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Ministerul Mediului şi Pădurilor a dispus Administraţiei Naţionale Apele Române întărirea 

monitorizării cursurilor de apă, a lucrărilor hidrotehnice din administrare şi acordarea de 

sprijin pentru îndepărtarea efectelor inundaţiilor    

 

Având în vedere atenţionările şi avertizarea hidrologică aflate in vigoare, Ministerul Mediului 

şi Pădurilor a dispus Administraţiei Naţionale Apele Române întărirea monitorizării cursurilor de apă, 

a lucrărilor hidrotehnice din administrare şi acordarea de sprijin pentru îndepartarea efectelor 

inundaţiilor. 

Măsuri întreprinse la ora actuală: 

- În prezent, echipele de intervenţie din cadrul A.N. Apele Romane – SGA Caraş Severin, 

acţtionează în sprijinul autorităţilor locale cu formaţia Moldova Nouă în zona comunelor 

Bozovici şi Sasca Montană, pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor; 

- Au fost deplasate în zonă utilaje terasiere şi de transport (1 excavator cu şenile-cupă 1,1 mc; 1 

buldozer pe şenile, autobasculantă-23 tone) pentru intervenţtii menite să  asigure secţiunile de 

scurgere ale pârâului Susca  pentru tranzitarea debitelor, corectarea albiei şi refacerea 

eroziunilor. 

Totodată, ţinând cont de faptul că majoritatea pagubelor înregistrate se datorează scurgerilor pe 

versanţi, băltirilor, activării torenţtilor şi pâraielor, Ministerul Mediului şi Pădurilor recomandă 

autoritaţilor locale să întreprindă, prin  serviciile de voluntari,  măsuri preventive de curăţare a 

şanţurilor şi rigolelor, de verificare şi îndepartare a plutitorilor din zona secţiunilor podurilor şi 

podeţelor pentru reducerea efectelor inundaţiilor cu caracter local. 
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În plus, Ministerul Mediului şi Pădurilor recomandă populaţiei să urmarească atenţionările şi 

avertizările prezentate de mass-media, să evite traversarea cursurilor de apă prin zone neamenajate 

(vaduri) cu animale sau atelaje, să evite activitaţile recreative în preajma râurilor şi pâraielor în această 

perioadă, să nu se adapostească sub poduri sau copaci în cazul în care sunt surprinşi de averse 

puternice şi să respecte indicaţiile reprezentanţilor Inspectoratului de Situaţii de Urgenţă. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor prin A. N. „Apele Române” şi Administraţiile Bazinale de 

Ape, monitorizează în continuare cursurile de apă vizate de avertizare şi în funcţie de evoluţia 

evenimentelor, vom reveni cu informaţii suplimentare.  

 

Informaţii de background 

 

Ministerul Mediului si Padurilor a transmis astazi, 26.05.2012, tuturor factorilor interesati, 

informarea meteorologica care precizeaza faptul ca sâmbătă şi duminică (26-27.05.2012), 

instabilitatea atmosferică se va menţine accentuată îndeosebi în zonele deluroase şi montane, 

precum şi în sud-vestul, sudul şi centrul ţării şi se va manifesta prin averse, descărcări electrice, 

intensificări de scurtă durată ale vântului şi izolat căderi de grindină. În zona Municipiului 

Bucureşti, precipitaţiile vor fi mai intense în special în cursul serii de sâmbătă şi în cursul nopţii 

de sâmbătă spre duminică. 

 

Deasemenea, a fost transmisa reactualizarea Avertizarii Hidrologice prin care se menţine 

COD GALBEN pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava - jud. CS şi TM, Caraş, Nera, 

Cerna - jud. CS, Jiu şi afluenţii săi din sectorul Iscroni-amonte Podari - jud. HD, GJ, MH, DJ, pe 

Olt sector Feldioara-Hoghiz - jud. BV, pe Râul Negru aval s.h. Reci - jud. CV, pe afluenţii Oltului 

inferior – jud. GJ şi VL 

  Se menţionează că aceste fenomene se pot produce şi pe unii afluenţi de grad inferior ai 

râurilor marcate pe hartă şi pe cursurile de apă necadastrate. 

 

 In prezent, conform informatiilor transmise de catre Administratia Nationala “Apele 

Romane” la ora 12:00, sunt depasite doar COTE DE ATENTIE la statiile: Partos (jud.TM)- rau 

Barzava (+30CA), Sasca Montana (jud. CS)-rau Nera(+36CA), Naidas (jud. CS)-rau Nera 

(+5CA), Celei (jud. GJ)-rau Orlea (+10CA), Nistoresti (jud. GJ)-rau Oltet (+14CA), Andrid (jud. 

SM)-rau Ier (+70CA). 
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