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INFORMARE DE PRESĂ 

București, 24 iunie 2020 

REF: CMSU convocat de ministrul Costel Alexe 

 

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a convocat astăzi, la sediul instituției 

Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU). În cadrul acestei ședințe s-au analizat 

situația și prognoza hidrometeorologică actuale, inclusiv avertizările meteorologice și 

hidrometeorologice emise pentru perioada următoare. 

La Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU) de astăzi au participat, alături de 

ministrul Costel Alexe și secretarii de stat pentru Ape și Păduri din cadrul MMAP, conducerea 

Administrației Naționale „Apele Române”, a Gărzii Naționale de Mediu, a Agenției Naționale 

pentru Protecția Mediului, reprezentanți ai Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), 

ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INH-GA), ai SPEEH Hidroelectrica 

și ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). 

La finalul CMSU ministrul Costel Alexe a susținut o declarație de presă pe care o redăm în 

continuare:  

 

„Vreau să informez toți cetățenii că statul român, prin instituțiile sale, poate să gestioneze 

aceste situații produse de fenomenele hidrometeorologice din ultima perioadă. Au fost emise 

nu mai puțin de 55 de avertizări pe sistemul RO-ALERT astfel încât populația din zonele 

afectate a fost în permanență informată. De asemenea, suntem pregătiți pentru perioada 

următoare când vom avea un front atmosferic care poate să genereze cantități însemnate de 

precipitații să fim în contact direct cu populația care este vulnerabilă. La acest moment avem 

nu mai puțin de 252 de persoane care au fost, fie evacuate, fie salvate din calea viiturilor. 

Avem, la nivel de ISU, începută procedura de identificare a pagubelor produse de inundații 

și toți prefecții vor contina acest proces pentru a evalua pagubele. Pentru următoarele zile 

riscul cel mai ridicat îl avem pe Prut, în zona Barajului de la Stânca Costești, pentru că avem 
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o cantitate impresionantă de apă care vine din Ucraina. După cum știti, și duminică, și luni 

am fost în zona Moldovei. Luni am fost personal la Barajul Stânca Costești unde, în ultimele 

două săptămâni au fost evacuate cantități mari de apă tocmai pentru a face față acestei 

viituri care va veni din Ucraina spre România. Trebuie liniștită populația, în special cei din 

județul Botoșani și aval de Botoșani: barajul este pregătit să primească înca 500 de milioane 

de metri cubi, pe lângă cei 700 de milioane pe care îi are, astfel încât toate localitățile aval 

de Stânca Costești să nu fie puse în pericol. Până la acest baraj avem doar două localități 

care pot avea un risc inundat la inundații și mai avem zona Rădăuti - Prut, unde, de asemenea, 

suntem pregătiți să intervenim, dacă va fi cazul. Menționez faptul că și ANAR și cei de la ISU 

și cei de la Instituția Prefectului din Județul Botoșani sunt pregatiti sa intervină. Am trimis 

în zonă, dacă va fi cazul, 20 000 de saci care să fie umpluți cu nisip astfel încât să putem 

atenua aceste inundații. Fie că e vorba de zona Botoșani sau vorbim de alte județe,  cum și 

în acest moment avem Cod Roșu în 3 județe (Buzau, Harghita și Brașov), discutam de Cod 

Roșu NU pentru întreg județul ci pe anumiți afluenți care, din cauza cantităților mari de 

precipitații, pot să provoace inundații. Important este ca cetățenii să conștientizeze că 

autoritățile statului român sunt pregătite să gestioneze aceste situații de urgență. Vreau să 

fac o mențiune - tot ce înseamnă Valea Dunării nu va fi afectată de inundații, canitatea 

maximă nefiind atinsă așa cum a fost în anii precedenți. Trebuie făcută mențiunea că, la 

momentul actual, din datele pe care le avem și din Ucraina, dar și din estimările colegilor de 

la ANM, nivleul inundațiilor din Moldova, de pe Prut, va fi sub nivelul celor din 2010, nivel 

care a fost oricum mai mic decât cel din anul 2008”. 

 

În funcție de evoluția evenimentelor, vom reveni cu informații suplimentare. 
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