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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR 

Jiu  r. Tismana - loc. Tismana - loc. Godinești 

 
Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații: 

➢ Matricea și Raportul de screening 
➢ Analiza preliminară de risc 
➢ Banda de inundabilitate corespunzătoare debitului maxim cu probabilitatea de depașire de 

1%C și 1%CC 
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2. Identificarea problemei de inundabilitate 
Practică curentă de 

management al riscului la 

inundații; lucrările 

îndiguire și starea 

acestora.  

Există infrastructură de apărare în administrarea ABA și nu au fost identificate 

lucrări ale altor deținători. 

Informații extrase din 

hărțile de hazard 

Banda de inundabilitate folosită este 1%C și 1%CC, centrată pe cursul de apă. 

Râul străbate localitățile Tismana, Godinești, Arjoci, Câlcești,  Pârâu de Pripor 

și Vâlceaua.   
În localitatea Tismana este inundat podul de pe drumul național DN 67D. 
În localitatea Godinești este inundat podul de pe drumul județean DJ 672. 
În localitatea Arjoci este inundat podul de pe drumul județean DJ 672. 

3. Strategia propusă 
• M31-RO10 - Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele 

superioare ale cursurilor de apă.  

• M32-RO25 -  Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor. 

- podul de pe drumul național DN 67D în localitatea Tismana; 

- podul de pe drumul județean DJ 672 în localitatea Godinești; 

- podul de pe drumul județean DJ 672 în licalitatea Arjoci. 

• M33-RO29 - Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei). 

Regularizarea albiei aval de drumul național DN 67D și amonte de drumul județean DJ 672 în 

localitatea Godinești pe o lungime de 2 km. 

• M33-RO34 - Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente. Lucrări de supraînalțare a 

digurilor existente în localitatea Tismana ( ms pe o lungime de L = 750 m și md pe o lungime 

de L = 250 m). 

• M35-RO41 - Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranţă a 

construcţiilor  hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi 

reparaţii  curente, etc.). Lucrări de punere în siguranță la acumulare Tismana Aval.  

• M35-RO43 - Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă. Lucrări de mentenanță pentru 

exploatarea în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice existente - acumulare Tismana Aval.  


