
 

 
 
 
 

01 iunie 2012 

 

AVERTIZARE HIDROLOGICĂ 

 

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

această dimineaţă, o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ – cod PORTOCALIU de fenomene 

hidrologice periculoase către prefectura judeţului BRAŞOV şi de cod GALBEN către prefecturile 

judeţelor BRAŞOV şi COVASNA. 

 

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 

01.06.2012 ora 10:00 – 03.06.2012 ora 10:00. 

 

Bazinele hidrografice afectate: Olt mijlociu.  

 

 

TEXTUL MESAJULUI 

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

ore, se actualizează Avertizarea hidrologică nr 20  din 31.05.2012, după cum urmează: 

 

 

COD PORTOCALIU 

 

 
 

În  intervalul 01.06.2012 ora 10:00 - 02.06.2012 ora 18:00 se menţine COD PORTOCALIU pe 

Olt în secţiunea Hoghiz – jud. BV. 

 

 

COD GALBEN 

 

 
 

În intervalul 01.06.2012 ora 10:00 – 02.06.2012 ora 10:00 se menţine COD GALBEN pe Olt pe 

sectorul Podu Olt – Feldioara – jud. BV şi pe cursul inferior al Râului Negru - jud. CV. 

 

În intervalul 02.06.2012 ora 18:00 – 03.06.2012 ora 10:00 se instituie COD GALBEN pe Olt în 

secţiunea Hoghiz - jud. BV.  

 

NOTĂ: 

În intervalul 01.06.2012 ora 14:00- 02.06.2012 ora 02:00 se pot produce scurgeri importante pe 

versanţi, torenţi, pâraie, râuri necadastrate (viituri rapide) cu efect de inundaţii locale şi se pot atinge 
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centrul şi nordul ţării datorită  precipitaţiilor sub forma de aversă prognozate, care izolat pot depăşi 

35-40 l/mp. 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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