
COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită 
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Cod PT-01-INH/A 

 
AVERTIZARE HIDROLOGICĂ NR. 52 DIN 27.07.2018 

 
 

Sursa: INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR,  BUCURESTI 

Ziua/luna/anul: 27.07.2018 Ora: 12:30 Numărul mesajului: 52 

Către: 
Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă, Administraţia Natională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. 
Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă: Someş-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, 
Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Siret, Prut-Bârlad, Dobrogea-Litoral. 

 
BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: 

Tisa, Vişeu, Iza, Someşul Mare, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Olt, Vedea, 
Argeș, Ialomița, Siret, Prut, râurile din Dobrogea. 

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. 

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE: 
 

Data: 27.07.2018 ora 13:00 – 30.07.2018 ora 24:00 
  

 Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică 
pentru următoarele 72 de ore, se actualizează Avertizarea Hidrologică nr. 51 din 25.07.2018 
după cum urmează: 
 

COD GALBEN 

 - În intervalul 27.07.2018 ora 13:00 – 30.07.2018 ora 24:00 pe râurile din bazinele 
hidrografice: Tisa – sector intrarea ȋn ţară, Vişeu, Iza (judeţul Maramureş), Someşul Mare - 
bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Crișul Alb – 
bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Hunedoara și Arad), Arieș – 
bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Mureş – afluenţii mici aferenţi sectorului 
aval confluenţă Arieş - amonte confluență Tȃrnave, Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval 
confluenţă Târnave (judeţele: Alba, Cluj, Sibiu,  Hunedoara şi Arad), Mureș – bazin 
superior amonte S.H. Glodeni, Târnava Mică – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și 
inferior, Târnava Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: 
Harghita, Mureş, Sibiu și Alba), Bega – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu, Timiş – 
bazin superior amonte S.H. Lugoj, Pogăniș – bazin superior, Bȃrzava (judeţele: Timiş şi 
Caraș Severin), Jiu – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu (județele: Hunedoara, Gorj şi 
Mehedinți), Olt – bazin superior amonte S.H. Sfȃntu Gheorghe (județele: Harghita și 
Covasna), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sfȃntu Gheorghe – amonte Ac. 
Drӑgӑşani, Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Harghita, Covasna, 
Braşov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Argeș și Olt), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu 
şi inferior (judeţele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeș – bazin superior și afluenți bazin 
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mijlociu și inferior (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov), Ialomiţa – 
bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și 
Ialomița), Buzău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Braşov, Covasna şi 
Buzău), Suceava (judeţul Suceava), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa 
(judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş (judeţele: Harghita, Covasna, 
Bacău, Neamţ și Vrancea), Putna  (judeţul Vrancea), Rȃmnicu Sărat (judeţele: Buzău și 
Vrancea), Bârlad (judeţele: Iaşi, Neamţ, Vaslui, Vrancea, Bacău şi Galaţi), Siret – sector 
aval intrarea ȋn ţară (judeţele: Suceava, Botoşani, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret - 
afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă Suceava (judeţele: Suceava, Bacău, 
Vrancea, Botoşani, Iaşi şi Galaţi), Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut - sector amonte 
Ac. Stânca Costeşti (judeţul Botoşani), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S. H. 
Drânceni (judeţele Vaslui şi Galaţi), rȃurile mici din Dobrogea (județele: Constanța și 
Tulcea). 
  

COD PORTOCALIU 

 
 - În intervalul 27.07.2018 ora 16:00 – 30.07.2018 ora 12:00 pe râurile din bazinele 
hidrografice: Suceava (judeţul Suceava), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa - 
bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi 
Bacău), Bârlad – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Iaşi, Neamţ, 
Vaslui, Vrancea, Bacău şi Galaţi), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă 
Suceava (judeţele: Suceava, Bacău, Vrancea, Botoşani, Iaşi şi Galaţi), Jijia - bazin 
superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut – afluenţii 
aferenţi sectorului aval S. H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi). 
 - În intervalul 28.07.2018 ora 16:00 – 30.07.2018 ora 12:00 pe râurile din bazinele 
hidrografice: Siret – sector amonte acumularea Bucecea (judeţele: Suceava şi Botoşani), 
Prut - sector amonte Ac. Stânca Costeşti (judeţul Botoşani). 
 - În intervalul 29.07.2018 ora 16:00 – 30.07.2018 ora 12:00 pe râurile din bazinele 
hidrografice: Trotuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, 
Covasna, Bacău, Neamţ și Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi 
inferior (judeţul Vrancea). 
 
 Fenomenele se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare în intervalul 
29.07.2018 ora 18:00 – 30.07.2018 ora 10:00 pe unele râuri din judeţele: Suceava, 
Botoşani, Neamţ, Bacӑu şi Vrancea. 
  
 Se menţionează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe 
afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă. 
  
 Harta cu codurile şi semnificaţia acestora se anexează. 
 
          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”. 
 

 

Întocmit, 
Lavinia FRIMESCU 

 Aprobat, 
Director  C.N.P.H. 

Dr. Marius MATREATA 
 


