
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” 

FACULTATEA  DE  GEOGRAFIE 

CATEDRA   DE   GEOGRAFIE   FIZICĂ  
ŞI   TEHNICĂ 

 
 

în colaborare cu 
 

DIRECŢIA  APELOR  „SOMEŞ-TISA”  

FACULTATEA  DE  ŞTIINŢA  MEDIULUI 

 
 
 
 
 

GHID DE APLICAŢIE 
 

 
 
 

Conferinţa 
 

AERUL  ŞI  APA   
COMPONENTE  ALE  MEDIULUI 

 
dedicată  

 
ZILEI  MONDIALE  A  METEOROLOGIEI 

şi  
ZILEI  MONDIALE  A  APEI 

 
 
 
 

Instituţii partenere 
 

S.C.  COMPANIA  DE  APĂ  „SOMEŞ”  S.A.  CLUJ 

S.C.  HIDROELECTRICA  S.A., SUCURSALA  CLUJ 
 
 
 
 
 

20 – 21  MARTIE  2009 
CLUJ-NAPOCA 

ROMÂNIA 



 
 

 

 
PROGRAMUL  APLICAŢIEI  ÎN  PARTEA   DE  NORD-EST   

A  MUNŢILOR  APUSENI 
 
 

Plecarea din Cluj-Napoca – ora 8.30 (de la Facultatea de Geografie) 

 

 1. Staţia de tratare a apei de la Gilău  

 2. Barajul acumulării Gilău  

3. Comuna Izvorul Crişului 

 4. Platoul Beliş  

 5. Barajul acumulării Fântânele   

6. Masa de prânz în staţiunea Fântânele (orele 13.00-14.30) 

 7. Hidrocentrala subterană Mărişelu  

 8. Barajul Tarniţa  

 

Sosirea la Cluj-Napoca – ora 18.30 

 
 

 
 

Fig. 1. Traseul şi obiectivele aplicaţiei din nord-estul Munţilor Apuseni  
(după Gr. P. Pop, 2008, cu modificări)  



 
 

 

 
1. Staţia de tratare a apei de la Gilău  

Necesitatea trecerii la surse de suprafaţă pentru alimentarea cu apă a localităţilor de 
pe Someşul Mic a apărut după anul 1960, când a început să se dezvolte foarte mult industria, 
îndeosebi în municipiul Cluj-Napoca. Aceasta a determinat o creşere substanţială a 
necesarului de apă, atât în procesele industriale, cât şi pentru aglomerările de populaţie care 
s-au creat (fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Evoluţia unor elemente privind alimentarea cu apă în municipiul 
Cluj-Napoca.  1, Populaţia;  2, Producţia de apă;   

3, Consumul specific brut de apă (după S.C. SOMEŞ S.A., Cluj). 
 
Staţia de tratare Gilău, ce utilizează apa din acumularea omonimă, a fost proiectată de IPACH 

(actualul PROED) şi dată în funcţiune în anul 1973, la o capacitate de 60.000 m3/zi (0,694 m3/s).  
Staţia aparţine unităţii S.C. SOMEŞ S.A. Cluj şi este amplasată la 300 m în aval de 

baraj, pe malul drept al Someşului Mic, la o altitudine absolută de 407 m. Organizarea 
generală a incintei acesteia este redată în figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Schiţa de ansamblu a staţiei de tratare a apei Gilău  
(după S.C. SOMEŞ S.A. Cluj). 

 
Debitul mediu zilnic tratat este de 2,2 m3/s (190.000 m3/zi), valoare ce se reduce la 

jumătate la o turbiditate ridicată a apei în lac (în timpul viiturilor). Din staţia de tratare 
pleacă două conducte cu diametrul Ø = 1000 mm şi Ø = 1400 mm, fiecare în lungime de 
16,5 km, care dirijează apa gravitaţional spre localităţile situate în aval. Panta medie a 
conductelor este I = 2,1 ‰, iar viteza de drenaj este de 1,6 m/s. 
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2. Barajul Gilău (sistemul hidrotehnic din bazinul superior al Someşului Mic) 
Condiţiile deosebit de favorabile au făcut posibilă o amenajare hidrotehnică de 

mare amploare, ce a pus în valoare o parte din potenţialul natural existent în zonă (fig.4).  
 

 
 

Cei  860 km2 aferenţi  în  secţiunea  barajului Gilău (limita inferioară a bazinului) 
au fost supuşi amenajării  începând cu sfârşitul anilor ’60, realizându-se patru acumulări mari pe 
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valea Someşului Cald (Fântânele, Tarniţa, Someşul Cald şi Gilău), precum şi câteva captări şi 
aducţiuni în bazinul Someşului Rece şi al Iarei, destinate suplimentării debitului afluent în cele 
patru lacuri.  
 Înainte de anul 1968 exista în zonă un lac artificial (hait), utilizat pentru transportul 
buştenilor până la fabrica de cherestea din vechiul sat Beliş. Ulterior, s-a trecut la 
amenajarea hidrotehnică de amploare a întregului bazin, realizată în două etape. 
 În prima etapă (1968-1980) au fost finalizate cele mai mari acumulări din bazin, 
din care două pe Someşul Cald şi una pe Someşul Mic. Prima acumulare dată în folosinţă a 
fost Gilău, în 1972, urmată de Tarniţa, în 1973 şi apoi Fântânele, în 1976. Tot în cadrul 
primei etape au început lucrările la captările şi derivaţiile din bazinele hidrografice ale Iarei şi 
Someşului Rece, unele dintre acestea intrând deja în funcţiune în această etapă (Someşul Rece II). 
 În a doua etapă (1980-1990) au fost finalizate captările şi derivaţiile amintite mai 
sus, precum şi amenajarea râului Someşul Cald. 

Pentru evaluarea amplorii amenajării şi a implicaţiilor acesteia în regimul scurgerii din 
bazin, este utilă cunoaşterea câtorva parametri tehnici şi funcţionali ai amenajării  (tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Parametrii tehnici ai evacuatorilor de la principalele baraje 

(după S.C. HIDROELECTRICA S.A. -  Sucursala Cluj) 
 

Denumirea Fântânele Tarniţa Someşul Cald Gilău I 
Priză UHE 

Q inst. (m3/s) 60,0 70,0 70,0 60,0 

Alte tipuri Deversor supr.
Golire de fund

Deversor supr. 
Golire semifund 
Golire de fund 

Deversor supr. 
Golire de fund 

Deversor supr.
Golire de fund

Nr. 1 
1 

2 
2 
2 

1 
2 

4 
1 

Evacuatori 

Debit maxim 
instalat 
(m3/s) 

750 
113 

540 
82,5 
30,0 

175 
51,5 

1440 
12,5 

 
Valorile elementelor morfometrice ale acumulărilor descresc din amonte spre 

aval odată cu dimensiunile acestora, ca de altfel şi influenţa pe care ele o exercită 
asupra proceselor şi fenomenelor hidrice şi morfologice din sectoarele mijlociu şi 
inferior ale cursului principal (tabelul 2). 

 
Tabelul 2. Principalii parametri morfometrici ai acumulărilor din  

bazinul superior al Someşului Mic (după Gh. Şerban, 2007) 
 

Nr. 
crt. Curs de apă Acumulare N.N.R.  

(m-M.N.)
Suprafaţa 

(ha) 
Lungime 

(km) 
Lăţime 

maximă (m) 
Raport

L/B 
1. Someşul Cald Fântânele 991,00 815 19,13 748 25,57
2. Someşul Cald Tarniţa 521,50 220 8,40 597,8 14,05
3. Someşul Cald Someşul Cald 441,00 85 4,25 423,5 10,04
4. Someşul Mic Gilău 420,10 72 2,34 497,3 4,70 
5. Someşul Rece Someşul Rece I 1020,5 8,9 1,12 145,8 7,68 

 
Volumele caracteristice oferă informaţii asupra capacităţilor totală şi utilă ale 

acumulărilor, precum şi asupra funcţiei de atenuare a viiturilor. Valorile deosebit de reduse 
ale volumului neutilizabil, în comparaţie cu volumul total, pun în evidenţă un stadiu 
accentuat de colmatare a unor lacuri (tabelul 3). 



 
 

 

Tabelul 3. Volumele caracteristice ale lacurilor de acumulare din bazinul superior al  
Someşului Mic, după ultimele ridicări batimetrice (după Gh. Şerban, 2007) 

 
Volume caracteristice (mil. m3) Nr. 

crt. Acumularea 
Total Brut Util Rezervă 

de fier Mort Atenuare 

1. Fântânele 244,69 207,59 186,93 10,17 10,50 37,00 
2. Tarniţa 75,25 68,08 13,79 39,08 5,62 6,90 
3. Someşul Cald 8,45 6,45 0,86 3,41 2,18 1,99 
4. Gilău 4,10 2,90 0,80 1,60 0,50 1,21 
5. Someşul Rece I 1,67 1,34 0,98 - - 0,33 
6. Captare Iara - 0,001 - - - - 
7. Captare Răcătău - 0,002 - - - - 

 
Pentru suplimentarea aportului de apă în lacurile de pe Someşul Cald au mai fost date 

în folosinţă încă o acumulare cu funcţie de captare (Someşul Rece I, pe Someşul Rece) şi o 
serie de captări cu suprafeţe ale luciului de apă sub un hectar. Patru dintre acestea sunt dispuse 
în bazinul Someşului Rece: Dumitreasa pe Dumitreasa, Negruţa pe Pârâul Negru, Răcătău pe 
Răcătău şi Someşul Rece II pe Someşul Rece. Alte patru captări se regăsesc în bazinul Iarei 
superioare: Iara pe Iara, Lindrul pe Lindrul, Şoimul pe Şoimul şi Calul pe Valea Calu (fig. 2). 

La debuşarea în acumularea Fântânele, aducţiunea Iara-Fântânele este dimensionată 
spre a asigura, pentru un an mediu, un debit de apă de 5,87 m3/s. Debitul provine din 
bazinul superior al Iarei (1,78 m3/s) şi din cel superior al Someşului Rece (4,09 m3/s), 
situaţie redată în tabelul 4. 

 
Tabelul 4. Debitele medii multianuale la captările din bazinele Iarei şi Someşului Rece  

(după Gh. Şerban, 2007) 
 

Nr. 
crt. Captarea Suprafaţa aferentă 

(km2) 
Altitudinea 

barajului (m) 
Debitul mediu 

multianual (m3/s) 
1. Răcătău 79 1010 1,52 
2. Someşul Rece I 110 1035 2,29 
3. Dumitreasa 13 1046 0,18 
4. Negruţa 7 1055 0,10 

Total  bazin  Someşul Rece I 209 - 4,09 
5. Iara 45 1075 0,95 
6. Lindrul 4 1070 0,06 
7. Şoimul 23 1065 0,52 
8. Calul 12 1062 0,25 

Total bazin Iara 84 - 1,78 
Total aferent acum. Fântânele 293 - 5,87 

9. Someşul Rece II 67  0,80 
Total interb.  Someşul Rece II 67 - 0,80 
TOTAL GENERAL CAPTAT 360 - 6,67 

 
Debitul mediu multianual transportat de aducţiunea captării Someşul Rece II, lungă  

de  3 km, este de 0,800 m3/s. Cumulând debitul mediu multianual al aducţiunii Iara-
Fântânele cu cel al Someşului Cald în secţiunea barajului (6,81 m3/s), se obţine un debit 
mediu multianual afluent în acumulare de 12,68 m3/s. Prin urmare, aproape jumătate din 
debit provine din sistemul de captări şi aducţiuni. 

 



 
 

 

 3. Comuna Izvoru Crişului 
Comuna Izvoru Crişului este situată în partea de vest a judeţului Cluj, la o distanţă de 

43 km faţă de reşedinţa de judeţ, respectiv la 7 km faţă de oraşul cel mai apropiat, Huedin.  
Se învecinează în partea de nord cu judeţul Sălaj, la sud cu comuna Mănăstireni, la est şi sud-
est cu comunele Aghireşu şi Căpuşu Mare şi la vest cu oraşul Huedin şi comuna Sâncraiu. 

Din punct de vedere morfologic, comuna Izvoru Crişului este situată într-o regiune 
deluroasă, la contactul între două unităţi distincte sub aspect geografic: Podişul Păniceni şi 
Depresiunea Huedin. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 41 km² şi cuprinde satele Izvoru 
Crişului, Nadăşu, Nearşova şi Şaula.  

Localitatea Izvoru Crişului, cu denumirea maghiară de „Körösfő” (Începutul Crişului) este 
atestată documentar pentru prima dată în anul 1276, sub numele de „terra Crysfeu”. În decursul 
timpului, localitatea poartă denumiri diferite, legate râul Criş. Satul, împreună cu teritoriul 
înconjurător, făcea parte din moşia episcopului romano-catolic din Transilvania. Era un sat de 
iobagi, aşa cum arată documentele ulterioare, din 1443 şi 1504. După 1600, comuna aparţine 
moşierului Bánffy din Gilău,  în decursul secolelor ea fiind vândută şi donată de mai multe ori. În 
1880, câţiva oameni din sat au devenit ucenicii unui meşter neamţ din Huedin, care i-a învăţat să 
lucreze cu strungul pentru lemn, modelând astfel picioare de scaune şi de mese. Valorificarea 
produselor artizanale (obiecte din lemn, cusături, broderii) începe pe la anul 1900, ajungându-se 
până la nivelul ridicat de astăzi.  

În centrul comunei Izvoru Crişului se află Biserica Reformată, cu un zid înconjurător 
care datează din secolul XIV, ea fiind reconsolidată în secolul XVIII. Biserica este construită 
din piatră de calcar, la fel şi turnul clopotniţei. Tavanul, din lemn sculptat, este pictat. Partea 
corului este din lemn, acoperit cu şindrilă. Bogata ornamentaţie interioară, realizată începând 
cu secolul XVII, este o capodoperă a picturilor pe lemn din această regiune. Turnul şi 
şarpanta reprezintă şi ele  opere de artă ale dulgheriei ardeleneşti din secolele XVI-XVIII.  

 
4. Platoul Beliş  

Punctul de oprire se află la o altitudine de circa 1000 m, în extremitatea vestică a  
Munţilor Gilăului, la contactul acestora cu Munţii Vlădeasa, care sunt situaţi imediat mai 
spre vest. Altfel spus, ne aflăm pe interfluviul care separă  bazinul Someşului Cald, care 
aparţine Someşului, de cel al văii Călata, apaţinând de bazinul Crişului Repede.  

Munţii Gilăului reprezintă cea mai extinsă zonă montană a judeţului Cluj. Formaţi 
preponderent din şisturi cristaline prehercinice cu intruziuni granitice, ei se caracterizează prin 
altitudini mai modeste, foarte puţine vârfuri depăşind 1500 m. Punctul de oprire oferă o frumoasă 
panoramă asupra uneia dintre cele mai caracteristice suprafeţe de nivelare din Munţii Apuseni, 
respectiv suprafaţa Măguri-Mărişel, a doua ca vârstă (Sarmaţian mediu şi superior), respectiv ca 
altitudine (în zona Beliş este situată la 1000-1200 m) din Munţii Apuseni. Unele văi s-au adâncit 
puternic, formându-se astfel sectoare de defileu, cum este şi cel de pe Someşul Cald în aval de 
barajul Fântânele. Pe aceeaşi vale a Someşului Cald, între Giurcuţa de Sus şi vechiul Beliş, se 
întinde actualmente acumularea Fântânele, cea mai mare din Munţii Apuseni. 

Climatic, în zona Beliş-Dealu Negru se resimte influenţa aşezării la adăpostul oferit 
de culmea principală a Vlădesei. Acest lucru se observă mai ales sub aspect pluviometric, 
cantităţile medii multianuale de precipitaţii fiind mai modeste: 925 mm la Măguri-Mărişel 
(1219 m altitudine), respectiv 766 mm la Giurcuţa (1100 m). Temperatura medie anuală în 
zona Beliş este în jur de 4 oC, media lunii ianuarie este cuprinsă între -4 ...-6 oC, iar cea a 
lunii iulie între 13 şi 15 oC. Staţiile meteorologice cele mai apropiate sunt cele de la 
Vlădeasa 1800 (altitudinea de 1836 m, temperatura medie anuală de 1,0 oC, suma medie 
anuală a cantităţii de precipitaţii de 1151,3 mm), Vlădeasa 1400 (1406 m, 4,9 oC, 
1360,5 mm), Băişoara (1360 m, 4,8 oC, 847,4 mm) şi Huedin (560 m, 7,9 oC şi 596,7 mm). 



 
 

 

Vegetaţia naturală forestieră,  reprezentată în zonă mai ales prin molid şi brad, a 
fost în bună măsură defrişată, fiind înlocuită de păşuni şi fâneţe secundare. 

Aşezările rurale sunt de tip risipit, foarte caracteristic Munţilor Apuseni (de 
exemplu, Măguri şi Mărişel). Comuna Beliş reprezintă un caz aparte, aşezarea de astăzi 
fiind relativ nouă. Ea a apărut la începutul anilor '70, după ce vechiul Beliş a fost acoperit 
de apele acumulării Fântânele. Clădirile mai importante din centrul  comunei au o 
arhitectură  de inspiraţie populară, adaptată condiţiilor climatice specifice muntelui (fig. 5).  

 

 
 

Fig. 5. Noul stil arhitectural adoptat în localitatea strămutată Beliş  
(foto F. Moldovan, 2008).  

  
În prezent, zona Fântânele-Beliş are importanţă turistică, atât pe malul lacului 

Fântânele, cât şi în Belişul nou apărând mai multe amenajări turistice,  îndeosebi case de 
vacanţă. În centrul comunei Beliş se află o troiţă ridicată în memoria ţăranilor martiri 
împuşcaţi de trupele maghiare în toamna lui 1918, iar pe drumul de la Beliş spre Mărişel se 
găseşte Crucea lui Avram Iancu şi mormântul Pelaghiei Roşu, luptătoare în Revoluţia de la 
1848. Se mai poate aminti şi faptul că Universitatea „Babeş-Bolyai” dispune la Beliş de o 
frumoasă bază de cazare, cu o capacitate de 100 de locuri. 
 
5. Barajul acumulării Fântânele  

Barajul a fost construit la intrarea Someşului Cald în defileul de la Beliş, zonă 
de îngustare complexă din punct de vedere petrografic. La contactul dintre  granitul de 
Muntele Mare şi cristalinul Munţilor Gilăului au fost puse în evidenţă filoane şi apofize 
de tipul andezitelor şi dacitelor, care au contribuit la devierea naturală a cursului de apă 
şi au creat condiţii optime pentru amplasarea barajului (fig. 6). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 6. Barajul acumulării Fântânele. Faţada 
din amonte şi afluentul Pârâul Porcului, cu 
barajul    şi    cariera    în    plan    îndepărtat  

(foto Gh. Şerban, 2007) 



 
 

 

                                    
Construcţia se încadrează în categoria barajelor de greutate, materialul utilizat fiind 

roca exploatată în imediata vecinătate. Pe paramentul din amonte s-a construit o mască de 
beton ale cărei rosturi au fost etanşate cu banda Sika M35, iar în profunzime etanşarea s-a 
realizat printr-o perdea de injecţii cu lapte de ciment în roca de fundaţie. 

În partea nordică a barajului se desfăşoară mai multe imobile, vechile spaţii de 
locuit din timpul executării amenajării. După finalizarea proiectului (1976), acestea au fost 
transformate în hoteluri şi vile, punându-se bazele staţiunii Fântânele-Beliş.  

La circa 150 de metri în aval de baraj, pe versantul drept al Someşului Cald, o 
perioadă de timp a funcţionat pârtia de schi a staţiunii, dotată şi cu instalaţie de telescaun. Ea 
a fost însă abandonată, din cauza grosimii reduse a stratului de zăpadă şi a fluxului modest de 
turişti.  

 
7. Hidrocentrala subterană Mărişelu  

În bazinul superior al Someşului Mic, hidrocentralele care funcţionează pe lângă 
acumulările de pe valea Someşului Cald sunt următoarele: Mărişelu/Fântânele, 
Tarniţa/Tarniţa, Someşu Cald/Someşu Cald şi Gilău I/Gilău. Toate cele patru unităţi sunt 
hidrocentrale de vârf şi au funcţionarea coordonată de către Dispeceratul Central al S.C. 
"Hidroelectrica".     

Hidrocentrala subterană Mărişelu este de putere mijlocie şi cădere mare (tabelul 5), 
fiind amplasată la 40 m sub nivelul pârâului Leşu, în amonte de confluenţa cu Someşul 
Cald. Hidrocentralele Tarniţa, Someşu Cald şi Gilău I sunt hidrocentrale de suprafaţă, cu o 
cădere şi o putere mai mici, ele fiind situate la baza barajelor acumulărilor menţionate.  
 

Tabelul 5. Parametrii tehnici ai hidrocentralelor de vârf de pe lângă principalele acumulări din 
bazinul superior al Someşului Mic (după S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Cluj) 

 
Denumirea unităţii Mărişelu Tarniţa Someşul Cald Gilău I 

Tipul Subterană De suprafaţă De suprafaţă De suprafaţă 

Hidroagregate 3, Francis 2, Francis 1, Kaplan 1, Kaplan 
2, EOS 

Maximă 433 81,4 21,9 14,1 Căderea 
netă (m) Minimă 390 66,0 19,9 12,1 

Putere instalată 
(MW) 220 45 12 6,3 

Debit instalat (m3/s) 60 70 70 60 
Producţia de energie  

/ an mediu (GWh) 390 80 19,4 11,6 

(ore) 1773 1778 1617 1841 
Timp 

mediu de 
funcţionare (%) 20,2 20,3 18,4 21,0 

 
Prima hidrocentrală care a intrat în funcţiune a fost Tarniţa (1974), cu toate cele trei 

grupuri, urmată de Mărişelu (1977), de asemenea cu toate trei grupurile, Gilău I (1977), cu 
un grup, Someşu Cald (1983) şi Gilău I (1984) cu celelalte două grupuri.  

Fiind dispuse în sistem cascadă, hidrocentralele funcţionează, de obicei, în tandem. 
Astfel, funcţionarea unităţii de la Tarniţa determină,  de cele mai multe ori, punerea în 
funcţiune şi a celor două din aval, Someşu Cald şi Gilău I. Acest lucru se produce din 
cauza volumelor utile reduse ale celor două acumulări (tabelul 3), care nu ar putea asigura 
stocarea apei provenite din acumularea Tarniţa şi ar fi nevoite să o deverseze liber, prin 
descărcătorii de ape mari. 



 
 

 

8. Barajul Tarniţa 
Barajul este o construcţie din beton armat, de tip arc, cu dublă curbură (orizontală şi 

verticală). Roca de bază a amplasamentului barajului este reprezentată prin şisturi 
amfibolo-cloritoase, cuarţitice, cu aspect masiv, pe alocuri cu zone parţial fisurate şi foarte 
dure. Etanşarea rosturilor s-a făcut cu banda Sika M35, iar la partea superioară cu PVC 027 
(025). Între rosturi s-au executat injecţii de etanşare. Etanşarea în profunzime s-a realizat 
printr-o perdea de injecţii cu lapte de ciment (voal de etanşare) în roca de fundaţie.  

Coronamentul barajului Tarniţa dispune de un carosabil asfaltat, având o lăţime de 
6 m şi fiind prevăzut cu parapete din prefabricate de beton. Sistemul de iluminat este 
alcătuit din 22 de corpuri, amplasate pe parapeţii din amonte şi din aval (fig. 7). De 
asemenea, barajul mai este prevăzut cu 4 nişe în aval pentru măsurători pendule, 3 pasarele 
pe parapetul din aval pentru observaţii vizuale şi măsurători la bolţurile deformetrice, 
precum şi cu aparatură de măsură şi control pentru urmărirea şi supravegherea comportării 
lui în timp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Barajul lacului de acumulare Tarniţa vedere dinspre aval şi  
de pe versantul stâng ( foto Gh. Şerban, 2007) 

 
Tarniţa este cel mai înalt baraj din Ardeal, distanţa dintre coronament şi baza 

acestuia fiind de 98 de metri. Pentru realizarea sa a fost aplicată aceeaşi tehnică ca şi la 
barajul Hoover de pe râul Colorado (SUA), respectiv devierea apei râului printr-un tunel 
lateral săpat în stâncă până la momentul realizării edificiului.  
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