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Măsuri întreprinse pentru diminuarea efectelor inundaţiilor 
 

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională “Apele Române”, a 

intervenit pentru deblocarea podurilor, refacerea traseurilor unor parauri, asigurand 

minimumul sectiunii de scurgere a acestora şi pentru deblocarea căilor de acces în localităţile 

afectate, ca urmare precipitaţiilor abundente şi a scurgerilor de pe versanţi care au avut loc în 

ultimele două zile. Aceste intervenţii au avut loc în localităţile afectate de inundaţii de la nivelul a 

şapte administraţii bazinale de apă: Administraţia Bazinală de Apă Banat, Administraţia 

Bazinală de Apă Jiu, Administraţia Bazinală de Apă Olt, Administraţia Bazinală de Apă Buzău 

– Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Siret, Administraţia Bazinală de Apă Prut, 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.  

 

În judeţul Caraş – Severin, ca urmare a precipitaţiilor abundente şi a scurgerilor de pe versanţi 

au fost afectate 5 localităţi: Bocşa, Sopotul Nou, Com.Pojejena – sat Susca şi Radimna, Com. 

Lăpuşnicu Mare, Prilipet. Formatiile de lucru Moldova Noua-Portile de Fier actioneaza pentru 

deblocarea podurilor, refacerea traseului paraului Susca, asigurand minimul sectiunii de scurgere a 

acestuia si deblocarea cailor de acces din localitate.  

În judeţul Covasna au fost înregistrate precipitaţii importante, iar personalul Sistemului de 

Gospodărire a Apelor (SGA) Covasna supraveghează evacuarea naturală a apelor prin intermediul  

unui canal al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. 

În judeţul Prahova, au fost evacuate debite suplimentare decât cele normale, iar în acest sens au 

fost instiintate primãriile şi agenţii economici din aval,  precum şi Institutia Prefectului Judetului 

Prahova si Inspectoratul Judeşean pentru Situaţii de Urgenţă. Personalul SGA Ialomita si SGA 

Prahova au monitorizat si monitorizeaza permanent cursurile de apa Ialomita si Prahova pe zonele în 

care a fost instituit codul galben si codul portocaliu, atat la statiile hidrometrice cat si lucrarile 

hidrotehnice din administrare. 

La acumularile din administrarea Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Siret si SC 

Hidroelectrica au fost efectuate manevre pentru atenuarea si tranzitarea debitelor mari, in conformitate 

cu prevederile regulamentelor de exploatare, pentru asigurarea functionarii in siguranta a acumularilor. 

Formaţia Bistriţa Aval din cadrul SGA Neamţ a acţionat în comuna Costişa cu două 

motopompe pentru evacuarea apei din gospodăriile afectate. De asemenea, reprezentanţi ai SGA 

Neamţ împreună cu reprezentanţi ai ISU „Petrodava” Neamţ au participat în cadrul unei comisii mixte 

de control pentru verificarea în teren a aplicări măsurilor dispuse de Comitetul Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Neamţ urmare a avertizărilor meteorologice şi hidrologice. 

In judetul Bacau a fost asigurat suportul tehnic comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din  

Buhusi, Asau, Onesti, Bacau,Brusturoasa, Margineni prin personalul de conducere, personalul tehnic, 

echipe de intervenţie.  

In judetul Vaslui, este monitorizată  evolutia nivelurilor si debitelor pe cursurile de apa si fiind 

luate masuri de atenuare a viiturilor in lacurile de acumulare.  
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De asemenea, in vederea pregolirii au fost realizate manevre la echipamentele hidromecanice  

de la acumularile Parcovaci, Podu-Iloaiei si Tansa-Belcesti din judetul Iasi. 

 In judetul Constanta a fost dezafectat  drumul de organizare de santier care traversa raul 

Topolog pentru marirea sectiunii de scurgere la ape mari. Au fost decolmatate pentru asigurarea 

sectiunii de scurgere  a apelor mari subtraversările: 

- raului Topolog, pe sub DJ 222 F Harsova-Garliciu,   

- paraului Gura Dobrogei  pe sub DJ Constanta - Harsova ,in localitatea Targusor,  

- raului Casimcea pe sub DJ Constanta - Gradina la intrarea in localitatea Cheia. 

De asemenea, a fost monitorizată evolutia nivelurilor in lacurile in care se varsa cursuri de apa 

sau conducte de apa  pluviala si au fost efectuate manevre de stavile atunci cand a fost cazul  ( Balta 

Mangalia , Lac Siutghiol, Lac Tabacarie). Pentru pastrarea nivelului in Balta Tuzla,  în localitatea 

Tuzla a fost montata si pusa in functiune o  pompa mobila actionata de un tractor care functioneaza 10 

h /zi. In incintele agricole indiguite in care au fost acumulate cantitati importante de apa au fost puse in 

functiune statiile de desecare cu sprijinul comitetele locale si al ANIF. 

Echipele SGA Constanta si sefii de de formatii au asigurat asistenta tehnica comitetelor locale 

Saraiu , Garliciu , Gradina , Targusor pentru identificarea blocajelor de pe rigole si cursuri de apa  

necadastrate si inlaturarea acestora pentru asigurarea scurgerii. 

In prezent in zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice  sunt comisii pentru 

evaluarea pagubelor inregistrate. 

 

Alte măsuri: 

   - Comitetele locale pentru situatii de urgenta au fost instiintate de SGA-uri  in vederea 

reactivarii si asigurarii permanentei; 

   - Comitetele locale pentru situatii de urgenta au fost instiintate pentru instruirea formatiilor 

Serviciului  de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă pentru interventie in caz de forta majora;  

   - Monitorizarea evolutiei fenomenelor  pe cursurile de apa prin posturile hidrometrice de pe 

raza judetului respectiv si a agentilor hidrotehnici; 

   - Au fost mobilizate formatiile din cadrul SGA-urilor in vederea monitorizarii sectoarelor cu 

risc de inundatii; 

   -Au fost pregatite utilajele terasiere precum si stocul de materiale din dotare in vederea unor 

posibile interventii. 

   -A fost asigurat fluxul informational – decizional de aparare impotriva inundatiilor. 

      

 La această oră se înregistrează nivele peste COTELE DE ATENŢIE la staţiile: Bârzava-

Partoş (50+46)-jud. TM, Nera-Dalboşet (250+7)-jud.CS, Sasca Montană(190+65)-jud.CS şi 

Naidăş (170+8)-jud.CS şi Râul Negru-Reci (300+45)-jud.CV. 

S-au situat peste COTELE DE INUNDAŢIE râurile la urmatoarele staţii hidrometrice: 

Cricovul Sărat-Cioranii de Jos (330+120)-jud. PH şi Putna-Mirceşti (450+50)-jud.VN şi peste 

COTELE DE ATENŢIE râurile la urmatoarele staţii hidrometrice: Amaradia-Ohaba (250)-jud. 

GJ, Grui-Bălăneşti (150+74)-jud. GJ, Prahova-Adâncata (250+54)-jud.IL şi Câlnău-

Potârnicheşti (100+5)-jud.BZ. 

 

Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prevăzute şi propagării, exceptând 

râurile Putna, Trotuş, cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor: Olt, Vedea, Argeş, 

Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Buzău, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, Moldova, Bârlad şi râurile 

din Dobrogea, unde vor fi în scădere. 
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Pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe afluenţii săi debitele vor fi în general 

staţionare. 

Creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu atingerea şi depăşirea COTELOR DE 

ATENŢIE, sunt posibile pe unele râuri din Banat, Oltenia, Crişana şi Transilvania datorită 

precipitaţiilor prognozate cu caracter de aversă, însemnate cantitativ. 

  

În functie de evolutia evenimentelor, vom reveni cu informaţii suplimentare. 
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