
şi Brăila), Buzӑu (judeţele: Braşov, Covasna, Buzӑu, Prahova şi Brăila), Rm. Sărat 

(judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş (judeţele: Harghita, 

Covasna, Neamţ, Bacău şi Vrancea), Bistriţa (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi 

Bacău), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava (judeţul 

Suceava), Bârlad (judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret – sector 

aval confluenţӑ cu râul Trotuş, Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul 

Suceava (judeţele: Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut – 

afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Oroftiana (judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi) şi 

râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea). 

            În intervalul 21.06.2021 ora 06:00 – 22.06.2021 ora 24:00 pe râul Prut – sector 

amonte Ac. Stânca Costeşti (judeţul Botoşani). 

COD PORTOCALIU 

         În intervalul 20.06.2021 ora 12:00 – 21.06.2021 ora 16:00 pe râurile din bazinele 

hidrografice: Olt – bazin amonte S.H. Hoghiz şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Hoghiz 

– amonte S.H. Sebeş Olt (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov şi Sibiu), Ialomiţa – bazin 

superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi 

Ialomiţa), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzӑu, 

Prahova şi Brӑila), Rm. Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul 

Vrancea), Trotuş (judeţele: Harghita, Covasna, Neamţ, Bacău şi Vrancea), 

Bârlad (judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bistriţa – bazin superior 

şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi 

Bacău), Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi 

Neamţ), Suceava (judeţul Suceava), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă 

cu râul Suceava (judeţele: Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vrancea 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) şi râurile din 

Dobrogea (judeţele: Tulcea şi Constanţa). 

            Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate 

mai mare pe unele râuri din judeţele: Covasna, Bacău, Vrancea, Buzău, Galaţi, Tulcea 

şi Constanţa. 

         Se ridică ȋncepând cu data de 20.06.2021 ora 12:00 Avertizarea Hidrologică din 

celelalte bazine hidrografice avertizate anterior. 

            Harta cu codurile se anexează. 

            Se menționează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe 

afluenții de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă. 

         În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea 

prognozei hidrologice. 

            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." 


