
 

 
 
 
 

28 mai 2012 

 

AVERTIZARE HIDROLOGICĂ 

 

Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor a transmis, în 

această dimineaţă, o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ – cod GALBEN de fenomene hidrologice 

periculoase către prefecturile judeţelor ARGEŞ, BACĂU, BRAŞOV, BRĂILA, BUZĂU, 

CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, DOLJ, GALAŢI, GIURGIU, GORJ, HARGHITA, 

IALOMIŢA, MEHEDINŢI, OLT, PRAHOVA, SIBIU, TELEORMAN, TULCEA, VÂLCEA, 

VASLUI (22 prefecturi). 

 

Sursa acestor atenţionări/avertizări este Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor 

(INHGA). 

Fenomenele vizate: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, râuri necadastrate şi 

creşteri de debite şi niveluri pe râuri cu depăşiri ale COTELOR DE  APĂRARE, în intervalul 

28.05.2012 ora 10:00 – 29.05.2012 ora 16:00. 

 

Bazinele hidrografice afectate: Jiu mijlociu şi inferior, Olt, afluenţii Argeşului, Ialomiţa, 

Călmăţui, Siret, Prut, Dobrogea.  
 

TEXTUL MESAJULUI 

Având în vedere situaţia hidrometeorologică şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se 

actualizează Avertizarea hidrologică nr 15  din 27.05.2012 ora 21:00, după cum urmează: 

 

COD GALBEN 

 

 
 
Se instituie COD GALBEN pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu şi afluenţii săi - jud. GJ, MH şi DJ,  

Olt superior şi mijlociu-jud. HR, BV, afluenţii Oltului – jud. HR, CV, BV, SB, VL şi OT, Vedea şi 

afluenţii săi – jud. OT, TR şi AG, afluenţii Argeşului - jud. AG, DB şi GR, pe Ialomiţa - jud. DB,  

Prahova - jud. PH şi IL, Călmăţui-jud. BZ şi BR, pe cursurile superioare ale Buzăului - jud. CV şi BZ, 

Putnei, Râmnicului Sărat - jud. VN, Trotuşului-jud. HR şi BC, afluenţii Buzăului inferior - jud. BZ, 

afluenţii din bazinul mijlociu al Trotuşului - jud. BC, pe Bârlad şi afluenţii săi - jud. VS, GL şi VN şi pe 

râurile din Dobrogea-jud. CT şi TL. 

 

Pe râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Putna, Râmnicu Sărat, Buzău şi Bârlad fenomenele 

vizate se vor produce începând cu data de 28.05.2012 ora 16:00. 

 
 

Notă: Se menţionează că aceste fenomene se pot produce şi pe unii afluenţi de grad inferior ai râurilor 

marcate pe hartă şi pe cursurile de apă necadastrate; se impune urmărirea evoluţiei situaţiei 

hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 

de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 

accidentale”. 
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