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REZUMAT. Barajul Gura Apelor, cu cei 168 de metri ai săi, este cel mai înalt din România, și al doilea ca 

mărime din Europa de acest tip. În 16 august 2021, la 35 de ani de la inaugurarea barajului, lacul său 

de acumulare atinge pentru prima dată nivelul maxim de umplere. Situația geologică particulară a 

versantului stâng al barajului Gura Apelor a făcut ca realizarea voalului de etanșare să fie oprita pe 

ultima pătrime a înălțimii de retenție, ceea ce a condus la exploatarea lacului cu nivele restricționate. 

După circa 10 ani de studii și analize, în anul 2004 s-a decis ca etanșarea versantului stâng să se execute 

prin foraje de injecții, Între cota 960,00 mdM și coronamentul barajului (1078,50 mdM), cu echipamente 

performante. În ansamblul lor fenomenele de exfiltrație monitorizate în procesul de umplere controlată 

pun în evidență un succes al operațiunilor de impermeabilizare prin injecții a versantului stâng. 

Cuvinte cheie: baraj, etanșare, injecții, exfiltrații. 

ABSTRACT. Gura Apelor dam, having a height of 168 m is the tallest dam in Romania and the second in 

Europe among the dams of this type. On 16 of August 2021 after 35 yers since its competition, the water 

in the reservoir reaches its normal operation level. The difficulties encountered during the grouting 

process on the left abutment of Gura Apelor dam due to complex geological conditions has imposed the 

stopping of the grout curtain performance on the last upper quarter of the dam height. Consequently, 

the reservoir water level was severely restricted. After 10 years of studies and analyses in 2004 it was 

decided to complete the grout curtain by the same grouting process but using high performance 

equipment. The closely monitoring seepage phenomena pointed out that the imperviousness of the left 

abutment was successfully achieved. 
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1.DATE PRIVIND BARAJUL 

De ce această comunicare? 

Pornind de la provocările economiei circulare: 

● Redu risipa; ● Protejează mediul cu instrumente 

specifice; ● Contribuie la un mediu curat; - Reciclare, 

● Protejează planeta, am selectat opțiunea „Contri-

buie la un mediu curat”. Barajul Gura Apelor este 

parte din acumulările de apa și amenajările 

hidroenergetice care susțin dezvoltarea durabila și 

contribuie la reducerea emisiilor de carbon. 

De ce barajul Gura Apelor? 

Barajul Gura Apelor, cu cei 168 de metri ai săi, 

este cel mai înalt din România, și al doilea ca mărime 

din Europa de acest tip, dimensiunile sale întrecând 

de trei ori pe cele ale piramidei lui Keops! Vineri, 16 

aprilie 2021, s-au împlinit 35 de ani de la inaugurarea 

construcției barajului Gura Apelor, unul dintre cele 

mai mari proiecte hidroenergetice din România 

secolului XX. În 16 august 2021, la 35 de ani de la 

inaugurarea barajului, lacul său de acumulare atinge 

pentru prima dată nivelul maxim de umplere. 

 
 

Figura 1. Barajul Gura Apelor cu lacul la nivelul normal  

de retenție. 

 

Lacul de acumulare Gura Apelor are o adâncime 

maximă de peste 160 de metri, iar barajul lui are o 

lungime de 464 de metri. 
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Situat la cota 1.000 față de nivelul mării, barajul are 

o lățime la bază de peste 550 de metri, iar la 

coronament de 12 metri. Drumul care îl traversează îi 

duce pe turiști la Poiana Pelegii, locul de pornire ale 

mai multor trasee turistice din Parcul Național Retezat. 

Barajul este amplasat la confluența râurilor 

Lăpușnicul Mare, Lăpușnicul Mic și râul Șes, în locul 

numit Gura Apelor, situat la 45 km de orașul Hațeg. 

Date caracteristice: 

– înălțime   168 m 

– lungime la coronament  480 m; 

– lățime maximă la bază  540 m; 

- lățime la coronament   12 m; 

- înălțime maximă   168 m. 

– volum total   230 mil. m3  

Barajul este fundat pe roci metamorfice. Treimea 

inferioară a versantului stâng, zona de albie și versantul 

drept, sunt alcătuite din șisturi cuarțoase, filetase cu 

intercalații de șisturi cloritoase, înclinate puternic către 

versantul drept. Rocile care aparțin acestei zone 

formează un masiv compact, slab permeabil, care nu a 

pus probleme deosebite la executarea lucrărilor de 

injecții.  
 

 
 

Figura 2. Vedere in plan și secțiune tip. 

 

 
 

Figura 3. Injecții la versantul stâng. 

 

Barajul este fundat pe roci metamorfice. Treimea 

inferioară a versantului stâng, zona de albie și 

versantul drept, sunt alcătuite din șisturi cuarțoase, 

filetase cu intercalații de șisturi cloritoase, înclinate 

puternic către versantul drept. Rocile care aparțin 

acestei zone formează un masiv compact, slab 

permeabil, care nu a pus probleme deosebite la 

executarea lucrărilor de injecții.  

2. ETANȘAREA ROCII DE FUNDARE 

Acumularea apei În lacul de acumulare a Început 

în anul 1986, exploatarea hidroenergetică fiind făcută 

cu restricții de cotă a nivelului lacului, deoarece 

voalul de etanșare în versantul stâng era executat până 

În jurul cotei 980,00 mdM (aproximativ la jumătatea 

adâncimii maxime a lacului).  
Infiltrațiile mari de apă care s-au produs la 

depășirea acestei cote, în intervalul de cote 980,00 - 
1014,00 mdM a necesitat o analiză amplă a situației, 

analiză care a durat circa 10 ani (1994 - 2004). Analiza 

a avut drept obiectiv adoptarea unor măsuri sigure de 
etanșare a terenului de fundare. În acest scop au fost 
analizate diverse variante de soluții, iar în final s-a 
căzut de acord ca etanșarea versantului stâng să se 
execute prin foraje de injecții, Între cota 960,00 mdM 
și coronamentul barajului (1078,50 mdM), cu 
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echipamente performante. Au fost prevăzute injecții 
pentru bulbul de contact nucleu de argilă - teren de 
fundare, executate din galeria de injecții, până la 
adâncimea maximă de 15,00 m. În zona de șisturi au 
fost realizate foraje de injecții pentru voalul propriu-
zis, cu adâncimi de 35,00 m, dispuse pe 3 șiruri, cu 
distanta de 0,50 m intre șiruri și 2,00 m Între forajele 
de pe același șir; În zona de brecie, cu lungimea de 
23,30 m , au fost realizate injecții pentru bulbul de 
contact și injecții pentru voal, cu foraje de 35,00 m 
adâncime, dispuse pe 3 șiruri. În zona de granitoide, 
cuprinsă între cotele 1028,20 -- 1078,50 mdM, cu 
lungimea de circa 150,00 m au fost realizate injecții 
dispuse pe 3 șiruri, au adâncimi de 55,00 m in zona 
galeriei perimetrale și 70,00 m pe platformă și in 
galeria de la cota 1078,50 mdM. 

Analiza eficacității injecțiilor de voal executate, 

bazată pe experiența dobândită in urma execuției 

lucrărilor de injecții la alte baraje, aflate in condiții 

geologice similare, a condus la concluzia că injecțiile 

efectuate îndeplinesc condițiile de exigență. . 

Atestarea eficientei voalului de etanșare s-a 

realizat și pe baza unui model in elemente finite 

(figura 4). Calibrarea modelului matematic a avut la 

bază rezultatele monitorizării debitelor infiltrate în 

timpul umplerii experimentale a lacului până la cota 

1030 mdM.  
 

 
 

Figura 4. Modelarea matematică a infiltrațiilor. 

 

Efectul extinderii in profunzime a voalului pe zona 

in care adâncimea injecțiilor suplimentare a fost inițial 

limitată la 35 m a fost inclus prin specificarea 

permeabilității corespunzătoare voalului și pe noua 

zonă injectată. În acest fel s-a „închis” și zona depistată 

anterior ca având infiltrații „ concentrate”. Din calcule 

și din măsurători a reieșit că un aport semnificativ în 

creșterea debitelor exfiltrate îl are galeria de drenaj mal 

stâng. 

Efectul benefic al închiderii circulației de apă din 

spatele cămășuielii acestei galerii este evidențiat de 

faptul că prin această măsură debitul colectat în 

galeria colectoare se reduce la 39.84 l/s, adică cu cca 

40%. 

Evacuatorii de ape mari ai barajului Gura Apelor 

constau din descărcătorul de suprafața, golirea de 

fund și golirea de semi adâncime.  

Descărcătorul de suprafața este amplasat la malul 

drept și este de tip canal cu admisie laterala.  

Golirea de fund este amplasata la malul drept și 

este de tip galerie sub presiune, blindata pana la casa 

vanelor și cămășuita cu beton in aval 

Golirea de semi adâncime este amplasata la malul 

drept. Golirea debușează in canalul rapid al 

descărcătorului de ape mari. 

 

 
 

Figura 5. Descărcătorii barajului. 

 

.  

 

Figura 6. Descărcătorul de suprafață. 

 

Pentru monitorizarea eficacității voalului sunt 

relevante presiunile interstițiale amonte și aval de 

voal, debitele exfiltrate colectate și nivelul freatic 

aval de baraj. Galeria de injecții de la contactul nucleu 

- rocă, poziționata in centrul nucleului, are foraje „ de 

drenaj” care au fost închise și echipate cu manometre.  

Barajul este prevăzut cu un sistem corespunzător 

de monitorizare care a fost realizat in principal pe 

durata execuției barajului (1975-1996). Exfiltrațiile 

în galeriile de injecții, de colectare de pe versantul 

stâng, de drenare a versantului stâng cota cca. 

1000 mdM, la piciorul aval al barajului, prin 
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măsurători la forajele de drenaj, la diverse surse 

(exfiltrații prin defecte ale betoanelor galeriilor, pe la 

rosturi, ș.a.), la deversoarele și canalele rapide 

(deversoarele DV1, DV5, din galeria de colectare la 

piciorul versantului stâng, canalul rapid DV8 pe rigola 

galeriei de colectare, deversorul DV6 de la piciorul 

aval al barajului și la deversorul DV7 de la debușarea 

galeriei de evacuare gravitațională a exfiltrațiilor; 

nivelurile piezometrice în rocă amonte și aval de 

voalul de etanșare prin măsurători la celulele de 

presiune interstițială montate în foraje (42 celule în 

funcțiune în 7 profile transversale) și prin 14 foraje 

hidrogeologice pe vale și pe versanți aval de baraj; 

Debitele exfiltrate prin nucleu și cele care per 

colează voalul sunt colectate de „galeria de colectare 

a ex filtrațiilor” poziționată în filtrul aval, la limita 

aval al acestuia, la contactul cu roca (fig. 7).  

 

 
 

Figura 7. Sistemul de monitorizare a eficienței voalului. 

 

În lungul galeriei colectoare sunt pozate diafragme 

care separă tronsoane distincte. Prin aceste diafragme 

se separă zona de colectare a ex filtrațiilor, permițând 

localizarea ex filtrațiilor în exces și prin aceasta 

eventuale percolări ale nucleului de etanșare. Galeria 

colectoare primește debitele prin foraje de drenaj dar 

și prin barbacane realizate în peretele amonte al 

galeriei, la fiecare final de tronson. 

Așa cum s-a arătat parametrul concludent privind 

comportarea barajului în condiții de siguranță îl 

reprezintă mărimea, evoluția și caracterul debitului 

total infiltrat. În figura 4 este reprezentată evoluția în 

timp a debitului exfiltrat în relație cu nivelul apei din 

lac pe parcursul ridicărilor de nivel anterioare și 

pentru ridicarea finala de nivel la NNR. 

Cheile debitelor exfiltrate in funcție de cota din lac 

sunt concludente. Efectul injecțiilor de completare a 

voalului este evidențiat prin schimbarea alurii și 

pantei curbelor începând cu 2010. De la un ciclu de 

ridicare – coborâre la altul debitul exfiltrat la aceeași 

cota in lac este vizibil descrescător, ceea ce indica o 

reducere in timp a infiltrațiilor prin închiderea prin 

colmatare a cailor de percolare. 
 

 
 

Figura 8. Evoluția debitelor exfiltrate cu cota in lac in ciclurile 

de umplere - golire. 

 

Observațiile vizuale confirma comportarea normala 

a barajului. Nu s-au sesizat exfiltrații pe paramentul 

aval, sau la piciorul acestuia. În galeriile barajului nu s-

au observat deformații sau infiltrații noi. 

3. REMARCĂ FINALĂ 

Barajul Gura Apelor este o lucrare inginereasca de 

referința iar cadrul natural după umplerea lacului 

arata odată in plus ca lucrările inginerești nu 

agresează natura ci o potentează in frumosul ei. 

Prezentăm imagini grăitoare în pagina următoare. 

Siguranța structurală a barajului este asigurată la 

nivelul cerințelor prevăzute de reglementările în 

vigoare. Calculele de efort -deformație și de stabilitate 

realizate în faza de proiectare certifică comportarea la 

sarcini normale. De altfel alcătuirea constructivă, solu-

țiile adoptate și dimensiunile elementelor structurale 

sunt în acord cu practica inginerească din domeniu.  

Parametrii măsurați de AMC-uri susțin la rândul lor 

afirmația privind siguranța structurală. Deformațiile 

sunt stabilizate. Presiunile apei din pori sunt disipate, în 

nucleu stabilizându-se un spectru de curgere cvasi-

permanent corespunzător nivelului de retenție. 

Siguranța la tranzitarea apelor mari, corespunzătoare 

viiturilor de calcul și de verificare, este în această etapă 

de exploatare cert asigurată.  

Sistemul de urmărire a comportării în timp este 

adecvat și corespunde exigențelor din reglementări 

pentru un baraj din categoria A de importanță. Numărul 

actual de dispozitive de măsurare în funcțiune este 

corespunzător.  
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Apreciere globală. Pe baza datelor și conside-

rațiilor prezentate anterior se apreciază că starea 

generală de siguranță a barajului Gura Apelor 

corespunde exigențelor și reglementărilor în vigoare. 

Concluzia generală rezultată din analiza datelor de 

supraveghere din perioada 2013 - 2019 în comparație cu 

perioada anterioară este că barajul Gura Apelor a avut o 

comportare normală corelată cu solicitările exterioare și 

nu s-au semnalat fenomene adverse care să pună în 

pericol siguranța barajului. 
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