Cod PT-01-INH/A

AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 5 DIN 24.01.2015
Sursa: INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR, BUCURESTI
Ziua/luna/anul: 24.01.2015
Ora: 13:30
Numărul mesajului: 5

Către:
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Administraţiei şi Internelor, mass-media,
S.C. Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă: Banat, Jiu, Olt.
BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE:

Bega Veche, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, afluenţii Oltului
inferior
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: 24.01.2015 ora 14:00 – 25.01.2015 ora 18:00
Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică
pentru următoarele 24 de ore, se actualizează Atenţionarea Hidrologică Nr. 4 din
23.01.2015, după cum urmează:
COD GALBEN

- Se instituie COD GALBEN începând cu 24.01.2015 ora 14:00 pe râurile Bega
Veche, Moraviţa, Pogăniş şi pe afluenţii mici de pe cursul mijlociu şi inferior al Timişului
(judeţele Caraş-Severin şi Timiş).
- Se menţine COD GALBEN pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş superior,
Bârzava, Caraş, Nera, Cerna (judeţele Caraş Severin şi Timiş), Jiu superior şi mijlociu
(judeţele Mehedinţi, Gorj, Hunedoara şi Dolj) şi pe unii afluenţi ai Oltului din judeţele
Vâlcea, Dolj, Gorj, Olt şi Argeş.
Aceste fenomene se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe râurile
din judeţele Gorj, Caraş Severin şi Mehedinţi, respectiv cu probabilitate mai mică şi cu
caracter izolat pe râurile din judeţele Vâlcea, Olt şi Argeş.

COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită
în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii. Depăşire COTE DE ATENŢIE;
COD PORTOCALIU: Risc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective
social – economice. Depăşire COTE DE INUNDAŢIE.

COD PORTOCALIU (SECTOR ÎNDIGUIT)
- În intervalul 24.01.2015 ora 18:00 – 25.01.2015 ora 18:00 pe râul Bârzava pe
sector aval s.h. Gătaia (SECTOR ÎNDIGUIT, judeţul Timiş).
Harta cu codurile şi semnificaţia acestora 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 urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe
cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră”.

Intocmit,
Adrian Apostol

Director C.N.P.H.
Dr. ing. Marius Mătreaţă
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