplasate pe desărcătorul de ape mari 6-8 
mm din cauza influenței mari a temperaturii exterioare și a insolației. 
 
-Alunecarea rosturilor  
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Alunecările în lungul rostului au valori medii ale amplitudinii de 0,4-0,5 m pentru ploturile de 
pe versanți și mai mici de 0,2mm pentru ploturile centrale. 
 
Deplasări relative ale rosturilor din contraforți 
 
-Deschiderea rosturilor: 
Deschiderea rosturilor plotului 11 are o amplitudine a oscilației sezoniere de 0,7-1,00 mm. 
Deschiderea rosturilor plotului 14 a prezentat valori foarte mici pentru toate punctele de 
măsură sub 0,2mm. 
 
-Alunecarea rosturilor: 
Alunecarea sezonieră pe rosturile contrafortului 11 are o ampplitudine de oscilație de 0,2-0,5 
mm. 
Alunecările în lungul rostului contrafortului 14 au valori mult mai mici comparativ cu plotul 
11 și anume sub 0,2 mm. 
 
 
➢ Temperatura betonului 

Temperatura betonului în corpul barajului este măsurată cu teletermetre de tip rezistiv, iar 
temperatura pe talpa barajului este măsurată cu telepresmetre de tip rezistiv. 
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RAPORT ANUAL  
PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE                                                

A BARAJULUI GURA RÂULUI ÎN ANUL 2019 

• Debitele afluente în lac calculate în funcţie de bilanţul zilnic pe  cei doi afluenţi r.Mare 
şi r. Mic, conduc la un debit mediu anual de 1.72mc/sec; 

 
• Media debitlor defluente din lac a fost  1.74 mc/sec; 
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• Nivelul și volumul apei în lac; 
Nivelul mediu al apei în acumularea Gura Râului în cursul anului 2019 a fost de 652.52 mdMN, 
luna cu nivelul cel mai scăzut au fost aprilie (648.44 mdMN – 07.04.2019), iar nivelul maxim 
(658.58 mdMN) a fost atins în data de 05.08.2019. Nivelul în acumulare nu a depăşit N.N.R. 
în cursul anului 2019. 
 

 
 

• Temperatura aerului 
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Temperatura aerului şi precipitaţiile sunt măsurate pe platforma meteorologică situată aval de 
baraj, în zona camerei de încărcare a conductei de aducţiune. Temperatura medie a fost de 
+12.470C  cu minima de -12.20C (08.01.2019) şi maxima de 30.83 0C (13.08.2019). 

Regimul precipitaţiilor a fost ușor deficitar cu 797 l/mp, maxima lunară de 212.2 l/mp (luna 
iunie) şi maxima zilnică de 44.2 l/mp (04.08.2019); 
 În perioada 12.11.2018 - 16.11.2018 s-au efectuat măsurători de batimetrie la lacul de 
acumulare Gura Râului. 
Programul de exploatare al acumulării Gura Râului se face după noua batimetrie începând cu 
luna noiembrie 2019. 

• Deplasările relative  în rosturile dintre ploturi se urmăresc cu ajutorul bolţurilor 
deformetrice montate în rosturile dintre ploturi precum şi în rosturile din contraforţii 
ploturilor 11 şi 14 ; 

• Deplasarile relative ale coronamentului în raport cu ampriza barajului se masoară cu 
penduli direcţi montati în ploturile 7,11,14 şi 18. Pentru ploturile cu înălţime maximă, 
11 şi 14, unul tip şi celălalt deversant, pendulii direcţi sunt prelungiţi cu penduli inverşi.  

În ploturile 11 si 14 sunt concentrate şi alte dispozitive de măsurare respectiv teletermetre 
(pentru măsurarea temperaturii betonului), telepresmetre (celule de presiune la contactul rocă 
beton) precum şi hidrometre pentru urmărirea subpresiunii în roca de fundare. 

• Deplasările în roca de fundare sunt măsurate cu 7 rocmetre, fiecare cu câte trei tije 
ancorate la diferite adâncimi amplasate în intervalele: 9 - 10, 10 - 11, 11 - 12 şi în spatele 
contraforţilor 8, 9, 12, 16 ; 

• Infiltraţiile  se urmăresc în cele două şiruri de foraje de drenaj: primul amplasat imediat 
după ciupercă, cel de al doilea în axul barajului iar pentru ploturile de pe versant imediat 
în aval, precum şi în forajele orizontale din cei doi versanţi.  

 

Efectuarea măsurătorilor s-a facut conform ,,Proiectului de urmărire specială privind 
comportarea barajului Gura Râului  .  

 

 În anul 2019, s-au înregistrat următoarele evenimente care au condus la intrarea în starea 
de atenţie: 

➢ Ploi excepţionale au fost după cum urmează: 

• luna august       44,2 l/mp (03.08.2019, ora 6.00 - 04.08.2019, ora 6.00); 
             

➢ Cutremure produse:  

• 09.01.2019, cutremur 4.3 grade scara Richter, zona seismică Vrancea 
• 22.05.2019, cutremur 4,1 grade scara Richter, zona jud. Buzau 
• 22.06.2019, cutremur 4,1 grade scara Richter, zona seismică Vrancea 
• 06.08.2019, cutremur 4.2 grade scara Richter, zona seismică Vrancea 

http://www.infp.ro/wp-content/uploads/2016/11/raport_cutremur_19112016_4.4.pdf
http://www.infp.ro/wp-content/uploads/2016/11/raport_cutremur_19112016_4.4.pdf
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• 07.08.2019, cutremur 4.2 grade scara Richter, zona seismică Vrancea 
• 30.08.2019, cutremur 4.3 grade scara Richter, zona seismică Vrancea 
• 03.09.2019, cutremur 4.6 grade scara Richter, zona seismică Vrancea 
• 08.09.2019, cutremur 4.2 grade scara Richter, zona seismică Vrancea 

         
 

Nu au fost depăşiri ale limitelor de atenţie, aparatele şi dispozitivele de măsură comportându-
se bine . 

 

◼ Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor watman  
   Învestițiile realizate la baraj Gura Râului includ senzori automați și echipamente 
complementare pentru măsurătorile automate a aparaturii de comandă şi control la pendulii 
inversi şi direcţi, rocmetre, înregistrarea debitelor infiltrate la dopul galeriei şi capătul galeriei 
precum şi senzori închidere/deschidere vane, senzor (presiune) nivel lac. Au mai fost montate 
staţii pentru măsurarea precipitaţiilor, a stratului de zăpadă şi temperaturilor precum şi un 
debitmetrul pe conducta de aducţiune Dn 1000 în aval de camera de încărcare. 

 

http://www.infp.ro/wp-content/uploads/2016/11/raport_cutremur_19112016_4.4.pdf
http://www.infp.ro/wp-content/uploads/2016/11/raport_cutremur_19112016_4.4.pdf
http://www.infp.ro/wp-content/uploads/2016/11/raport_cutremur_19112016_4.4.pdf
http://www.infp.ro/wp-content/uploads/2016/11/raport_cutremur_19112016_4.4.pdf
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   Măsurătorile automate cuprinse prin programul Watman sunt funcţionale pentru penduli 
direcţi/indirecţi, rocmetre, nivel lac, senzor deschidere vane, infiltraţii dop galerie, gura 
galeriei/deversor 1 si 2 însă valorile afişate nu sunt calibrate/raportate la măsurătorile 
manuale executate în programul AMC. 
 
 
 

◼ Starea construcţiilor hidrotehnice 
Infiltraţiile prin dopul definitiv din galeria de devierea apelor mari au fost aproximativ 
constante. 

În urma observaţiilor directe şi a măsuratorilor la AMC – uri nu s-au semnalat fenomene atipice 
în comportarea barajului. Fisurile din betonul de protecţie versant stâng în dreptul extremităţii 
contraforţilor nu au evoluat.  
Uşoare forme de degradare a betoanelor se observă la ploturile din capetele corpului barajului, 
la creasta deversorului, la pereul de protecţie de pe versantul  stâng.  
   În cursul anului 2019 s-au executat lucrări  de reparații și întreținere la baraj. 
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◼ Starea cuvetei lacului 
În perioada 12.11.2018 - 16.11.2018 s-au efectuat măsurători de batimetrie la lacul de 
acumulare Gura Râului. 
Programul de exploatare al acumulării Gura Râului se face după graficul dispecer ținând cont 
de noua batimetrie începând cu luna noiembrie 2019 . 

   

 

 
◼ Starea echipamentelor hidromecanice 
Manevrele lunare cu echipamentul hidromecanic s-au realizat fără incidente şi în bune condiţii.  

În cursul anului 2019 s-au efectuat evacuări de debite prin vanele golirilor de fund din ploturile 
13 şi 15 pentru mentenanta uvrajelor si asigurarea nivelului apei in lac la cerintele momentului. 

Toate echipamentele hidromecanice sunt în stare de funcţionare. 

 
   În cursul anului 2019 s-au executat lucrări de înlocuire și automatizare a vanei fluture 27 de 
pe traseul de alimentare cu apă a municipiului Sibiu. 
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Analiza măsurătorilor la A.M.C-uri precum și observațiile vizuale realizate arată un 
comportament normal al structurii, în cadrul limitelor prognozate, fără fenomene evolutive 
care pot să compromită siguranța lucrării. 
Prin urmare, barajul Gura Râului se comportă foarte bine în exploatare, amenajarea putând fi 
exploatată în continuare, fără restricții, respectând regulamentul de exploatare. 
 
In ultima perioada au fost realizate urmatoarele lucrari de intretinere la barajul Gura Raului: 
 

• Intervenție rosturi dilatare și inlocuit covor asfaltic coronament 
• intervenție scafandri priză golire fund plot 13 pentru reparație vană plană CR08x1,25-

70 
• reparații vană revizie golire de fund V21 
• înlocuit vane reglaj debite conducte alimentare cu apă municipiu Sibiu(V15, V9’, 

V16,V27) 
• modernizare instalație iluminat baraj și forță 
• lucrări de vopsitorii coronament și intervale baraj 
• automatizare măsurători A.M.C prin programul WATMAN la rocmetre, penduli 

direcți, penduli inverși, nivel lac și platforme zăpadă 
• Intervenție defect conductă alimentare cu apă municipiu Sibiu DN1000( înlocuit 

tronson conductă beton precomprimat cu conductă metalică) 
 
Proiecte propuse si aflate in derulare pentru intretinerea acumularii Gura Raului: 

• SGA Sibiu are in derulare proiectul”Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura 
Râului – Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, 
jud.Sibiu” si presupune realizarea urmatoarelor lucrari: 

o Injectarea cu rășini a fisurilor apărute la contraforți; 
o Tratarea rosturilor dintre contraforți; 
o Realizarea unui debacader; 
o Confecționare și montare grătar si batardou clopot; 
o Achiziționarea unui ponton plutitor pentru poziționarea batardoului clopot; 
o Relizarea a doi penduli inversi in ploturile 11 și 14 pentru măsurarea 

deplasărilor relative ale amprizei în raport u fundația barajului; 
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o Executarea a 5 foraje de drenaj; 
o Realizarea a 3 rocmetre cu 3 tije; 
o Integrarea noilor AMC-uri insistemul automat WATMAN; 
o Inlocuirea vanelor de la baraj 
o Inlocuirea conductei de aductiune in lungime de 24,578 m. 
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Sănătatea şi securitatea în muncă factor activ în procesul de dezvoltare  
a protecţiei sociale 

 
Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop 
asigurarea condiţiilor optime în desfăşurarea procesului de muncă. 
Politicile Uniunii Europene referitoare la ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 
precum şi strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilesc un 
cadru general de acţiune în scopul realizării unui mediu de muncă sănătos şi sigur. 
Buna gestionare a diverselor aspecte asociate securităţii şi sănătăţii la locul de muncă se 
axează pe dezvoltarea unei culturi solide de prevenire a riscurilor profesionale ce 
presupune ca angajatorii să-şi asume obligaţiile legale ce le revin în acest domeniu şi să 
încurajeze participarea lucrătorilor. 
Acest mod de abordare activă,  participativă a securităţii şi sănătăţii în muncă, permite 
întreprinderilor să fie mai competitive,  prin reducerea absenţelor datorate incapacităţii 
de muncă, prin creşterea productivităţii şi a sustenabilităţii muncii. 
Atingerea şi susţinerea dezideratului de stare de bine la locul de muncă prin asigurarea 
unui mediu de muncă sănătos şi sigur reprezintă o preocupare permanentă a structurilor 
cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, are printre atribuţiile 
specifice ale activităţii de inspecţie în domeniul muncii şi aceea de control, coordonare 
şi îndrumare metodologică privind aplicarea prevederilor legale referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă. 

În perioada 01.01.2020 - 30.09.2020, I.T.M. Sibiu a desfăşurat o serie de activităţi în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ce-i 
revin. 
1. Activitatea de control în domeniul securităţii şi sănătăţii 
În perioada 01.01.-30.09.2020 inspectorii de muncă au efectuat un număr de 1222 
controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu 24% mai mult decât în aceeaşi 
perioadă a anului trecut. În urma controalelor efectuate la cei 981 angajatori, 
inspectorii de muncă au identificat 2264 neconformităţi pentru care s-au stabilit măsuri 
de remediere a abaterilor constatate. Totodată, au fost sistate activităţile la 10 locuri 
de muncă şi oprite din funcţiune 8 echipamente de muncă datorită stărilor de pericol 
iminent de accidentare şi îmbolnăvire profesională, fiind dispuse 2264 sancţiuni 
contravenţionale, din care  98 amenzi în valoare totală de 267.000 lei şi 2166 
avertismente. 
Principalele deficienţe constatate se referă la: 

- Nesupravegherea stării de sănătate a lucrătorilor; 
- Neefectuarea controalelor medicale la angajare şi periodice;  



 

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu  
Tel.: +4 0269 217 516; Fax: +4 0269 214 712 
E-mail:itmsibiu@itmsibiu.ro 
www.itmsibiu.ro | 2 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter 
personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca 
destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

INSPECŢIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU 

 
- Instruirea necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a 

lucrătorilor; 
- Neevaluarea riscurilor existente la toate locurile de muncă; 
- Neîntocmirea  instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru 

toate activităţile; 
- Echipamentele de muncă nu au îndeplinit cerinţele minime de securitate şi 

sănătate în muncă; 
- Nerealizarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă; 
- Neefectuarea triajului epidemiologic. 

 
2. Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de 

vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi acordarea de consultanţă 
 
I.T.M. Sibiu a eliberat în urma solicitărilor: 

ü un număr de 40 certificate constatatoare din punct de vedere al protecţiei 
muncii; 

ü 3 vize anuale pentru 2 angajatori care desfăşoară activităţi cu articole pirotehnice 
şi pentru o unitate care deţine un depozit de materiale explozive, conform legii 
nr.126/1995; 

ü vize anuale pentru autorizaţia de păstrare muniţie, conform Ord. 1884/2018; 
ü a acordat consultanţă la un număr de 64 angajatori şi la 65 de persoane. 

 
Principalele problemele pentru care s-a solicitat consultanţă de specialitate în domeniul 
sănătăţii şi securităţii în muncă, au fost: 
 - clarificarea unor aspecte generale privind activitatea de securitate şi sănătate în 
muncă pentru firmele nou înfiinţate; 
 - comunicarea listei cu serviciile externe care sunt abilitate să presteze servicii în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
 - explicitarea modului corect de completare a fişelor de instruire individuală 
privind securitatea şi sănătatea în muncă; 
 - consultanţă de specialitate în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare din 
punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi consultanţă privind metodologia de 
înregistrare a dosarului de autorizare conform Legii 319/2006; 
 - îndrumare, privind atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
referitoare la organizarea unei activităţi economice de către întreprinzători (persoane 
fizice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale); 
 - consultanţă de specialitate în vederea elaborării instrucţiunilor proprii de 
securitate şi sănătate în muncă. 
 
     3. Activitatea de control privind supravegherea pieţei 
În domeniul supravegherii pieţei s-au efectuat un număr de 34 controale în timpul cărora  
au fost identificate 183 produse noi introduse pe piaţă, care au fost înregistrate în baza 
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de date a ITM Sibiu. În urma controalelor efectuate nu au fost identificate abateri de la 
prevederile legale în domeniul supravegherii pieţei.  
În judeţul Sibiu, în perioada raportată, nu au fost identificate produse cu Certificate de 
examinare CE de tip falsificate ori expirate.   
 

4. Eliberarea certificatelor de abilitare pentru serviciile externe care prestează 
activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

În primele 9 luni ale acestui an, membrii Comisiei de abilitare şi avizare a serviciilor 
externe s-au întâlnit în cadrul a 3 şedinţe de analiză a dosarelor depuse de solicitanţi în 
vederea abilitării ca şi servicii externe care desfăşoară activităţi de prevenire şi 
protecţie. Membrii comisiei au decis eliberarea a 7 certificate de abilitare. Listele cu 
serviciile externe abilitate precum şi a celor a căror certificat a fost retras au fost 
actualizate după fiecare şedinţă de analiză a comisiei de abilitare şi au fost postate pe 
site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu. La această dată, în judeţul Sibiu sunt 
abilitate să presteze activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă un număr de 
98 servicii externe. În cadrul acestor servicii externe îşi desfăşoară activitatea 144 de 
persoane ce prestează activitate de consultanţă pentru 5518 de angajatori din judeţul 
Sibiu în baza contractelor de prestări servicii. 

5. Verificări privind protecţia maternităţii la locul de muncă 

Controlul privind respectarea prevederilor legale conform OUG 96/2003 referitoare la 
protecţia maternităţii la locul de muncă a evidenţiat în perioada primelor 9 luni ale 
anului înregistrarea unui număr de 712 unităţi care au informat Inspectoratul de Muncă 
Sibiu că au înregistrat 1223 salariate gravide. Pentru cele 1223 de salariate gravide, 
medicii de medicina muncii au recomandat în rapoartele de evaluare următoarele 
măsuri: 
 - acordarea concediului de risc maternal, pentru 193 gravide; 
 - reducerea programului de lucru la 6 ore, pentru 104 gravide; 
În urma verificărilor efectuate de inspectorii de muncă, având ca obiectiv modul de 
respectare a prevederilor OUG nr.96/2003 nu au fost constatate deficienţe legate de 
întocmirea corectă a documentelor privind raportul de evaluare şi informarea privind 
protecţia maternităţii la locul de muncă.  
 

6. Înregistrarea, cercetarea, avizarea evenimentelor, accidentelor de muncă  
şi bolilor profesionale 

În perioada 01.01.2020 - 30.09.2020 au fost comunicate la I.T.M. Sibiu un număr de 196 
evenimente. 

Până la data menţionată, au fost înregistraţi la ITM Sibiu: 
ü 59 de accidentaţi în cadrul a 57 de evenimente, după cum urmează: 

- 3 victime într-un accident de muncă colectiv; 



 

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu  
Tel.: +4 0269 217 516; Fax: +4 0269 214 712 
E-mail:itmsibiu@itmsibiu.ro 
www.itmsibiu.ro | 4 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter 
personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca 
destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

INSPECŢIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU 

 
- 56 accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă. 

ü  5  victime în accidente mortale în afara muncii, produse în cadrul a 5 
evenimente; 

 
Restul de 132 evenimente, au fost: 

- 26 evenimente înregistrate de alte judeţe şi avizate de ITM Sibiu; 
- 21 evenimente în afara muncii (cu incapacitate temporară de muncă); 
- 22 accidente uşoare (cu incapacitate temporară de muncă mai mică de 3 zile); 
- 63 în curs de cercetare (21 în termenul legal de cercetare şi 42 de evenimente cu 

aprobarea prelungirii termenului de cercetare). 
                   
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
Aşa cum se poate observa şi în graficul de mai sus, judeţul Sibiu se înscrie, începând cu 
anul 2019, pe un trend descrescător cu privire la numărul total de evenimente şi de 
accidente de muncă. 
În judeţul Sibiu s-au înregistrat, în primele 9 luni ale anului 2020 un număr de 17 boli 
profesionale ca urmare a contactului cu persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. 
 
Buna gestionare a securităţii şi sănătăţii în muncă într-o companie este corelată cu o 
îmbunătăţire a performanţelor şi a rentabilităţii. 
Este important de menţionat că securitatea neadecvată şi sănătatea precară la locul de 
muncă presupun costuri economice ridicate pentru lucrători, angajatori şi societate. 
Printre efectele negative ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se numără 
pensionarea anticipată, pierderea de personal calificat, absenteismul şi prezenteismul, 
costuri medicale şi de asigurare ridicate. 
Reducerea incidenţei accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, protejarea vieţii, 
integrităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor profesionale prezintă obiective 
esenţiale ce trebuie să fie permanent în atenţia celor ce au responsabilităţi în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 
Cu consideraţie, 
 
Inspector şef 
Furtună Remus 
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