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1. Prevenirea incendiilor de vegetație de origine terestră. Principii și experiențe 
privind gestionarea peisajelor, a pădurilor și a zonelor împădurite în vederea 
siguranței și rezilienței în Europa. 

Prezintă: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,, Cpt. Dumitru Croitoru” al 
Județului Sibiu 
 

2. Exploatarea acumulării Gura Râului de pe râul Cibin – BH Olt, între anii 2010 
– 2021. 

            Prezintă: Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu  
 

3. Exploatarea acumulării Ighiș de pe pârâul Ighiș  - BH Mureș, între anii 2010 
– 2021. 

Prezintă: Sistemul Hidrotehnic Mediaș 
 

4. Programe de susținere a produselor deficitare la nivelul județului Sibiu. 
           Prezintă: Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu 
 

5. Diverse 
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PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE DE ORIGINE 

TERESTRĂ  

Principii și experiențe privind gestionarea peisajelor, a pădurilor și a zonelor 

împădurite în vederea siguranței și rezilienței în Europa 

1.Introducere 
        În ultimii ani, incendiile de vegetație au avut un impact enorm asupra capitalului natural, a 
economiei și a oamenilor din Europa. În 2017, numai în Portugalia au ars peste jumătate de milion de 
hectare de teren, provocând 118 decese în rândul civililor și al pompierilor. În 2018, în Grecia au fost 
înregistrate 102 decese din cauza incendiilor de vegetație; au fost afectate grav chiar și țările care în 
mod tradițional nu sunt considerate predispuse la astfel de incendii: în Suedia, au ars peste 23 000 de 
hectare, iar forțele de asistență desfășurate pentru a lupta împotriva incendiilor forestiere au reprezentat 
cea mai mare operațiune europeană de protecție civilă împotriva incendiilor forestiere din ultimii 10 
ani. Rapoartele Sistemului european de informare privind incendiile forestiere arată că tiparele 
temporale și spațiale ale incendiilor de vegetație din Europa se schimbă. 
        În 1998, Comisia Europeană a înființat un Grup de experți în materie de incendii forestiere, care 
servește drept platformă pentru împărtășirea experienței și a învățămintelor trase, sprijinind dezvoltarea de 
inițiative ale UE și de politici bazate pe știință, precum Sistemul european de informare privind incendiile 
forestiere. 
       Un grup de experți este un organ consultativ inițiat de Comisia Europeană în scopul de a-i oferi 
consiliere pe subiecte specifice. Grupul de experți în materie de incendii forestiere (denumit în 
continuare EGFF) a fost înființat în 1998 și include experți din cadrul administrațiilor de mediu și 
forestiere ale statelor membre care fac parte din grup. EGFF reprezintă peste 40 de țări din UE și din 
vecinătatea sa estică și sudică și este un forum-cheie prin care Comisia monitorizează tendințele actuale 
de creștere a frecvenței și gravității incendiilor de vegetație și ajută la stabilirea unor răspunsuri 
europene adecvate și eficace în cooperare cu statele membre ale UE. Gestionat în comun de către 
Direcția Generală de Mediu și Centrul Comun de Cercetare ale Comisiei Europene, EGFF se reunește 
de două ori pe an, înaintea „principalului” sezon al incendiilor de vegetație și ulterior. Activitatea actuală a 
grupului se concentrează pe elaborarea unor criterii comune de evaluare a riscurilor de incendii de 
vegetație și pe recomandări în vederea reducerii acestor riscuri prin gestionarea peisajelor și a pădurilor.  
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        Pe lângă aceste activități-cheie, EGFF contribuie, de asemenea, la dezvoltarea în continuare a 
Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), la redactarea raportului anual 
„Incendiile de vegetație în Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord” al Comisiei Europene, precum 
și la schimburile de informații privind pădurile rezistente la incendii și gestionarea durabilă a pădurilor.  
Incendiile de vegetație, inclusiv incendiile forestiere, sunt definite ca fiind „orice incendiu de vegetație 
necontrolat, care necesită o decizie sau o acțiune în ceea ce privește stingerea”. Termenul „incendiu 
forestier” este utilizat, în general, atunci când un incendiu se extinde pe cel puțin 0,5 hectare și sunt 
distruse părți din arbori. Prin  urmare, incendiile de vegetație reprezintă un concept mai larg decât incendiile 
forestiere. 
        În prezent, 85 % din suprafețele incendiate din Europa se află în Europa de Sud (Portugalia, 
Spania, Franța, Italia și Grecia), din cauza condițiilor meteorologice cu risc mai ridicat, inerente regiunii  
mediteraneene. În aceste cinci țări, au ars, în medie, aproape jumătate de milion de hectare de teren 
anual în ultimii 20 de ani. Previziunile privind schimbările climatice sugerează că aceste țări vor 
rămâne în continuare cele mai grav afectate. În același timp însă, aceste previziuni arată că pericolul de 
incendii crește și în regiunile care nu sunt predispuse la incendii de obicei, cum ar fi Europa de Nord-
est și Centrală. Alte scenarii, precum cele create de Agenția de Protecție Civilă din Suedia, arată chiar o 
creștere mult mai frapantă a riscurilor de incendii în țările din Europa de Nord. 

 
2.Prevenirea incendiilor de vegetație 

A.Guvernanța 
         Guvernanța este un aspect-cheie al prevenirii incendiilor, definind cine este     responsabil de protecția 
împotriva incendiilor de vegetație, inclusiv de prevenire și gestionare, și cine este responsabil de 
amenajarea peisajelor și gestionarea pădurilor. Aceste responsabilități revin adesea unor organizații 
diferite sau unor părți diferite   ale aceleiași organizații. Așadar, este important să se asigure că 
prevenirea incendiilor de vegetație este inclusă în prioritățile celor care lucrează la amenajarea și 
gestionarea peisajelor. Întâlnirile regulate și schimbul de informații sunt importante pentru a ajunge 
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la o abordare comună atunci când competențele sunt dispersate între organizații diferite, precum și la o 
viziune comună și la conștientizarea riscurilor în rândul entităților implicate 

B.Planificarea 
        Există avantaje evidente în anticiparea riscurilor și a factorilor determinanți ai incendiilor de 
vegetație. Acest lucru poate fi realizat prin construirea de peisaje și societăți rezistente și reziliente, 
bazate pe estimarea prealabilă a riscurilor de incendii de vegetație, corelată cu gestionarea adecvată a 
pădurilor și a activităților umane care au loc acolo. O bună planificare cuprinde mai multe etape (pe 
scurt: definirea sferei de aplicare și sondarea, evaluarea riscurilor, implementarea, monitorizarea și 
revizuirea) și include, de asemenea, planuri    de urgență, pentru a fi gata de intervenție în caz de evoluții 
neprevăzute. Logica de fond este faptul că investițiile mai mari în planificare vor reduce probabilitatea 
ca incendiile de vegetație să aibă impacturi negative semnificative din punct de vedere 

 
C.Gestionarea pădurilor 

       Copacii au în mod natural un ciclu de viață foarte lung, în funcție de specie. Atunci când vine vorba 
despre monoculturi sau pădurile seminaturale, care reprezintă cea mai mare parte a pădurilor din Europa, 
majoritatea problemelor și a complexităților actuale legate de planificarea pădurilor depind în principal de 
alegerile făcute în trecut. Din același motiv, alegerile pe care le facem astăzi vor fi decisive pentru viitor. 
Opțiunile de gestionare, fie că vizează pădurile existente sau planificarea pădurilor viitorului, au un 
impact crucial asupra vulnerabilității unei păduri la incendiile de vegetație. În mod ideal, speciile de copaci 
alese pentru plantare ar trebui să fie cel mai bine adaptate la condițiile climatice actuale și viitoare. În 
general, dacă condițiile de la fața locului permit acest lucru, speciile de foioase tind să fie mai rezistente la 
incendiile de vegetație. Mai mult, pădurile  cu specii având o combinație mai mare de categorii de vârstă și 
cele de specii combinate tind să fie mai puțin vulnerabile la incendiile de vegetație comparativ cu pădurile 
cu o singură specie și cu specii de aceeași vârstă, deoarece structura lor mai complexă poate încetini 
răspândirea focului   și din cauza comportamentului diferit la incendii al diverselor specii. 
 

D.Gestionarea încărcăturilor  
        Când se discută despre incendiile de vegetație, combustibilul este orice material care întreține 
arderea într-un astfel de incendiu. Starea sa depinde de conținutul de umezeală și de starea vegetației, 
dacă este vie sau moartă. În funcție de diferitele    circumstanțe, gestionarea combustibilului poate reduce 
riscurile de combustie. În acest sens, arderea controlată (incendiile planificate și supravegheate pentru a 
reduce cantitatea de combustibil pe baza diferitelor obiective de gestionare) se folosește frecvent în 
întreaga Europă. Colectarea de biomasă în scopul consumului local (de exemplu, încălzire) poate fi, de 
asemenea, benefică, însă devine o practică reziduală date fiind schimbările sociale și demografice. Este 
important să recunoaștem că, într-un cadru adecvat, incendiile controlate sunt de dorit datorită rolului pe 
care îl au în susținerea utilizării terenurilor și a ecosistemelor (o nouă creștere, o mai mare diversitate a 
structurii terenurilor cu buruieni, refacerea habitatului) și datorită rezilienței sporite la incendiile de vegetație  
pe care o aduc prin eliminarea încărcăturii de combustibil. În plus, arderea controlată, tăierile de rarefiere, 
pășunatul în păduri etc. trebuie să fie utilizate, în orice caz, conform unei planificări corespunzătoare. Este 
nevoie, de asemenea, să se ia în considerare că rezultatele benefice ale acestor practici pot avea doar un 
efect temporar, întrucât vegetația continuă să crească după aceea, dacă nu se are în vedere un instrument 
de planificare pe termen lung, care să includă măsuri de control al vegetației. 
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Factori determinanți 
externi 

Vremea 

 
Oamenii 

vegetație  

Factori determinanți legați 
de păduri 

 

E.Oamenii 
        Oamenii sunt adesea o cauză a incendiilor de vegetație și pot fi, de asemenea, victime ale acestora, 
astfel că rolul lor este esențial în strategia de prevenire.Oamenii trebuie să conștientizeze care sunt 
activitățile și condițiile care pot duce la izbucnirea unui incendiu de vegetație necontrolat, dar și care 
sunt activitățile care pot contribui la atenuarea riscului.Incendiile de vegetație constituie o problemă 
europeană, așadar sporirea sensibilizării la nivel european și crearea unui cadru comun de 
înțelegere pe acest subiect sunt absolut necesare, în special deoarece o parte din sezonul incendiilor 
se suprapune cu principala perioadă de vacanță, în care oamenii călătoresc pe întregul continent. 
Turiștii  sunt adesea mai puțin informați despre  riscurile locale, nu cunosc canalele de informare în 
caz de urgență și s-ar putea să nu vorbească limbile locale, toate acestea exacerbând riscurile de 
incendii de vegetație. Infrastructura, cum ar fi drumurile și căile ferate, poate, de asemenea, crește riscul 
de aprindere și necesită o atenție suplimentară. 
 

3.ForFirEx 2019 — Primul exercițiu de simulare la nivel național 
din România 
       Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat un exercițiu național de simulare a 
incendiilor forestiere, intitulat ForFirEx 2019. Exercițiul s-a desfășurat între 23 și 27 septembrie 2019 
și a vizat coordonarea activităților de leadership integrat și a structurilor de intervenție în caz de 
incendii în fondul forestier. La exercițiu au participat pompieri, pădurari și 20 de soldați. S-au folosit 
camioane, o aeronavă C-27 J Spartan și două elicoptere ale Forțelor Aeriene Române pentru a 
transporta materiale și „victime”, precum și personal de la Celula pentru Situații de Urgență din cadrul 
Ministerului Apărării Naționale și birourile de legătură din avanposturile operative. Exercițiul s-a 
desfășurat pe baza unui scenariu fictiv și a vizat instruirea și testarea structurilor de luare a deciziilor, 
de comandă și coordonare din cadrul elementelor constitutive ale Sistemului Național de Management 
al Situațiilor de Urgență.  
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Acesta a permis, de asemenea, testarea fluxului de luare a deciziilor informaționale și a comunicării 
publice, evaluarea nivelului de instruire a personalului și existența resurselor necesare pentru intervenții. 
A putut să fie verificată, de asemenea, viabilitatea măsurilor stabilite prin „Concepția națională de 
răspuns în caz de incendii de pădure”. 

 
 
 
 

 

4.Conlucrarea la nivelul Uniunii Europene  
          Atunci când incendiile de vegetație copleșesc capacitățile naționale de reacție, statele membre ale 
UE și alte șapte state participante pot declanșa Mecanismul de protecție civilă al UE pentru a solicita o 
intervenție internațională coordonată, rapidă și eficace. În ultimii 15 ani 30 % dintre toate solicitările 
de asistență primite prin Mecanismul de protecție civilă al UE au fost ca reacție la incendiile de 
vegetație. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene coordonează asistența paneuropeană și 
asigură că toate statele membre ale UE și statele participante la mecanism primesc informații cu 
promptitudine atunci când există o criză sau o urgență. Odată cu activarea sa de către orice țară din 
lume, mecanismul asigură desfășurarea rapidă  de resurse și personal adaptate nevoilor fiecărei urgențe 
în parte. 
       În martie 2019, Mecanismul de protecție civilă al UE a fost îmbunătățit prin stabilirea unei noi 
rezerve de capacități europene, care include avioane pentru stingerea incendiilor și elicoptere. Croația, Cipru, 
Franța, Grecia, Italia, Spania și Suedia au pus la dispoziția celorlalte state membre ale UE 13 avioane 
pentru stingerea incendiilor și șase elicoptere, pentru situații de urgență. Noul sistem beneficiază, de 
asemenea, de investiții mai mari în împărtășirea cunoștințelor și în activitățile de pregătire, în pofida 
provocărilor neobișnuite cauzate de restricțiile în contextul COVID-19, care au oprit majoritatea întâlnirilor 
tactice internaționale și schimbul de experiență în domeniu. 
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5.Concluzii 
       Atenuarea riscurilor de incendii de vegetație necesită analiza terenurilor și a modului în care sunt 
gestionate, astfel încât structura, compoziția și utilizarea pădurilor, a zonelor împădurite și a altor zone de 
vegetație să sporească rezistența și reziliența lor la incendiile de vegetație. Oamenii trebuie să fie 
informați și educați cu privire la incendiile de vegetație, astfel încât, prin acțiunile lor, să nu crească riscul 
de incendii, ci, dimpotrivă, să sprijine activ atenuarea acestui risc. În acest scop, sunt necesare investiții 
în educație, resurse umane, instrumente de planificare și echipamente din partea autorităților competente 
de la toate nivelurile (local, regional, național și european). UE asigură finanțare și facilitează 
coordonarea răspunsurilor comune. 
 
6.Recomandări 
 
1.Incendiile de vegetație afectează întreaga societate. Un cadru bun de guvernanță este esențial pentru a 
asigura cooperarea dintre toate părțile interesate, atât publice, cât și private. 
2.Prevenirea incendiilor de vegetație trebuie să fie o prioritate  în amenajarea peisajelor. 
3.Noile scenarii legate de schimbarea condițiilor climatice și consecințele lor necesită anticiparea 
riscurilor și a factorilor determinanți ai incendiilor de vegetație, pentru a construi peisaje și societăți mai 
rezistente și mai reziliente. 
4.Opțiunile de gestionare au un impact crucial asupra vulnerabilității unei păduri în fața incendiilor de 
vegetație. Prin urmare, amenajarea  peisajelor trebuie să aibă în vedere selectarea speciilor și a  
regimurilor de gestionare relevante în vederea creșterii rezistențeiși rezilienței pădurilor. 
5.Gestionarea combustibilului poate reduce riscurile de ardere.Dacă este bine planificată și aplicată în 
zonele adecvate, gestionarea combustibilului poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea sau 
conservarea ecosistemelor. 
6.Oamenii sunt adesea o cauză a incendiilor de vegetație și uneori sunt și victime ale acestora. Prin 
urmare, este important să se sporească sensibilizarea la nivel european și să existe o înțelegere  comună 
cu privire la incendiile forestiere, în concordanță cu realitățile fiecărei regiuni. 
7.Oportunitățile de finanțare din partea UE ar trebui să fie folosite într-un mod optim. 
8.În cazul apariției incendiilor de vegetație, o reacție internațională coordonată, rapidă și eficace este 
crucială. 

În condiții de siguranță, semnează electronic, 

                   Cu deosebită consideraţie, 

INSPECTOR ŞEF 

Locotenent colonel, 

 

 



  
 

 
 

 

RAPORT 
PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE   A BARAJULUI GURA 

RÂULUI PENTRU PERIOADA 2010-2021 
 
   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; 
▪ 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 
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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.  
 

 
   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 14.350 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 
    − 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 



 
 
 

 
Pagina 4 din 43 

 
 

    − 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. 

 
    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. 



 
 
 

 
Pagina 5 din 43 

 
 

     
    CONDUCTELE DE ADUCŢIUNE: 

 

     

 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.  
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    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 

 
 
 
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. 
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  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, 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 
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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. 
 
4.REGIMURI ȘI REGULI DE FUNCȚIONARE:REGIMURI DE FUNCŢIONARE 
   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. 
   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 
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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) 

 
  
  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. 
   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. 
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   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; 
• 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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   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 
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. 
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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). 
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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). 
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. 
 

Deformetre plot 14 
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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 
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. 
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➢ 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 

 

 
 

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. 
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➢ 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. 
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 
 

 
 

 
 
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 3 sunt amplasate 
în spațiul dintre contraforți R3, R4, R5. 
Deplasările măsurate la ansamblul de rocmetre sunt mici.Valorile maxime se întâlnesc la 
rocmetrele R1, R2 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. 
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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  
 

 
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 amplitudine 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. 
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➢ 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. 

 

 
 
 

RAPORT  
PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE   A BARAJULUI GURA 

RÂULUI PENTRU PERIOADA 2010-2021 

• Debitele afluente anuale în lac calculate în funcţie de bilanţul zilnic pe  cei doi afluenţi 
r.Mare şi r. Mic, conduc la un debit mediu pentru perioada 2010-2021 de 1.902mc/sec; 
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• Nivelul și volumul apei în lac; 

Nivelul mediu al apei în acumularea Gura Râului pentru perioada 2010-2021 a fost de                       
652.92 mdMN. 

 

              
 

• Temperatura aerului 

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 

 +12.04 0C . 

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. 
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• 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  .  

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. 
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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.  
 

◼ 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.  

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 2015 s-au executat lucrări  de reparații la coronamentul barajului, care au constat 
în tratarea rosturilor de dilatare și refacerea covorului asfaltic. 
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   Anual se execută lucrări  de reparații și întreținere la baraj. 

 

 
 

 

◼ 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 . 

  În ceea ce priveşte stabilitatea malurilor acumulării s-au evidenţiat în continuare eroziuni minore 
ale malului stang amonte de baraj precum şi surpări de mal de dimensiuni reduse pe malul stang la 
cca. 1,5 km amonte de baraj.  

 

 

◼ Starea echipamentelor hidromecanice 

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

În perioada analizată s-au efectuat evacuări de debite prin vanele golirilor de fund din ploturile 13 
şi 15 după cum urmează: 
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DEVERSĂRI BARAJUL GURA RÂULUI 

                                                                                   ÎNTRE ANII 2010-2021 

NR. 
CRT. 

ANUL PERIOADA DEVERSATĂ DEBIT 
AFLUENT 
MEDIU ÎN 
PERIOADA 
DEVERSATĂ 

(mc/s) 

DEBIT DEVERSAT 

(mc/s) 

VOLUM DEVERSAT 

(mil. mc) 

1. 2010 02-05 iulie 4.74 1.87 0.646 

2. 2011 21-24 iulie 3.16 1.05 0.363 

3. 2012 10-15 iulie 1.15 0.25 0.129 

4. 2013 13-17 iunie 0.78 1.36 0.588 

5. 2014 04-07 iulie 3.70 1.15 0.402 

6. 2015 04-10 iulie 3.15 1.29 0.779 

7. 2016 30 iunie 

01-04 iulie 

26 iulie 

5.51 

4.52 

4.01 

0.4 

0.965 

1.17 

0.036 

0.335 

0.101 

8. 2017 29-30 iunie 

01-03 iulie 

2.29 

2.41 

1.11 

1.21 

0.189 

0.313 

9. 2018 - - - - 

10. 2019 04-07 august 2.46 0.83 0.295 

11. 2020 29-31 iulie 

01 august 

5.15 

4.83 

2.69 

1.87 

0.697 

0.162 

12. 2021 03-05 august 1.50 0.58 0.161 

                 Volum total deversat                                                                                                          5.200 mil mc 

         

 

Toate echipamentele hidromecanice sunt în stare de funcţionare. 
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   În cursul anului 2015 s-au executat lucrări de înlocuire și automatizare a vanei de reglare a 
debitelor pentru alimentarea cu apă a municipiului Sibiu. 
 

      
 
 
   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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În anul 2021 a fost înlocuit grupul de acționare hidraulică (grup de rezervă) pentru acționarea 
vanelor de la golirile de fund prin intermediul unei lucrări cu terți. 
 

 
 
 
În luna octombrie 2022 s-au efectuat lucrări de întreținere (reparare) vana V11 și de înlocuire a 
vanelor V6 și V9 de pe traseul de alimentare cu apă a comunei Gura Râului. 
 
Vana 11 
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Montaj Vana 11 
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Vana 6 
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Vana 9 
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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.



  
 

Anexa nr. 1 
 

Stadiul realizării obiectivelor prevăzute în Planul de acţiuni al judeţului Sibiu, pentru realizarea Programului de 
guvernare  în anul 2022 

   

CAPITOLUL APE ŞI PĂDURI 
Nr. 
crt. Acţiunea Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana  responsabilă 

Nume şi Prenume Termen de finalizare 

Obiectivul – Prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 

 
1 

Reparație Aparare de mal pr. Sibiel la Sibiel  
hectometrii 27 si 32  
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  84 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef 
 Lucrare finalizată  

2 
Intretinere preventiva - decolmatare pr.Valea Serpuita la Sura 
Mare hectometrii 27-20 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  14 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef În curs de executare 

3 
Intretinere preventiva - Decolmatare pr.Racovita la Racovita 
hectometrii 23-27 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  11 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef 
 În curs de executare 

4 
Intretinere corectiva - Decolmatare r.Cibin aval DJ106Agnita 
la Bungard hectometrii 210-220 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  32 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef 
 Lucrare finalizată 

5 
Interventie corectiva  indiguire pr.Hartibaciu si pr.Halmer la 
Bradeni hectometrii 777-792 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  51 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef 
 Lucrare finalizată 

6 
 

Interventie corectiva Intretinere regularizare r.Hartibaciu la 
Agnita hectometrii 540-570 mal stang 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  125 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef  Lucrare finalizată  

7 
Interventie preventiva Intretinere si decolmatare incinte 
agricole Benesti-Casolt hectometrii 70-437 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  35 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef În curs de executare  

8 
Decolmatare r.Cibin pod Gusterita 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  30 mii lei S.G.A.Sibiu Ing.şef Lucrare finalizată 
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Obiectivul - Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării efectelor inundaţiilor şi a secetei  hidrologice 

1 
Intretinere preventiva dig r.Cibin la Sibiu  
hectometrii 230-265 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  24 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef  Lucrare finalizată  

2 
Intretinere preventiva subtraversari r.Cibin la Sibiu si 
Bungard 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  4 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef 
 Lucrare finalizată  

3 
Intretinere pr.Porumbacu la Porumbacu de Sus  
hectometrii 90-100  
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  62 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef 
 

În curs de executare 
  

4 Intretinere r.Cibin aval Talmaciu hectometrii 10 -35 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  36 mii lei S.G.A.Sibiu Ing.şef În curs de executare 

5 
Intretinere, regularizare albie pr.Liscov la Porumbacu de 
Sus  hectometrii 50-60 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  26 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef În curs de executare 

6 Aparare de mal pr.Cisnadie la Cisnadioara hectometrii 130 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  49 mii lei S.G.A.Sibiu Ing.şef În curs de executare 

7 
Interventie corectiva, Intretinere pereu zidit pe r. Cibin la 
Cristian hectometrii 410 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  28 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef Lucrare finalizată 

Obiectivul - Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro- meteorologic, protecţia  
surselor de apă, îmbunătăţirea calităţii apei până la atingerea stării bune a apelor şi perfecţionarea cadrului legislativ,a metodologiilor, normelor şi 
reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei 

1 

Analize de laborator cu determinarea indicatorilor fizico- 
chimici si  biologici 
Număr  total de indicatori   8406 : 
-  chimici    8101 ;  realizat 7258 
-  biologici    305 ;  realizat   321 

S.G.A.Sibiu 

 
Director 

 
 

 

 
TRIM.  IV 

  

2 
Biroul gestionare resurse de apă  
Acte reglementare – 530 
Monitoring  -  600 obiective 

S.G.A.Sibiu 
 

Director 
 

TRIM.  IV  

 
 

 



  
 

                                                                                                                                      ANEXA NR. 2 
 

DIFICULTĂȚI CU CARE SE CONFRUNTĂ SGA SIBIU 
 
LUCRARĂRI DE INVESTIȚII:   
- „Mărirea capacității de tansport a aducțiunii Gura Râului – Sibiu și lucrări de asigurare a 
comportării în timp a barajului Gura Râului, jud. Sibiu” – lucrarea este în faza de obținere a 
avizelor pentru eliberarea autorizației de construire; 
 
ACȚIUNI DE CONTROL:  
1.  Verificari tehnice a calității construcției și siguranței exploatării barajelor din categoria C și D, 
de pe teritoriul județului Sibiu, bazinul hidrografic Olt(toate barajele, indiferent de deținător-45 
baraje). 
    Acțiune finalizată în data de 21.10.2022. S-au întocmit Procese Verbale de control, cu măsuri și 
termene acolo unde a fost cazul. 
    În urma acestor controale s-a constatat că nu sunt probleme majore care să pună în pericol 
localitățile aflate în aval de aceste acumulări.  
 
 2.  ”Acţiunea de  verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor în Sibiu”, acțiune a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență 
din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor programată pentru perioada 09 - 11.11.2022.  
    La această acțiune vor participa reprezentanți ai Instituţiei Prefectului jud. Sibiu, Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Sibiu, Sistemului Hidrotehnic Mediaş - SGA Mureş, Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Dumitru -Croitoru”al jud. Sibiu, Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale 
Sebeş, Direcției Silvice Sibiu, Gărzii Forestieră Brașov - Compartiment Garda Forestieră 
Județeană Sibiu și ai Administrației Bazinale de Apă Olt.   
     Tematica acţiunii de verificare a fost transmisă tuturor participanților prin adresa nr. 6382 din 
02.09.2022. 
     Constatările și măsurile stabilite pentru punerea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice cu rol 
de apărare împotriva inundațiilor și constituirea unor stocuri de materiale și mijloace de apărare 
împotriva inundațiilor care să asigue inervenția operativă pe râurile interioare vor fi consemnate  
într-un Proces Verbal, însușit de conducerea unităților deținătoare și vizat de Prefectul Județului 
Sibiu, în calitate de Președinte al Comitetului pentru Situații d Urgență. 
    Tematica acţiunii de verificare: 
1) Stadiul și modul de realizare a măsurilor şi lucrărilor stabilite la verificările efectuate în anul 
2020; 
2) Verificarea stării tehnice şi funcţionale a digurilor longitudinale, de compartimentare şi de 
remuu: asigurarea continuităţii liniilor de apărare, modul de întreţinere al coronamentelor, 
taluzelor, rampelor de acces şi a zonelor dig-mal, existenţa bornelor, barierelor, mirelor de ape 
mari şi modul de întreţinere al acestora, starea funcţională a lucrărilor de traversare (măsuri luate  
pentru dezafectarea celor nefuncţionale şi pentru punerea în siguranţă a instalaţiilor de închidere a 
acestora), modul de întreţinere a canalelor de preluare a infiltraţiilor la diguri, după caz;  
3) Verificarea stării tehnice şi funcţionale a barajelor şi digurilor de contur, a acumulărilor 
permanente mici (categoria C şi D) a căror avariere pot pune în pericol localităţi, precum şi a 
acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor; 
4) Verificarea lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă cu evidenţierea punctelor/sectoarelor 
vulnerabile de pe cursurile de apă din județ (eroziuni de mal avansate şi active care pun în pericol 
zone locuite sau stabilitatea digurilor, cursuri de apă colmatate, construcţii hidrotehnice afectate de 
viituri) ; 
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5) Existenţa perdelelor forestiere de protecţie în zonele dig-mal de la Dunăre, modul de exploatare 
al acestora, evidenţierea zonelor lipsite de perdele de protecţie (inclusiv a golurilor din interiorul 
perdelelor existente), precum şi a celor cu plantaţii tinere; 
6) Situaţia stocurilor de materiale şi mijloace de apărare existente în conformitate cu Normativul-
cadru de dotare aprobat prin Ordinul comun - nr. 459/78/2019 al ministrului apelor şi pădurilor și al 
ministrului administraţiei şi internelor; 
7) Verificarea măsurilor întreprinse pentru reactualizarea Planurilor de acţiune în caz de accident 
la baraj, a căror perioadă de valabilitate a expirat, atât pentru acumulările din administrarea 
Administraţiei Naţionale “Apele Române”, cât şi pentru cele din administrarea S.P.E.E.H. 
Hidroelectrica SA., alţi deţinători; 
8) Verificarea la nivelul Consiliului Județean și a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) a stadiului 
integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes 
județean și local; 
9) Stadiul măsurilor și acțiunilor desfășurate la nivel de județ în vederea implementării Planului de 
măsuri pentru diminuarea riscului la inundații (PMDRI) prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la 
inundații pe termen mediu și lung; 
10) Verificarea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a modului în care au fost afişate în locuri 
publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi 
semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei, afişarea extraselor din Planul local de 
apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale la sediul primăriilor şi pe pagina 
de internet a instituţiei; 
 
11) Verificarea existenței noilor Planuri locale de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică 
precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă 
pentru perioada 2022-2025, aprobate confor legislației în vigoare; 
12)  Situația aplicării Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare; 
 
 
 
 
Director, 
Ing. Sandu Mircea BÎRS 
 
Inginer șef, 
Ing. Liviu TUDOR 
 
 
Întocmit, 
Ing. Mihaela APOSTOL 
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Exploatarea acumulării Ighiș de pe pârâul Ighiș- B.H. Mureș, între anii 

2010 - 2021 
 

Sistemul Hidrotehnic Mediaş, subunitate a Administraţiei Bazinale de Apă Mureş/ 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş, administrează cantitativ şi calitativ bazinul hidrografic al 
râului Tîrnava Mare, aferent judeţului Sibiu. 
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1. DATE GENERALE ȘI CARACTERISTICI  TEHNICE  REFERITOARE LA 
ACUMULAREA IGHIŞ 

 

 

 
Amplasament: barajul Ighiş este amplasat pe pârâul Ighiş(cod cadastral IV.1.96.42), 

afluent de stânga al râului Târnava Mare, la cca. 2,0 km amonte de confluenţă, în intravilanul 
localităţii Mediaş, judeţul Sibiu; accesul este posibil din DN 14 Mediaş – Copşa Mică şi DJ Mediaş 
- Ighişul Nou.  

 
Unitate de exploatare: Administrația Bazinală de Apă Mureș/ Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Mureș/ Sistemul Hidrotehnic Mediaş. 
 
Acte şi documente de identificare:  

• actul de aprobare a investiţiei: HCM 1014/1972 
• Proiectant general: I.C.P.G.A. Bucureşti; 
• Constructor: antreprenorul general- T.L.H. Bucureşti;   
• perioada de execuţie: 1972 – 1978. 
•   data intrării în exploatare: 27.11.1978. 

 
 

 
 
 



  
 

 3 

 
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ 

APELE ROMÂNE 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ 

MUREȘ 
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MUREȘ 

 
 
 
 
 

Menționăm că de la  punerea în funcţiune şi până în anul 1984, acumularea a fost în 
administrarea Direcției Apelor Mureş Banat, Tg.Mureş, după care, a trecut la Oficiul de 
Gospodărire a Apelor Sibiu, în baza ordinului CNA nr. 53-21.06.1984; din anul 1990, după 
înfiinţarea Regiei Autonome ''APELE  ROMÂNE'', investiţia a trecut în administrarea Direcţiei 
Apelor Târgu Mureş, în prezent Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tg.Mureş (A.B.A. Mureş).  

Acumularea Ighiş are ca folosinţă principală alimentarea cu apă brută a oraşului Copşa 
Mică și parțial localitatea Axente Sever, conform Contractului abonament încheiat anual cu A.B.A. 
Mureş; de asemenea, are şi rol în combaterea inundaţiilor de pe pr.Ighiş; în acest sens, pentru 
reţinerea viiturilor, barajul poate stoca, între nivelul normal de retenţie şi nivelul maxim la 
asigurarea 0.1 %, un volum de apă de 1,12 mil.mc.  

 
Clasa de importanţǎ ( conform STAS 4273 ): II  
Categoria de importanţǎ: C – baraj de importanţă normală 
 
Parametri caracteristici ai amenajǎrii   
  

Tipul parametrilor Niveluri Cota ( mdMB) 
Parametri determinaţi de 
caracteristici  constructive  

• Talveg 
• Volum mort 
• Golire de fund ( ax )  
• Priza ( radier sau ax )  
• Rezervă de fier 
• NNRpr.(creasta dev.) 
• NNRrestr. 
• Coronament baraj frontal 
• Niv.max.de calcul 1% 
• Niv.max.de verificare 0.1 

• 302.00 
• 310.00 
• 309.10 
• 310.60 
• 311.50 
• 331.00 
• 323.5 
• 335.00 
• 331.86 
• 332.46 

Tipul parametrilor Volume ( mil.mc ) 
Parametrii determinaţi de 
caracteristici naturale şi 
constructive 

• Total(cota coronament)  
• Brut teoretic(cota creasta deversor )  
 

• 13.4 
• 10.15 

 
Parametri determinaţi de 
condiţiile de exploatare 

• Util proiect ( Nmin.expl. – NNRpr.) 
• Rezerva de fier 
• De atenuarepr.( între nivelul maxim de 

verificare şi NNR ) 
•  De gardǎ (între nivelul maxim de 

verificare şi coronament )  

• 9.8 
• 0.13 
• 1.12 

 
 

• 2,54 
 

Suprafaţa lacului de acumulare: 

- SNNR = 93 ha;   S1%   = 98 ha;  S0,1% = 103 ha.   
Lungimea medie a acumulării la NNR = 2,5 km. 
Lăţimea medie a acumulării la NNR = 0,5 km. 
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Descrierea obiectivului 
 Barajul  frontal   
 

 

 

 

 

 

 

Tipul şi materialul de construcţie: baraj din pământ, de tip neomogen, cu două prisme 
laterale din nisip, argilos prăfos şi nucleu central de argilă. 

 
Caracteristici constructive  

• lungimea coronamentului   475.0 m 
• înălţimea construcţiei      36.0 m 
• lăţimea coronamentului       6.0 m 
• lăţimea bernei amonte                  5.0 m 
• lăţimea bernei aval        4.0 m 
• panta taluz amonte      1:4; 1:5 
• panta taluz aval      1:3; 1:3,5 
• cota talvegului la baraj 302.00 mdMB 
• cota coronamentului  335.00 mdMB 

Etanşare:  
Soluţia de etanşare a fost următoarea: 

• nucleu central de argilă cu o grosime variabilă de la 33,5 m la bază şi o grosime de 6 m  la 
coronament; 

• ecran din beton, de tip ELSE dispus sub nucleul barajului pe o lungime de  420 m, de  60 
cm grosime şi adâncime variabilă ( 7 – 25 m );   

• injecţii de legătură cu versanţii cu gel dur de silice la racordul cu cei doi versanţi pe o 
adâncime de 8 m, pe o lungime de 20 m la versantul drept şi 15 m la racordul cu versantul 
stâng 

Drenaj 
 Sistemul de drenaj al barajului se realizează printr-un filtru invers dispus în continuarea 
nucleului de argilă spre aval  şi o saltea drenantă în grosime de 30 cm la partea inferioară, dispusă 
pe toată ampriza barajului. Salteaua este prevăzută cu bretele de drenaj pe toată suprafaţa, care 
colectează infiltraţiile în două drenaje, unul pe malul stâng, celălalt pe malul drept. Aceste drenuri 
debuşează în canalul de fugă. 
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Echipament hidromecanic 
 Echipamentul hidromecanic aferent lucrării este compus din: 

• grătar rar, montat în faţa prizei de apă şi a golirii de fund 
• batardou pentru intervenţii / revizii sau reparaţii la priză şi golire: 
• trei vane fluture Ø 1000 mm şi două vane conice Ø 1000 mm, în casa vanelor(foto)  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• două vane fluture, cu acționare manuală, Dn1000 mm și compensatori de montaj 

precum și doi compensatori de dilatare Dn1000 mm; aceste echipamente sunt montate 
pe cele două conducte de golire, în galeria superioară. 
 

Descărcătorul de suprafaţă  
-este constituit dintr-o pâlnie deversoare dublă, galerie dublă de evacuare, disipator de energie şi 
canal de fugă. 
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Pâlnia deversoare are următoarele caracteristici: 
• zona superioară, cu  dimensiunile maxime în plan (15,78 x 10,58) m, între cotele 330,53 - 

331,0 mdM; 
• zona de evazare, creată în scopul asigurării regimului hidraulic corespunzător; zona este 

cuprinsă între cotele 328,60 - 330,53 mdM; 
• zona de racord la blocul de fundaţie, cuprinsă între cotele 314-328 mdM, constituită din 

două puţuri gemene cu diametrul interior de 4,0 m; acestea se continuă pe sub baraj     printr-o 
galerie dublă, cu dimensiunile maxime de (3,3x3,5) m, în lungime de 242 m; întregul ansamblu 
formează o structură unică de formă boltită cu dimensiunile maxime de (8,5x11,2) m. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Capacitatea de evacuare are următoarele valori :  

• la nivelul maxim, cu asigurarea de calcul 1%  (331,86 mdM) -  68 mc/s; 
• la  nivelul maxim cu  asigurarea de verificare 0,1%  ( 332,46 mdM) - 132 mc/s. 

 
Golirea de fund-  se realizează prin două conducte cu diametrul de 1000 mm, una fiind folosită 
pentru golire, iar cealaltă fiind conducta de aducţiune-refulare care are o ramificaţie în Casa 
vanelor, pentru situaţia în care conducta se foloseşte ca şi golire de fund. 
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Capacităţile de evacuare  ale  golirilor de fund sunt următoarele: 

• la NNR ( 331 mdM) - 13 mc/s 
• la nivelul maxim cu asigurarea de calcul 1% ( 331,86 mdM ) - 13,3 mc/s 
• la nivelul maxim cu asigurarea de verificare 0,1% ( 332,46 mdM) - 13,5 mc/s. 

Priza de apǎ   
-este amplasată în blocul de beton comun cu evacuatorul de ape mari şi are ca scop captarea apei 
din lacul de acumulare; aceasta are o intrare de formă eliptică cu axa mare L=1,5 m și axa mică 
l=1,0m  și se continuă cu o conductă metalică cu diametrul nominal de  1000 mm, care traversează 
galeria superioară a barajului în paralel cu conducta golirii de fund, până în Casa vanelor unde, o 
ramificaţie se foloseşte ca şi golire de fund, iar cealaltă ramificaţie se continuă cu conducta de 
aducţiune- refulare Ighiş- Copşa Mică.  
 

 
Această conductă, cu diametrul interior de1000 mm şi lungimea de 8,1 km face legătura între staţia 
de pompare aferentă barajului Copşa Mică şi barajul Ighiş şi este realizată din tuburi PREMO,  
tronsoane de conductă metalică şi PAFSIN. 

Debitul instalat în regim de aducţiune este de 990 l/s şi se realizează doar prin pompare 
din râul Târnava Mare prin barajul de priză Copșa Mică.  
 Capacitatea prizei pentru o conductă în regim de golire de fund, la nivel maxim, este de 14 
mc/s . 
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2. SUPRAVEGHEREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCȚIEI 
HIDROTEHNICE 

 
 Activitatea de supraveghere a comportării în timp a obiectelor amenajării, are ca scop 
obţinerea de date, în vederea stabilirii modului de comportare a obiectivelor în comparaţie cu 
prevederile proiectului şi instrucţiunilor de exploatare, măsurile ce trebuie luate în vederea limitării 
sau opririi eventualelor fenomene care ar putea duce la avarierea sau distrugerea obiectivelor, 
inclusiv la evitarea sau limitarea efectelor, avarierea sau distrugerea acestora în zonele din aval. 

Această activitate cuprinde trei categorii de acţiuni: două cu caracter permanent şi una cu 
caracter periodic, respectiv: 

• vizite periodice pentru observarea vizuală şi competentă a tuturor construcţiilor(observaţii 
vizuale); 

• măsurători efectuate cu aparate de măsură şi control (AMC) şi alte dispozitive de 
supraveghere;  

• investigaţii aprofundate, efectuate cu ocazia unor expertize periodice, atunci când 
reglementările legale impun aceasta, sau provocate, în cazul semnalării unui comportament 
neaşteptat. 

 
Observații vizuale-frecvenţa de urmǎrire  
  

    Obiectivul 
 

Aspecte şi fenomene Frecvenţa de 
urmărire 

supravegheat urmǎrite Exploatare 
normalǎ 

Exploatare 
în stare de 

atenţie 
 

LAC 
Calitatea apei- flotori, gheaţă, turbiditate 1/ zi permanent 

 Versanţi- alunecări,desprinderi, izvoare 1/1 - 3 zile permanent 
 Nivele  1/ zi permanent 
 Aspecte principale- umeziri taluze aval , 

alunecări,deformaţii, crăpături 
1/săpt. permanent 

BARAJ Aspecte obişnuite - coronament, rigole, vegetaţie, 
consolidare versant 

1/săpt. permanent 

Deversor şi 
Galerie 

Betoane- permeabilitate, rosturi, fisuri ,exfolieri 
infiltraţii, stare, instalaţii 

1/ zi permanent 

Drenaj aval Condiţii normale - capacitate de scurgere 1-2/ lună 1 /zi 
AMC şi  

instalaţii de 
Cu zone exterioare- securitatea celor exterioare, 1/ 1-3 zile permanent 

măsură Cu zone interioare- starea generală , funcţionare 1/săpt. permanent 
Echipament 

Hidromecanic 
Funcţionalitate-conform instrucţiunilor 1/ zi permanent 

 Stare specială- aspecte speciale 1/ săpt. permanent 
Infiltraţii 
totale 

Condiţii normale : aprecierea debitelor şi a turbidităţii 
pe tronsoane 

1/zi 
 
 

permanent 
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Supravegherea prin mǎsurǎtori  
 

 Organizarea activităţii de măsurători A.M.C. constă în : 
• efectuarea măsurătorilor; 
• frecvenţa măsurătorilor ; 
• corectitudinea consemnării datelor ; 
• întreţinerea dispozitivelor de urmărire ; 
• stocarea datelor şi metodele de prelucrare a acestora 

  
 Pentru urmărirea comportării barajului, iniţial s-au prevăzut: 

• 20 foraje piezometrice deschise amplasate în corpul barajului şi în versanţi - realizate în 
1979 şi 13 foraje piezometrice executate în 1985; 

• 29 piezometre hidraulice cu circuit închis, repartizate în cele trei profile, montate în 
perioada 1976 – 1977;  

• 12 celule hidrostatice de tasare; 
• 6 coloane verticale cu reperi de tasare; 
• 20 cleme dilatometrice amplasate pe bolta galeriei superioare.  
• reţea topo - geodezică : pilaştri fixi, puncte de sprijin, reperi de studiu şi reperi nivelitici. 
 

                    
Frecvenţa de efectuare a mǎsurǎtorilor :  

 
 

Obiectul 
 

Parametrii 
 

Categoria de 
 

Frecvenţa mǎsurǎtorilor 
urmǎrit urmǎriţi AMC 

sau dispozitiv 
Exploatare 

normalǎ 
Exploatare 
în stare de 

atenţie 

Categoria de 
personal care 

executǎ 
Baraj şi versanţi  Curbe de 

depresie 
baraj şi 
versanţi  

Piezometre 
deschise  

1/săpt. Permanent  barajist 

  Debite infiltrate zilnic Permanent barajist 
Galerie  Deplasari 

rosturi 
galerie  

Cleme 
dilatometrice 

1/săpt. Permanent barajist 

Baraj şi versanţi Tasări, 
deplasări 

Reţea 
geodezică 

1 / an Permanent US ( E ) 
AQUAPROIECT 

Bucureşti 
Lac  Nivelul apei 

în lac  
Mire 
hidrometrice  

1 /zi Permanent barajist 

 

În cazul unor evenimente deosebite, frecvenţa observaţiilor şi măsurătorilor se intensifică; 
pentru perioada de referință a prezentului material nu a fost cazul. 
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Praguri de periculozitate  
Regulamentul de exploatare stabileşte măsurile care se iau în funcţie de gravitatea 

situaţiei, stabilind 3  praguri critice de atenţie - pericol - alarmă  în caz de ape mari. 

 Valorile pragurilor critice de atenţie -pericol - alarmă în caz de ape mari sunt: 
o Faza I-a când nivelul în lac se află înte cotele 323,50 - 327,00 mdMB; 
o Faza a II-a când nivelul în lac se afla între 327,00 - 331,86 mdMB; 
o Faza a III-a când nivelul în lac este peste 331,86 mdMB(1 %) Criteriul de atenţie 

referitor la variaţia de nivel în 24 de ore este de 1,00 m la creştere şi de 0,50 m la 
coborâre. 
  

Conform indicaţiilor proiectantului s-au stabilit următoarele limite de atenţie, avertizare şi 
alarmă:
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Obiectul urmǎrit 
 

Parametri urmǎriţi Aspectul sau 
metoda 

Atenţie 
( A ) 

Avertizare 
( AV ) 

Alarma 
( AL ) 

Infiltrații baraj 
și versanți 

Debite (calitativ ) 
Turbiditatea apei 

Observaţii 
vizuale  

Aparitia de izvoare 
permanente 

Constatarea apariţiei de izvoare 
permanente (dimensiuni , poziţie şi 
nr.acestora ) 

Marirea debitelor in 
izvoare si aparitia de 
fisuri 

Alunecări versanți Amploarea alunecarii Observaţii 
vizuale  

Aparitia unor 
simptome de 
alunecare 

Constatarea apariţiei de zone cu 
alunecare  (dimensiuni , poziţie şi 
nr.acestora ) 

Cresterea observatiilor 
vizuale ale alunecarilor 

Fisuri sau deschideri de rost Marimea si numarul 
fisurilor 

Observaţii 
vizuale  

Aparitia de fisuri 
sau crapaturi 

Constatarea apariţiei fisurilor  
(dimensiuni , poziţie şi nr.acestora 

Evoluţia fisurilor 

Piezometre deschise în 
baraj 

Nivele ( mdM ) măsurători cu 
sonda fluier  

0,3 m între două 
măsurători 

Cu mai mult de 0,5 m între două 
măsurători 

Cu mai mult de 0,5 m 
între două măsurători 

Piezometre aval şi versanţi Nivele ( mdM ) măsurători cu 
sonda fluier 

0,5 m între două  
măsurători 

Cu mai mult de 0,7 m între două 
măsurători 

Cu mai mult de 0,7 m 
între două măsurători 

Cleme dilatometrice Deplasări ( mm ) măsurători cu 
şubler 

+/- 2 mm între 
măsurători 
 

+/- 3 mm între măsuratori 
 

+/- 5 mm între 
măsurători 
 

Drenaj mal drept Debite ( l / min ) măsurători 
directe  

Creştere bruscă cu 
8 l/min 

Creştere bruscă cu mai mult de 8 
l/min 

Creştere bruscă cu 
mai mult de 10 l/min 

Infiltrații rosturi Debite ( l/min) măsurători 
directe  

Creşterea bruscă a 
debitului cu 1 l/min 

Creşterea bruscă a debitului cu mai 
mult de 1 l/min 

Creşterea bruscă a 
debitului cu mai mult 
de 2 l/min 



 
 

 
Adresa de corespondență 
Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș 
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446 
Fax: +4 0265 215 079 
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro 
 

 
Cod Fiscal: RO 23719936 

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909 
Trezoreria Târgu Mureș 
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3. CONTROLUL  CALITĂŢII APEI 
 

Zone de control 
Controlul calităţii apei din lac se realizează prin prelevări de probe de către laboratorul 

A.B.A. Mureş, din următoarele puncte fixe : 
• pârâu Ighiş amonte intrare în lac 
• Coada lacului  – la suprafaţă  

      - la 5.0 m 
      - la 10.0 m 
      - 1.0 m de fundul lacului 

• Baraj   - la suprafaţă 
- la 2.5 m 
- la 5.0 m 
- la 10.0 m 
- la 1.0 m deasupra prizei  

 
Parametri urmăriţi : 

 La probele de apă recoltate se vor determina următorii indicatori : 
• Indicatori ai regimului de oxigen: O2, Saturaţia O3, CCOMn, CCOCr, CBO5 
• Indicatori ai regimului nutrienţilor: Azot total, Azot minimal total, Amoniac, 

Azotaţi, Azotiţi, Fosfor total, Ortofosfaţi 
• Indicatori ai producţiei primare: Planctar (fitoplanctar , zooplanctar), Biomasă 

fitoplanctonică  
•  Indicatori fizico – chimici şi bacteriologici auxiliari: pH, alcalinitate, Mn, 

Fe,germeni, Coliformi, etc. 
Recoltările de probe de apă din lacul Ighiş sunt organizate în 4 campanii anuale, în lunile 

martie, mai, iulie şi octombrie; datele se prelucrează doar la A.B.A. Mureş, la laboratorul propriu, 
iar buletinele de analiză şi concluziile campaniilor de recoltare se înaintează biroului Protecția 
Calității Apelor, din unitate. 

În anul 2015 a fost implementat, şi în prezent este exploatat, proiectul Watman- Sistem 
Informaţional de Management Integrat al Apei, etapa I „Mărirea gradului de siguranţă la 
construcţiile hidrotehnice/ Staţii automate cu senzori pentru creşterea gradului de 
siguranţă a barajelor” 

Investiţia a presupus montarea următoarelor echipamente: 
• traductor de nivel apă lac care măsoară nivelul apei din acumulare 
• traductor precipitaţii care măsoară precipitaţiile lichide căzute în zona acumulării 
• traductor temperatură mediu ambiant care măsoară temperatura în zona acumulării 
• traductori de poziţie vană(două bucăţi) montaţi pe vanele de serviciu şi golire de fund;   
• sistem de achiziţie şi transmisie date, tip Datalogger destinat preluării automate, 

prelucrării, memorării şi transmisiei datelor preluate de la traductoarele menţionate 
anterior. 
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4. REGIMURI DE FUNCŢIONARE ŞI REGULI DE EXPLOATARE 
  

Modul de stabilire a deciziei privind regimul de exploatare se determină în funcţie de mai mulţi 
factori şi anume: 
 - nivelul apei în lacul de acumulare în raport cu graficul dispecer; 
 - prognoza meteorologică pe durată scurtă şi pe durată lungă; 
 - starea tehnică a barajului, starea versanţilor; 
 - starea tehnică a echipamentelor hidromecanice: goliri de fund, conducte de aducţiune 
refulare, vane, grătare, batardouri; 
 - nivelele râului Tîrnava Mare; 
 - rezultatele măsurătorilor AMC-urilor. 
 
 În funcţie de cele prezentate mai sus, se stabilesc următoarele regimuri de exploatare: 

• regim de exploatare la ape medii; 
• regim de exploatare la ape mici; 
• regim de exploatare la ape mari sau viituri; 
• regim de exploatare la îngheţ. 

 Decizia de exploatare  în diverse regimuri se stabilește de către A.B.A. Mureş - 
S.G.A.Mureş, în funcţie de relaţia cotă – suprafaţă apă lac – volum  şi este transmisă prin 
dispeceratul A.B.A.Mureş la Sistemul Hidrotehnic Mediaș 

 
Nr.crt. Cota Supraf.(ha) Volum          

(mil.m.c)  
Obs.  
praguri critice  
 

1 304.00 0.5 0.025  
2 304.50 1.0 0.032  
3 305.00 1.5 0.040  
4 305.50 2.0 0.050  
5 306.00 2.5 0.060  
6 306.50 3.0 0.075  
7 307.00 3.5 0.090  
8 307.50 4.0 0.110  
9 308.00 5.0 0.130  

10 308.50 6.0 0.155  
11 309.00 7.0 0.180  
12 309.50 8.0 0.210  
13 310.00 9.2 0.240 N min.minimorum 
14 310.50 10.20 0.275  
15 311.00 11.50 0.310  
16 311.50 13.00 0.350 N min.expl. 
17 312.00 14.90 0.390  
18 312.50 16.00 0.445  
19 313.00 17.90 0.500  
20 313.50 20.00 0.600  
21 314.00 21.90 0.700  
22 314.50 23.50 0.825  
23 315.00 26.00 0.950  
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24 315.50 28.00 1.100  
25 316.00 30.00 1.250  
26 316.50 32.00 1.425  
27 317.00 34.00 1.600  
28 317.50 36.70 1.800  
29 318.00 37.90 2.000  
30 318.50 40.00 2.225  
31 319.00 41.50 2.450  
32 319.50 43.00 2.700  
33 320.00 45.00 2.950  
34 320.50 46.50 3.225  
35 321.00 48.00 3.500  
36 321.50 50.00 3.785  
37 322.00 51.30 4.070  
38 322.50 52.50 4.365  
39 323.00 54.00 4.660  
40 323.50 55.00 5.00 NNR reg.restr. 
41 324.00 57.00 5.270  
42 324.50 58.30 5.585  
43 325.00 60.00 5.900 FAZA I 
44 325.50 61.70 6.225  
45 326.00 63.80 6.550  
46 326.50 65.20 6.900  
47 327.00 68.50 7.250  
48 327.50 71.50 7.605  
49 328.00 74.00 7.960  
50 328.50 77.50 8.320  
51 329.00 80.00 8.680  
52 329.50 83.50 9.045 FAZA  II 
53 330.00 86.50 9.410  
54 330.50 89.00 9.780  
55 331.00 93.00 10.150 NNR proiect. 
56 331.50 96.50 10.525  
57 331.86 98.00 10.79 N max.1% 
58 332.00 99.40 10.900  
59 332.46 103.00 11.27 N max.0.1% 
60 332.50 103.00 11.302  
61 333.00 105.00 11.715 FAZA  III 
62 333.50 108.50 12.132  
63 334.00 111.50 12.550  
64 334.50 114.90 12.975  
65 335.00 117.00 13.400 Nivel coronament 

 

Menționez că până în prezent, deversorul de ape mari nu a intrat în funcțiune.  

În caz de ape mari, se respectă schema sinpotică prezentată în anexa 1. 
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5. EXPLOATAREA AMENAJĂRII ÎN PERIOADA 2010-2021 

- în perioada menționată anterior amenajarea a avut drept scop alimentarea cu apă brută a 
orașului Copșa Mică 

- volumele de apă prelevate din lacul Ighiș, pentru orașul Copșa Mică/ Serviciul Public, în 
această perioadă, este următoarea: 
 

Nr.crt. An ref. Volum (mii mc) 
1 2010 1179,36 
2 2011 1076,14 
3 2012 1146,68 
4 2013 1064,069 
5 2014 803,92 
6 2015 814,552 
7 2016 813,08 
8 2017 712,19 
9 2018 585,247 

10 2019 677,531 
11 2020 636,51 
12 2021 887,76 

TOTAL  10397,039 
  

Menționez că scăderea volumului de apă prelevat se datorează diminuării activității 
S.C.Sometra S.A.Copșa Mică, principalul consumator industrial din zona Copșa Mică. 

Variația volumelor și a nivelului apei în lac, în perioada 2010- septembrie 2021 este 
prezentată în graficul de mai jos: 
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6. EVALUAREA POTENȚIALULUI  ECOLOGIC ŞI A STĂRII CHIMICE   

 PENTRU  PERIOADA 2010 - 2021 
 

Acumularea Ighiș se află pe corpul de apă de suprafață Ighiș, având codul  
ROLW4.1.96.42_B2A și tipologia ROLA05.  

Corpul de apă este unitatea de bază care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi 
verificarea modului de atingere al obiectivelor ţintă ale Directivei Cadru Apă. Conform Directivei 
Cadru Apă (DCA); prin „corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ 
al apelor de suprafaţă - râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape tranzitorii, o parte din 
apele costiere.  

Din punct de vedere a calității apelor, acumularea Ighiș se monitorizează la nivelul secțiunii 
mijloc lac (ML) cu program de supraveghere.   

Evaluarea potențialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează prin integrarea 
elementelor de calitate biologice, fizico-chimice generale și poluanţi specifici. 

Potențialul ecologic final ia în considerare principiul “one out – all out”, respectiv cea mai 
defavorabilă situaţie.  

Din punct de vedere al elementelor biologice pe acest corp de apă a fost monitorizat doar 
fitoplanctonul, cu 4 recoltări de probe integrate din zona fotică de la nivelul secțiunii desemnate 
(ML). 

  În perioada 2010 - 2021, din punct de vedere al elementelor biologice corpul de apă de 
suprafață s-a încadrat în general în potențial MODERAT excepție fiind anii 2015, 2016, 2020 și 
2021 când corpul de apă de suprafață s-a încadrat în potențial BUN.  

Din punct de vedere al elementelor fizico- chimice 
Metodologia de evaluare a potențialului ecologic pentru elementele fizico-chimice (suport 

pentru elementele biologice) respectă cerinţele Directivei 90/2009/CE transpusă în legislaţia 
naţională prin HG 570/2016 şi a luat în considerare următoarele elemente: 

➢ elemente fizico-chimice generale 
➢ condiţii termice (temperatura apei) 
➢ starea acidifierii (pH) 
➢ condiţii de salinitate (conductivitate) 
➢ condiții de oxigenare (oxigen dizolvat în termeni de concentraţie, CCO-Cr, CBO5) 
➢ Nutrienţi (N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ntotal, P-PO4, Ptotal). 
➢ Poluanţi specifici: nesintetici (Cu, Zn, As, Cr) şi sintetici (Xileni (sumă), PCB-uri (sumă 

de 7), toluen, acenaften, fenoli, detergenţi anion-activi şi cianuri totale). 
 

 În perioada 2010 - 2021, din punct de vedere al elementelor fizico-chimice corpul de apă 
de suprafață Ighiș, ac. Ighiș s-a încadrat în potențial BUN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
Pagina 17 din 19 

 
 

 

 
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ 

APELE ROMÂNE 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ 

MUREȘ 
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MUREȘ 

 
 
 
 
 
 
Evaluarea integrată a potențialului ecologic 
 
 Potențialul ecologic al corpului de apă pentru perioada 2010 - 2021 a fost determinat de 

valorile obținute la indicatorii biologici monitorizați, încadrându-se conform tabelului următor:  
 

 
 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Din punct de vedere al evaluării stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă (ape 

interioare – râuri şi lacuri, ape costiere, tranzitorii şi teritoriale)această activitate se efectuează 
având în vedere substanţele/grupele de substanțe prioritare/ prioritar periculoase, atât de tip 
sintetic (organice) cât şi nesintetice (metale), în conformitate cu prevederile Directivei Cadru a 
Apei 2000/60/CE, transpusă în legislaţia naţională prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi ale Directivei 2008/105/CE, Directivei 2009/90/CE și 
Directivei 39/2013/CE transpuse în legislaţia naţională  prin HG nr. 570/2016 privind aprobarea  
Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar 
periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți. 

Evaluarea anuală finală a stării chimice se realizează luând în considerare cea mai 
defavorabilă stare chimică dintre cea efectuată pentru mediul de investigare apă și mediu de 
investigare biotă. 

 Evaluarea stării chimice a corpului de apă de suprafață Ighiș, ac. Ighiș, s-a efectuat pe 
baza datelor de monitorizare obţinute pentru  substanţele prioritare/prioritar periculoase 
identificate în corpul de apă,  în mediul de investigare apă. 

  
În perioada 2010 – 2021, corpul de apă, se încadrează în stare chimică BUNĂ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anul 
EVALUARE 

ANUALĂ - POTENȚIAL 
ECOLOGIC 

2010 MODERAT 
2011 MODERAT 
2012 MODERAT 
2013 MODERAT 
2014 MODERAT 
2015 BUN 
2016 BUN 
2017 MODERAT 
2018 BUN 
2019 MODERAT 
2020 BUN 
2021 BUN 
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7. LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI INVESTIȚII  EXECUTATE ÎN PERIOADA 2010-2021 
 

Pentru exploatarea în condiții de siguranță a investiției, în perioada de referință detaliată 
în acest material, au fost executate următoarele lucrări:  

  
 2011- conform contractelor, încheiate de A.B.A.Mureș, nr. 3/ 

06.06.2011/proiectare şi 124/07.11.2011/execuție, s-a realizat, de către S.C.CAD 
ELECTROPLUS S.R.L.Reghin/proiect și S.C.SERVINSTAL S.R.L. TG.MURES/ execuţie, 
lucrarea “Revizie tehnică și reparații la instalațiile electrice și hidromecanice la Casa Vanelor Baraj 
Ighiș”  

 
 2014 - în baza contractului, încheiat de A.B.A.Mureș, nr. 196/17.12.2014, s-a 

realizat, de către S.C.TERA COM S.R.L. Mediaș, jud.Sibiu, lucrarea “Reparaţie hidroizolaţie Casa 
Vanelor Baraj Ighiş“  
 

 
 2016- conform contractului, încheiat de A.B.A.Mureș, nr. 45/25.07.2016, s-a 

realizat, de către S.C.TERA COM S.R.L. Mediaș, jud.Sibiu, lucrarea "Instalație de încălzire la 
Casa vanelor, acumulare Ighiș, jud.Sibiu". 

 
 2016- în baza contractului încheiat de A.B.A.Mureș, nr.32/23.06.2016. 

S.C.Redatronic S.R.L. Mureş, jud.Mureș a executat lucrarea " Asigurarea funcționării în siguranță 
a obiectivelor cuprinse în lista infrastructurii critice (supraveghere prin sistem video și antiefracție) 
la acumularea Ighiș, jud.Sibiu".  
 

 2021- la începutul lunii ianuarie 2021, în urma verificărilor curente efectuate de 
personalul de exploatare al acumulării permanente Ighiș, s-a constatat că pe conducta de 
aducțiune-refulare Ighiș-Copșa Mică, la cca.100 m.l. aval de îmbinarea galeriei cu turnul de 
evacuare, la compensator, au apărut pierderi de apă de cca.0,7 l/s.  
               Pentru exploatarea în siguranță a conductei de aducțiune-refulare Ighiș-Copșa Mică și 
pentru stoparea pierderilor de apă din lac, s-a impus intervenția în regim de urgență astfel încât 
să nu fie afectată, pe termen lung, alimentarea cu apă a orașului Copșa Mică; în acest sens s-a 
dispus o expertiză tehnică a prizei de apă; aceasta a fost efectuată cu ajutorul unei firme 
specializată în scufundări marine iar în urma concluziilor prezentate s-a luat hotărârea executării 
lucrărilor necesare stopării exfiltrațiilor.  
              În cadrul lucrării au fost montate două vane flutur, cu acționare manuală Dn1000 mm și 
compensatori de montaj precum și doi compensatori de dilatare Dn1000 mm; au fost efectuate 
probele de funcționare aferente fiecărui echipament și nu au fost constatate deficiențe de montaj 
sau de funcționare, astfel încât alimentarea cu apă a orașului a fost restabilită integral pe 
conducta de aducțiune-refulare, iar în prezent, se realizează gravitațional, în condiții de siguranță. 

Menționăm că prin realizarea acestei investiții se reduce substanțial timpul de acționare 
în caz de avarii deci disconfortul creat prin sistarea alimentării cu apă a populației. 
            Lucrarea, în valoare de  437.000 lei, a fost executată conform contractului nr. 
43/28.10.2021, de S.C.Uzinsider General Contractor  S.A.București. 
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8. Concluzii privind exploatarea acumulării în perioada  2010-2021 
 
Sintetizând informaţiile prezentate, se poate afirma că: 

• în perioada 2010-2021, acumularea a funcţionat în condiţii normale, conform graficelor 
dispecer transmise; 

• nu au fost constatate abateri de la valorile şi condiţiile impuse prin Regulamentul de 
exploatare; 

• nu a fost neceasar intrarea în regimuri speciale de funcţionare (viituri, secetă, poluări, 
etc); 

• alimentarea cu apă brută a folosinţelor s-a desfăşurat în condiţii optime; 
• nu au fost constatate deficienţe în exploatarea instalaţiilor şi a echipamentelor aferente 

sistemelor de manevră 
• nu au fost înregistrate poluări accidentale sau fenomene extreme. 
 
 
 
 
 
 

    DIRECTOR S.G.A. MUREȘ 
                                                                                                 ing. Ovidiu IANCULESCU 

 
 
 
 
 
 
ȘEF SISTEM HIDROTEHNIC MEDIAȘ 
                 ing. Rodica Stroi  



 

Acumulare Ighiş  

S bazin hidrografic – 23kmp 

NNRpr. – 331 mdMB 

V NNR – 10.15 mil. mc 

NNR reg.rest.- 323.5 mdMB 

VNNRreg. rest. – 5.0 mil.mc 

Prelucrare date 
operative 

Analiza posibilităţilor de atenuare în funcţie de 
nivelul lacului 

Se poate  reţine viitura 
prognozată în lac 

 Se urmăreşte evoluţia nivelului apei în 
lac şi se acţionează conform 

regulamentelor de funcţionare la ape 
mari 

 Se urmăreşte evoluţia nivelului apei în 
lac şi se estimează volumul ce va fi 

evacuat prin golirile de fund 

  

Se deschid vanele golirii de 
fund  

  

 

Nivel în 
creştere 

Nivel în 
scădere  Se alertează Comitetele 

locale de apărare, aferente 
localităţilor din  aval de 

Acumularea Ighiş  

 În funcţie de evoluţia debitelor şi nivelelor pe pârâul 
Ighiş se stabilesc măsurile ce trebuie luate pentru  

atingerea NNR cu coborârea nivelului lacului de maxim 
0,5 m în 24 ore      

Anexa 1. Schema sinoptică de stabilire a deciziei de exploatare în perioade de viitură 



Programele de susținere 
a produselor deficitare 
la nivelul județului Sibiu

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ SIBIU

Ing. Roxana-Cristina ENESCU



HOTĂRÂREA nr. 798 din 16 iunie 2022 -
pentru aprobarea Programului de susținere a 

producției de struguri de masă pentru anul 2022

Stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea
producției de struguri de masă.

Locul depunerii cererii - sediul Direcției pentru Agricultură Județeană
Sibiu.

Se acordă:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de
producător emis în baza Legii nr. 145/2014;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale și întreprinderi familiale;

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

În județul Sibiu nu s-a depus nici o solicitare privind acest ajutor de
minimis deoarece în județ nu sunt producători de struguri de masă.



PROGRAMUL DE SUSŢINERE PENTRU 
ACTIVITATEA DE REPRODUCŢIE,

INCUBAŢIE ŞI DE CREŞTERE ÎN 
SECTORUL AVICOL

Schemă multianuală legiferată prin Legea 227/2018, Ordin de Ministru nr. 463/2019 
privind Normele de aplicare și completată prin Ordinele de Ministru nr. 249/2022 și
300/04.10.2022.

Ultimul termen actual de înscriere - 21.10.2022.

Locul depunerii cererii - sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu.

Scop: înfiinţarea de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere, 
investiţii în ferme de reproducţie sau în staţii de incubaţie ori în ferme de creştere, 
aflate în activitate sau în conservare, mărirea capacităţii de cazare/ producţie pentru
ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere existente.

Beneficiari: persoane juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin astfel de exploataţii
cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar sau exploataţii de păsări aflate în
conservare ori staţii de incubare a ouălor aflate în conservare.

Înscriși: 2 societăți – valoare estimată a ajutorului peste 3.650.000 euro.



PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A CRESCĂTORILOR DE 
SUINE - PENTRU ACTIVITATEA DE REPRODUCȚIE

Schemă multianuală legiferată prin Legea 195/2018, Ordin de Ministru
nr. 420/2019 privind Normele de aplicare completate prin Ordine de Ministru nr.
239/2022 și 300/2022.

Termen de înscriere actual - 21.10.2022.

Locul depunerii cererii - sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu.

Scopul: îmbunatatirea nivelului de performanță și sustenabilitate al fermelor de
reproducție sau de creștere ori de îngrășare a suinelor, pentru investiții în ferme de
reproducție rasă pură și/sau bunici și în ferme de reproducție hibrizi părinți.

Beneficiari: persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II ori asociate în
cooperative agricole, care dețin exploatații autorizate/înregistrate sanitar-
veterinar, pentru investiții în ferme noi, în ferme aflate în activitate pentru locuri
noi de cazare și dotări pentru reproducție, sau pentru locuri de cazare pentru
reproducție în ferme aflate în conservare.

În anul 2022 nu s-a înscris nici un fermier.



PROGRAMUL DE SUSŢINERE A PRODUCŢIEI DE LEGUME ÎN SPAŢII PROTEJATE

Legiferată prin Hotărarea de Guvern nr. 148/2022 pentru anul 2022.

Se aplică pentru 2 cicluri de cultură, cu o singură cultură/ciclu din legumele:

❖ ciclul I - tomate

❖ ciclul II – tomate, ardei gras şi/sau lung – capia, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac,
ceapă verde.

Scopul: susţinerea producţiei de legume în spaţii protejate, pe o suprafaţă cumulată de
minimum 1.000 mp/ciclu de producţie, cu producţii minime corespunzătoare culturii înfiinţate,
fără să depăşească conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

Se derulează prin Direcția pentru Agricultură județeană Sibiu.

Perioada de înscriere: până cel târziu data de 1 martie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de
producţie, respectiv în perioada 25 iulie - 31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de
producţie.

Perioada de valorificare a producţiilor: în perioada 1 martie - 10 iunie inclusiv a anului de
cerere, pentru ciclul I de producţie, şi, respectiv, 15 octombrie - 9 decembrie inclusiv a anului
de cerere, pentru ciclul II de producţie.

Beneficiari: producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, producători
agricoli PFA, II şi IF, producători agricoli persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul producţiei primare de produse agricole.

Înscriși în anul 2022: 8 fermieri pentru ciclul I, 5 fermieri pentru ciclul II.

Valoarea maximă poate fi de 4.000 euro/beneficiar/an.



PROGRAMUL DE SUSŢINERE A PRODUCŢIEI DE USTUROI

Legiferată prin Hotărarea de Guvern nr. 147/2022 pentru anul 2022.

Scopul: susţinerea producţiei de usturoi pentru anul 2022, pe o suprafaţă de 
minimum 3.000 mp, cu producţie minimă de 3 kg/10 mp.

Se derulează prin Direcția pentru Agricultură județeană Sibiu.

Perioada de înscriere: până cel târziu data de 16 mai 2022 inclusiv a anului de 
cerere.

Perioada de valorificare a producţiei: în perioada 1 iunie - 21 noiembrie 
inclusiv a anului de cerere.

Beneficiari: producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de 
producător, producători agricoli PFA, II şi IF, producători agricoli persoane 
juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de 
produse agricole.

Înscriși în anul 2022: 3 fermieri.

Valoarea maximă: 3.000 euro/ha/an.



Concluzii și recomandari

Prin implementarea programelor de minimis la nivel de județean si național, se urmărește dezvoltarea fermelor
de familie prin promovarea soiurilor de plante și rase de animale performante din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Sunt programe gândite pentru fermieri, pe baza propunerilor venite de la aceștia.

Îi încurajăm în continuare să ne transmită propunerile dumnealor, considerăm că dialogul permanent cu
fermierii este calea corectă pentru dezvoltarea agriculturii romanești.

Recomandăm, ca tot mai mulți producători să se asocieze astfel încât produsele lor să ajungă în supermarketuri
și pe mesele românilor. De asemenea, îndrumarea noastră esențială este ca toți cetătenii să se axeze în principal pe
consumul produselor agroalimentare produse în zona noastră.



Vă mulțumesc pentru 
atenția acordată!
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