
                                                   R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

HOTĂRÂRE nr. 42 din 03.10.2022 

privind dispunerea măsurilor necesare verificării tehnice a calității 
construcției și siguranței exploatării barajelor aflate pe teritoriul 

României 

 
În contextul incidentului petrecut în data de 01.10.2022 la barajul lacului de 

acumulare Tăul Mare din județul Alba care a impus adoptarea urgentă a unor măsuri 
de răspuns inclusiv evacuarea preventivă a locuitorilor din localitatea Roșia 
Montană, 

în scopul preîntâmpinării unor evenimente asemănătoare care ar putea avea 
consecințe negative la nivelul comunităților, este necesară o evaluare actualizată, 
la nivel național, a calității construcției și siguranței în exploatare a barajelor,  

luând în considerare prevederile art. 2 lit. (a), 5, 16 și 17 din Ordonanța de 
Urgenţă nr. 244/2000 privind siguranța barajelor, republicată, prevederile art. 3 
alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) din OUG nr. 107/2002 privind înființarea 
Administrației Naționale „Apele Române", cu modificările și completările ulterioare,   

în conformitate cu HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu 
modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. m) și n) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 
Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și 4 din Hotărârea 
Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența 
Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 – (1) Se desemnează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin 
Administrația Națională Apele Romane și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Inspectoratul de Stat în Construcții, să efectueze, în regim de 
urgență, controale/verificări de specialitate privind calitatea construcției și 
siguranței în exploatare a barajelor, din aria de competență.   

(2) Acțiunile de control/verificare se desfășoară la barajele încadrate în 
categoriile C și D, indiferent de deținător. 

(3) Controalele/verificările menționate la alin. (1) urmăresc, dar fără a se 
limita la acestea, performanța privind calitatea în construcții, evaluarea stării de 
siguranță în exploatare, comportarea obiectivelor, starea de uzură, existența și 



funcționalitatea aparaturii de monitorizare, control și avertizare, precum și riscurile 
la care sunt expuse. 

(4) Autoritățile publice menționate la alin. (1) pot coopta specialiști care să 
facă parte din comisiile de control/verificare din cadrul altor instituții sau organizații 
publice sau private ce dețin competență și atribuții în domeniul menționat la alin. 
(1). 

(5) Autoritățile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc un raport, care 
cuprinde starea de fapt, concluziile verificărilor, precum și recomandările necesare. 

Art. 2 -  Controalele/verificările menționate la alin. (1) se realizează până cel 
tarziu la data de 20 noiembrie 2022. 

Art. 3 - În termen de 10 zile de la emiterea prezentei hotărâri, instituțiile 
centrale sau organizațiile publice precum și cele de la nivelul unităților administrativ 
teritoriale, pun la dispoziția Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne listele nominale ale barajelor încadrate în categoriile 
C și D, aflate în administrare. 

Art. 3 – Instituțiile publice centrale desemnate la art. 1 alin. (1) transmit 
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, centralizat, rezultatele controalelor/verificărilor, la adresa de poștă 
electronică dsu@mai.gov.ro. 

Art. 4 -  Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne colectează datele și rezultatele centralizate ale  
controalelor/verificărilor și le prezintă Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență, pentru analiză și decizie.   

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 
Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru punere în aplicare prin 
ordine/dispoziții sau alte acte administrative.  
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