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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR 

Jiu  r. Amaradia (Dj) - av. confl. Pârâul Boarna - loc. 
Negoiești 

 

 
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%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 Jiu, denumire dig 

conform bazei de date Redig “dig Amaradia la Muereni ms”. Digul este 

poziționat aval de APSFR pe o lungime de 1 km, starea digului este 

nesatisfăcătoare. 

Informații extrase din hărțile 

de hazard 

Bandă de inundare folosită este 1%CC, centrată pe cursul de apă, cu lățimi 

variind între 200 și 1500 m.  

Râul străbate localitatile: Poiana-Seciuri, Bustuchin, Pojaru, Logrești-

Moșteni, Popești, Târgu Logrești, Frunza, Colțești, Busuioci, Hurezani, 

Căpreni, Satu Nou, Cornetu, Brătești, Ciorari, Toiaga, Stoina, Ulmet, Paișani, 

Urda de Sus, Cruset, Mirea, Slămnești, Bodăiești, Melinești, Negoiești, 

Spineni, Godeni. 

Intravilanul localității Negoiești este afectat, dar și drumul național DN 6B 

pe o lungime de cca 600 m. 

3. Strategia propusă 
Strategia propusă prevede: 

• M31-RO10 - Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele 
superioare ale cursurilor de apă– pe întregul APSFR; 

• M24-RO9 - Întreținerea albiilor cursurilor de apă - pe întregul APSFR; 

• M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) – Mărire 
capacitate de transport a albiei în localitatea Spineni, amonte și aval de drumul communal DC 
155 pe o lungime de L=900m; 

• M33-RO29 - Lucrări de regularizare locală a albiei– apărare de mal, în localitatea Negoiești 
(geocelule înierbate care sprijină pe prism din saci de geotextil umpluți cu materiale locale) pe 
o lungime de cca. L= 900 m, apărarea este și pentru drumul național DN 6B. 


