
 

 

„AVERTIZARE HIDROLOGICĂ’’ 

NR.38 din 19.05.2021 de la INHGA. 

 

 

FENOMENELE VIZATE: 

 

Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile 

efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri  din bazinele 

hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE. 

 

 

BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: 

 

Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb,  Mureş, 

Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu, Olt, 

Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna şi Trotuş. 

 

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE: 

Data: 19.05.2021 ora 12:00 – 21.05.2021 ora 24:00 

 

 Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică 

pentru următoarele 48 de ore, se actualizează Avertizarea Hidrologică nr. 37 din 

18.05.2021 şi Avertizările Hidrologice pentru Fenomene Imediate în vigoare, după cum 

urmează: 

 

 

COD GALBEN 

 

     În intervalul 20.05.2021 ora 06:00 – 21.05.2021 ora 24:00 pe râurile din 

bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin superior (judeţele Mehedinţi şi Dolj), Jiu – bazin 

amonte S.H. Răcari (judeţele Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt – bazin superior 

amonte S.H. Hoghiz şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Hoghiz (judeţele Covasna, 

Harghita, Braşov, Sibiu, Argeş, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Olt), Vedea – bazin superior şi 

afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin 

superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, 

Teleorman, Ilfov şi Călăraşi), Ialomiţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi 

inferior (judeţele Prahova, Dâmboviţa, Ilfov şi Ialomiţa), Buzău – bazin superior şi 

afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Rm. 

Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Buzău şi Vrancea), 

Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Trotuş – 

bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Harghita, Covasna, Neamţ, 

Bacău şi Vrancea).  

   

 

 

 

 

 



COD PORTOCALIU 

 

În intervalul 20.05.2021 ora 09:00 – 21.05.2021 ora 16:00 pe râurile din bazinele 

hidrografice: Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sf. Gheorghe – amonte Ac. 

Ioneşti, Olteţ – bazin superior (judeţele Covasna, Harghita, Braşov, Sibiu, Argeş, Gorj, 

Dolj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţul Argeş), 

Ialomiţa – bazin superior (judeţul Dâmboviţa), Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin 

superior (judeţul Prahova), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu (judeţele: Braşov, Covasna 

şi Buzău). 

 

   În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice mesajul de 

avertizare se va actualiza ȋn cursul zilei de 20.05.2021. 

 

  

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu 

„Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 

hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică 

precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor 

de apă și poluări marine în zona costieră.” 

  Harta cu codurile se anexează. 

 

 

 
  

Se menţionează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe 

afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă. 

 

 În funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea 

prognozei hidrologice. 

 Se impune urmărirea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice, în conformitate cu 

„Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 

cursurile de apă si poluări marine în zona costieră”. 

 


