
SITUAŢIE HIDROLOGICĂ 
COTELE PE RÂUL TISA, ÎN SCĂDERE SEMNIFICATIVĂ

DUNĂREA SE MENŢINE LA DEBIT MAXIM LA INTRAREA ÎN ŢARĂ

Viitura de pe râul Tisa s-a propagat pe sectorul românesc, nivelul maxim atins pe 
râul  Tisa,  aseară,  la ora  18.00,  respectiv  de 215 cm,  fiind cu 15 cm peste  cota de 
inundaţie. Astăzi,  la ora 10.00, râul Tisa, la Valea Vişeului, înregistrează un nivel de 
156 cm, situându-se cu 6 cm peste cota de atenţie, în scădere cu 59 cm faţă de maximul 
atins în cursul  zilei  de ieri.  Lucrările  cu caracter  local  realizate  azi-noapte  de către 
echipele de intervenţie ale Apelor Române, împreună cu autorităţile locale şi IJSU, au 
rezistat, iar, în cursul zilei de astăzi, vor fi efectuate alte lucrări de revenire la situaţia 
normală. Nu se vor semnala alte pagube suplimentare 

Pe râurile din vestul Crişanei, debitele vor fi în general în uşoară creştere, ca 
efect  combinat  al  precipitaţiilor  lichide  în  curs,  celor  prognozate,  cedării  apei  din 
stratul de zăpadă şi propagării. Pe celelalte râuri, debitele vor fi în scădere. 

Se vor situa peste: 
- COTA DE INUNDAŢIE pe râul Crasna la staţia hidrometrică Domăneşti (cu 

20 cm peste CI). Nu se vor semnala pagube, localităţile şi populaţia fiind protejate.
- COTELE DE ATENŢIE pe râurile la staţiile hidrometrice: râul Tur la staţia 

Călineşti Oaş (nivel – 350 cm, cu 35 cm peste CA) şi Turulung (nivel 360 cm, cu 50 
cm peste CA), râul Crasna la staţia Berveni (490+70), râul Lăpuş la staţia Lăpuşel 
(350+10), pe râul Barcău la staţia Sălard (510+20), pe râul Ier la staţia Andrid (300+5) 
şi Ianca (325+35),pe Crişul Negru la staţia Tinca (300+50).  

La intrarea in ţară (în secţiunea Baziaş), Dunărea este la debit maxim încă din 
cursul  zilei  de  ieri  de  10000  mc/s,  fiind   astăzi,  staţionar  şi  dublu  faţă  de  media 
multianuală a lunii decembrie (5200 mc/s), reprezentând propagarea viiturii pe Dunăre 
care vine din afara graniţelor ţării, respectiv din Serbia. 

Nivelul Dunării la intrare in ţară va fi în uşoară scădere, iar pe sectorul GRUIA-
CALAFAT-BECHET,  cotele  se  vor  menţine  între  cota  de  atenţie  şi  cota  de 
inundaţie,urmând  să  fie  într-o  uşoară  tendinţă  de  scădere  zilele  imediat  următoare. 
Conform  estimărilor  de  până  acum  ale  specialiştilor  Apelor  Române,  pe  sectorul 
românesc  al  Dunării,  nu  vor  fi  înregistrate  pagube,  localităţile  şi  populaţia  fiind 
protejate. Specialiştii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Administraţiile 
Bazinale de Apă aferente Dunării şi cele din bazinele Crişuri şi Someş-Tisa menţin 
monitorizarea strictă pe toate sectoarele de râuri aflate sub avertizare. 

În funcţie evoluţia situaţiei, vom reveni cu informaţii suplimentare.  
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