
 

 
 
 
 

05 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 GALBEN de fenomene hidrologice 

periculoase către prefecturile judeţelor BACĂU, BRAŞOV, BOTOŞANI, BUZĂU, BISTRIŢA-

NĂSAUD, CONSTANŢA, COVASNA, DÂMBOVIŢA, GIURGIU, HARGHITA, 

MARAMUREŞ, MEHEDINŢI, MUREŞ, NEAMŢ, PRAHOVA, SUCEAVA, TULCEA, şi 

VRANCEA (18 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 

05.06.2012 ora 15:00 – 06.06.2012 ora 20:00. 

 

Bazinele hidrografice afectate: Vişeu, Iza, Someş, Mureş, Olt, Prahova, Argeş, Siret, Jijia şi 

râurile din Dobrogea..  
 

 

TEXTUL MESAJULUI 

 

COD GALBEN 

 

 
 
 

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

ore, se instituie COD GALBEN în bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor: Vişeu, Iza – jud. 

MM, Olt – jud. HR, CV, BV, Suceava - jud. SV, Moldova – jud. SV, Bistriţa – jud. SV şi NT, 

Trotuş – jud. HR şi BC, Putna, Rm. Sărat – jud. VN,  în bazinele superioare ale Someşului – 

jud. BN, Mureşului – jud. HR şi MS, Buzăului – jud. CV şi Jijiei – jud. BT, pe Prahova şi 

afluenţii săi – jud. PH, pe afluenţii din zona de câmpie ai Argeşului (Glavacioc, Sabar, Potop, 

Ciorogârla) – jud. DB şi GR, afluenţii Buzăului mijlociu – jud. BZ şi pe râurile din Dobrogea – 

jud. CT şi TL.  
 

 

 

NOTĂ: 

În intervalul 05.06.2012 ora 15:00- 06.06.2012 ora 12:00 se pot produce scurgeri importante pe 

versanţi, torenţi, pâraie, râuri necadastrate (viituri rapide) cu efect de inundaţii locale şi se pot atinge 

COTELE DE APĂRARE pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte îndeosebi în nordul,  

centrul şi sudul ţării datorită  precipitaţiilor sub forma de aversă prognozate, care izolat pot depăşi 

50-60 l/mp. 

   

 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 

 

 
 



 

 

 

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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