
Situația de la Acumularea Tăul Mare din județul Alba este monitorizată permanent 

 

Echipele de la Administrația Bazinală de Apă Mureș și ale  Sistemului de Gospodărire a 

Apelor Alba acordă sprijin tehnic de mai bine trei zile autorităților județene și locale în operațiunile 

de evacuare a apei. Zona de interventie: cursul de apă: pârâul Roșia Montană  - afluent de dreapta 

al râului Abrud și la Acumularea Tăul Mare – aflată în proprietatea și administrarea UAT Roșia 

Montană. 

Activitățile desfășurate în această perioadă: 

• s-a monitorizat și măsurat nivelul apei din lacul de acumulare Tăul Mare, precum și nivelul 

cursului de apă în aval de baraj  

• s-au efectuat măsurători topografice atât la corpul barajului cât și la lacul de acumulare 

• s-au efectuat măsurători geoelectrorezistive pentru determinarea caracteristicilor geotehnice 

ale corpului barajului 

• s-a verificat cu un sonar adâncimea apei din lac și s-a constatat faptul că din cei 18 m înălțime 

a apei, din zona turnului de manevră, cca 6 m sunt colmatați. 

Evacuarea apei va continua până la scăderea nivelului cu 5 metri sub nivelul normal de retenție.  

Nivelul apei în lacul de acumulare Tăul Mare, precum și cursul de apă în aval de baraj sunt 

monitorizate permanent către specialiștii de la „Apele Române”. Evenimentele se află în dinamică. 

De la începutul perioadei de intervenție (1 octombrie), s-a înregistrat o scădere a nivelului apei din 

lac de 156 cm.  

 

Ultima expertizare a barajului Tăul Mare, aparţinând Primăriei Roşia Montană, jud. Alba, a 

fost efectuată în anul 2019 de un expert certificat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru 

evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor și are o valabilitate de 5 ani, până în anul 

2024. Acumularea Tăul Mare este încadrată în categoria C de importanţă şi în prezent are ca rol 

principal activităţile de pescuit sportive şi agrement. 

 

 

 


