GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Direcţia Comunicare
26 februarie 2013
AVERTIZARE HIDROLOGICĂ
Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor
Climatice a transmis, în după-amiaza zilei de 25.02.2013, o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ
COD GALBEN de fenomene hidrologice periculoase către prefecturile județelor DOLJ, GORJ și
MEHEDINŢI (3 prefecturi) și COD PORTOCALIU către prefecturile județelor GORJ și
MEHEDINŢI (2 prefecturi).
Sursa acestei atenționări este Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
(I.N.H.G.A.).
Fenomene vizate: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, creşteri de debite şi niveluri pe
unele râuri din bazinul mijlociu şi inferior al Jiului, cu depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE
ŞI A COTELOR DE ATENŢIE, în intervalul 25.02.2013 ora 20:00 – 27.02.2013 ora 22:00.
Bazinele hidrografice afectate: Jiu (aval confl. cu Motru), afluenţii de dreapta ai Jiului (amonte
de confl. cu Motru), Motru, Cosuştea şi Orlea.

Textul mesajului:
Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală din bazinul hidrografic al Jiului şi prognoza
meteorologică pentru următoarele 48 de ore, există risc de producere de viituri pe râurile mici,
creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APARARE după cum urmează:

COD GALBEN
Începând cu data de 25.02.2013, ora 20.00, se menţine COD GALBEN pe râurile din
bazinele: Motru şi pe afluenţii de dreapta ai Jiului (amonte de confluenţa cu râul Motru), bazine
hidrografice aferente judeţelor: Mehedinţi şi Gorj şi se instituie COD GALBEN pe râul Jiu, pe
sectorul aval de confluenţa cu râul Motru – județul Dolj.
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COD PORTOCALIU

Începând cu data de 26.02.2013 ora 06.00 se instituie COD PORTOCALIU pe râurile:
Motru – s.h. Broşteni (jud. Mehedinţi), Coşustea – s.h. Corcova (jud. Mehedinţi) şi pe pârâul
Orlea – s.h. Celei (jud. Gorj).
Harta cu codurile şi semnificaţia acestora se anexează.
Creşterile de debite şi niveluri se vor produce cu intensitate mai mare începând cu data de
26.02.2013 ora 06.00. În funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu
actualizarea prognozei hidrologice.
Se menţionează că aceste fenomene se pot produce şi pe 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, poluări accidentale pe cursurile
de apă şi poluări marine în zona costieră”.
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