
 
 

 
 

 
 

ABA Banat 

În județul Timiş, ca urmare a precipitațiilor cu caracter torențial înregistrate, începând cu data de 

10.06.2012 a fost instituit cod roşu pe râul Bega pe porțiunea Făget – Balinț şi cod portocaliu de la Balinț la 

Chizătău. Avertizarea a fost valabilă până marți la ora 10.                                     

În  data de 11.06.2012, ora 11.00,  nivelul apei la podul de peste Bega, în localitatea Răchita era cu 

30 cm sub nivelul coronamentului digului, prezentând o uşoară tendinţă de creştere. Angajații ABA Banat 

sunt prezenți în zonă și monitorizează situația împreună cu ISU Banat, totodată fiind prezent și 

constructorul SOCOT. De asemenea, trebuie menţionat faptul că, digul de la Răchita se află amonte de 

localitate și nu a fost încă finalizat și preluat de la constructor. 

         Conform stării sistemului de gospodărire a apelor din spațiul hidrografic Banat, din  data de 

12.06.2012, ora 06:00, debitele de apă sunt în general în creştere, datorită precipitațiilor înregistrate în 

interval şi prin propagare. Se înregistrează depăşiri ale cotelor de atenție: 

 râul Bega, s.h. Balinț              H= 454 cm (+  4 C.A.) 

  râul Bega, s.h. Chizătău          H= 212 cm (+ 12 F.I.) 

 râul Bega, s.h. Topolovăț am  H= 352 cm (+  2 F.I.) 

         Localităţile cele mai grav afectate de viitură sunt Curtea, Dumbrava, Tomeşti şi Bethausen, unde râul 

Bega a ieşit din matcă. Pe lângă acestea, pe raza comunei Pietroasa trei localităţi sunt complet izolate -  

Crivina de Sus, Fărăşeşti şi Poeni.                                              

          În zonă au fost mobilizate mai multe forțe, iar la fața locului se află prefectul de Timiş, seful 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat şi şeful Administrației Bazinale de Apă Banat.   

          Viiturile rapide produse au fost preluate de lucrările de apărare existente, starea tehnică a acestora 

urmând a se evalua după scăderea debitelor şi nivelurilor. 

Au fost întreprinse următoarele măsuri:  

 s-a transmis prognoza către ISU şi CJSU , aceștia luând legătura cu primăriile aval de Făget; 

 Sistemul Hidrotehnic Lugoj prin Formația Făget are dislocați oameni în zonă, încă din seara zilei de 

10.06.2012, ora 22.00 şi a trimis în zonă -  20.000 saci , 2 camione cu nisip şi 12 oameni; 

 se monitorizează în continuare toată această zonă. 

Referitor la intervenția de la Poieni, menționăm că cele 4 persoane blocate pe un pod rutier au fost 

evacuate în siguranță.  
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ABA Siret 

În ultimele 24 de ore, pe cursurile de apă din bazinul hidrografic Siret nu s-au semnalat probleme 

deosebite, astfel încât nu a fost nevoie de intervenția echipelor Administrației Bazinale de Apă Siret. 

Menționăm că nu s-au semnalat depăşiri ale cotelor de apărare. 

 În urma verificării  modului de comportare al construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 

inundațiilor, de către personalul S.G.A. Neamt s-a constatat că, urmare a creşterii debitelor pe pârâul 

Farcaşa înregistrate în data de 10.06.2012 a fost afectată lucrarea hidrotehnică Regularizare albie pr. 

Fărcaşa, com. Fărcaşa în două zone, astfel: 

 saltea din gabioane distrusă, pe lungime de 56 m; 

 apărare de mal  distrusă pe lungime de 18 m ( saltea şi două randuri de gabioane). 

În prezent, nivelurile pe cursurile de apă din bazinul hidrografic Siret sunt în scădere .  

 

ABA Mureș 

Intervenţiile Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara la inundaţiile din judeţul Hunedoara – 

perioada 10-11 iunie 2012 

Din cauza fenomenelor meteorologice deosebite din perioada 10-11 iunie a.c. şi a cantităților de 

precipitații însemnate cantitativ dar căzute pe suprafețe restrânse, depăşind izolat 35 l/mp care au antrenat 

cantități mari de material aluvionar şi lemnos, intensificări de vânt, care au luat aspect de vijelie, descărcări 

electrice frecvente şi grindină de dimensiuni medii,  s-au  produs  inundații care au afectat comunele Burjuc, 

Gurasada, Dobra şi oraşul Simeria. 

Personalul SGA Hunedoara a asigurat intervenții în comuna Gurasada, unde au fost afectate satele: 

Gurasada, Gothatea, Câmpuri Surduc, Câmpuri de Sus, Ulieş, Cărmăzăneşti, Boiu de Sus, Boiu de Jos, 

Dănuleşti. S-au înregistrat scurgeri de pe versanţi precum şi de revărsarea râului Gurasada cu toţi afluenţii 

necodificaţi cadastral (pârâul Chivuleşti, pârâul Vica, pârâul Boiu, pârâul Dănuleşti, pârâul Pietrarului, 

pârâul Cetăţui, pârâul Bisericii).  

În urma ploilor torențiale  căzute, s-a obturat secțiunea de scurgere a podului de cale ferată, 

inundând calea ferată 200 firul I şi II pe o lungime de circa 400 m, fapt ce a necesitat închiderea circulației 

trenurilor între stațiile Gurasada – Câmpuri Surduc. 

SGA Hunedoara a acționat cu 9(nouă) persoane coordonate de directorul şi inginerul şef, şi cu 

următoarele utilaje: autobasculantă, excavator pe şenile, încărcător frontal, două buldoexcavatoare şi o 

autoutilitară. S-a intervenit mecanic pentru îndepărtarea materialului aluvionar şi lemnos care colmata 

complet albia râului Gurasada în intravilanul localității Gurasada. S-au utilizat 200 de saci pentru dirijarea 

scurgerilor de pe versanți către rigolele cu descărcare în râul Gurasada.  

În zona calamitată SGA Hunedoara nu are lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 

inundaţiilor în administrare. 

 

 



ABA Someș – Tisa 

Informaţii suplimentare privind fenomenele hidrometeorologice 

înregistrate în judeţul Sălaj 

Revenim cu informații suplimentare privind măsurile luate pentru limitarea efectelor inundațiilor şi 

pagubele înregistrate în județul Sălaj, ca urmare a precipitațiilor căzute în data de 10 iunie, când au fost 

înregistrate depăşiri ale cotelor de apărare. 

Conform raportului primit de la Consiliul Local pentru Situaţii de Urgenţă, până la această oră au fost 

înregistrate următoarele pagube: 

 

Comuna Agrij  

Localitatea Agrij:  3 gospodării inundate, 3 fântâni colmatate, 0.4 km DC72 afectat, 0.5 km ulițe spălate, 1 

pod afectat, 3 podețe afectate, 6 ha teren arabil, 2 ha păşuni şi fânețe, 30 păsări moarte. 

Cauze: revărsare râu Agrij, revărsare pâraie  locale. 

 

Localitatea Răstolţu Deşert: 9 gospodării inundate, fântâni colmatate, 1.5 km ulițe spălate, 5 podețe 

afectate, 18 ha teren arabil inundat, 6 ha păşuni şi fânețe inundate. 

Cauze:  revărsare pârâu Răstolț, revărsare pâraie locale. 

 

Comuna Cristolţ  

Localitatea Cristolţ: 1 pod, 2 km DC afectat     

Cauze: revărsare pârâu Cristolț şi revărsare pâraie locale. 

 

Comuna Buciumi 

Localitatea Răstolţ: 5 gospodării, 10 ha teren arabil,  3 fântâni colmatate, 3 ha păşuni, 2 km ulițe, 3  podețe. 

Cauze: revărsare pârâu Răstolț,  revărsare pâraie locale. 

 

Localitatea Bogdana: 4 gospodării, 1 pod afectat, 2 podeţe, 1 km uliţe, 15 ha teren arabil, 2 ha 

păşuni.                                  

Cauze: revărsare râu Agrij,  revărsare pâraie locale şi torenţi.   

 

Localitatea Bodia:  5 gospodării, 1 pod, 3 podețe, 10 ha teren arabil, 3 ha păşuni şi fânețe, 1 km ulițe. 

Cauze: revărsare râu Agrij, revărsare pâraie locale. 

 

Localitatea  Buciumi: 7 ha teren arabil, 2 ha păşuni şi fânețe, 2 fântâni, 3 km DJ afectat. 

Cauze: revărsare râu Agrij,  revărsare pâraie locale  şi grindină.   

 

Comuna Cuzaplac 



Localitatea  Cuzaplac: 10 case, 70 gospodării (beciuri, curți), 3 agenți economici, 3 instituții publice, şcoala 

gimnazială, grădinița,  biserica ortodoxă, 1.5 km DJ, 3 km DC, 6 km ulițe săteşti, 10 poduri şi podețe, 10 

fântâni, 3 km şanțuri colmatate, 60 ha teren arabil, 3 km eroziuni de mal activate.   

Cauze: revărsare râi Almaş, pârâu Benaia şi pârâu Mierta. 

 

Comuna Almaş 

Localitatea Almaşu: 25 gospodării (case şi anexe) din care 12 locuințe distruse, 12 km DJ afectat, 1 pod 

afectat, 8 podețe, 100 animale moarte, 100 ha teren arabil, 50 ha păşuni şi fânețe, 15 fântâni colmatate. 

Cauze: revărsare râu Almaş,  revărsare pârâu Băbiu, grindină. 

 

Localitatea Babiu: 10 gospodării (case si anexe), 5 podețe, 9 animale moarte, 35 ha teren arabil, 22 ha 

fânețe, 10 fântâni. 

Cauze: revărsare pârâu Babiu şi torenți. 

 

Localitatea Cutiş: 5 gospodării, 10 animale moarte, 3 podețe, 50 ha teren arabil, 10 păşuni şi fânețe, 5 

fântâni colmatate, 10 animale moarte. 

Cauze: revărsare pârâu Babiu şi torenți. 

 

Localitatea Mesteacanu: 10 gospodării (case si anexe), 2 podețe, 90 ha teren agricol, 20 ha păşuni şi fânețe, 

7 fântâni colmatate, 30 animale moarte.   

Cauze: revărsare pârâu Babiu, torenți, grindina. 

  

Localitatea Tăud: 3 gospodării, 2 podețe, 50 ha teren agricol, 20 ha păşuni şi fânețe, 6 fântâni colmatate, 15 

animale moarte.    

Cauze: revărsare pârâu Taud şi torenți. 

 

Comuna Zimbor 

Localitatea Sutoru: 4 podețe şi 4.22 ha teren arabil.          

Cauze: revărsare pâraie locale , grindină. 

 

Comuna Românaşi 

Localitatea Poarta Salajului: 10 gospodării, 0.2 km DC, 2 km ulițe, 1 pod, 2 podețe, 30 ha teren arabil, 50 ha 

păşuni şi fânețe.             

Cauze: revărsare pârâu Răstolț şi pâraie locale, grindină. 

 

Au fost afectate albiile cursurilor de apa pe care s-au înregistrat viituri, prin activarea si accentuarea 

eroziunilor, precum şi prin colmatare (insuficienta capacităţii de tranzitare a debitelor maxime) 

 



Zone identificate sunt următoarele: 

Regularizare v. Almaş - capacitate 50 km din care 15 km capacitate afectată 

Valea Babiu - capacitate 17 km din care 6 km capacitate afectată 

Valea  Benaia - capacitate 7 km din care 3 km capacitate afectată                              

Valea Bozolnic -  capacitate 11 km din care 3 km capacitate afectată             

Valea Mierta - capacitate 6 km din care 3 km capacitate afectată           

Valea Santa Maria - capacitate 13 km din care 7 km capacitate afectată             

Valea Valea Mare - capacitate 7 km din care 3 km capacitate afectată                      

Valea Jirnău - capacitate 5 km din care 3 km capacitate afectată 

Valea Agrij - capacitate 48 km din care 10 km capacitate afectată        

Valea  Răstolț - capacitate 16 km din care 5 km capacitate afectată                   

   

Măsuri întreprinse: 

1. Începând cu data de 07 iunie, s-a făcut o pregolire din acumularea Vârşolț, rețeaua hidrografică fiind 

monitorizată de către personalul SGA Sălaj. 

2. Pe  valea Almaş şi afluenți şi valea Agrij,  echipa SGA Sălaj efectuează verificarea albiilor cursurilor de apă, 

gradul de afectare al lucrărilor hidrotehnice  şi identificarea sectoarelor de albii pe care s-au înregistrat 

revărsări,  urmând a fi fundamentate procesele verbale de calamitate. 

3. Formațiile de lucru Jibou şi Sânmihaiu-Almaşului din cadru SGA Sălaj, verifică albiile cursurilor  de apă 

pentru identificarea eventualelor obstacole rămase în albii, până   în prezent nefiind identificate obstacole 

rămase în albie. 

4. Statia hidrologică Zalău se află în teren pentru reconstituirea debitului  maxim pe râul Almaş la stația  

hidrometrică Almaşu şi pe valea Babiu şi valea Sântămarie. 

5. Au fost convocate CLSU din comunele afectate, SVSU a acționat cu mijloace umane şi materiale proprii 

pentru remedierea situațiilor. 

6. ISU Sălaj a  constituit trei echipaje care au monitorizat zonele afectate  şi  a intervenit  cu un echipaj 

pentru evacuarea apei din  gospodării  şi   anexe. 

 7. Reprezentanți ai CJSU au fost prezenți în teren pentru evaluarea situațiilor şi  realizarea de măsuri 

operative. 

Nivelurile cursurilor de apă vor fi în creştere datorită  precipitaţiilor prognozate.     
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