Codificarea atenționărilor meteorologice și hidrologice
conform atenționărilor și avertizărilor transmise
de Administrația Națională de Meteorologie și respectiv Institutul Național de
Hidrologie și Gospodărire a Apelor, conform Ordinului ministrului apelor și
pădurilor și al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019

ATENȚIONĂRI / AVERTIZĂRI METEOROLOGICE
Fenomenele meteorologice care fac obiectul atenționărilor /
avertizărilor meteorologice sunt următoarele:
Vant puternic
Ploi importante cantitativ (care pot avea și caracter torențial)
Descărcări electrice și grindină
Ninsori abundente
Viscol
Temperaturi minime extreme
Temperaturi maxime extreme
Polei
Ceață

COD GALBEN – Atenționări meteorologice
Se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice
prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite
activități, dar altfel sunt obișnuite pentru perioada
respectivă sau zona specificată.

COD PORTOCALIU – Avertizări meteorologice
Se aplica acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi
periculoase, cu un grad de intensitate mare.

COD ROȘU – Avertizări meteorologice
Se aplica acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi
periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare și cu
efecte dezastruoase.

ATENȚIONĂRI / AVERTIZĂRI HIDROLOGICE
Fenomenele meteorologice care fac obiectul atenționărilor /
avertizărilor hidrologice sunt următoarele:
Creșteri însemnate de niveluri și debite (inundații / viituri)
Creșteri artificiale de niveluri datorate evoluției fenomenelor de
iarnă (curgeri de sloiuri, poduri de gheață, îngrămădiri / blocaje
de ghețuri (zăpoare)
Fenomene hidrologice periculoase immediate (scurgeri importante
de pe versanți, torenți, pâraie, râuri mici, inclusiv pe râuri
necadastrate)
COD GALBEN – Atenționări hidrologice
Risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei, care necesită
o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la
inundații.
Se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie și
viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale.
În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri
ale COTEI DE ATENȚIE/ Fazei I de apărare.

COD PORTOCALIU – Avertizări hidrologice
Risc de viituri majore generatoare de revărsări importante,
care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective socialeconomice.
De asemenea, se pot produce scurgeri importante pe versanţi,
torenţi, pâraie și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte
severe de inundaţii locale.
În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri
semnificative ale COTEI DE INUNDAȚIE/ Fazei a II-a de apărare
(mai mari de 20 – 30 cm).
Din cauza intensității deosebite a fenomenelor hidrologice
prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice
însemnate și poate fi pusă în pericol viața oamenilor.

COD ROȘU – Avertizări hidrologice
Risc de inundații majore care poate necesita adoptarea unor
măsuri deosebite pentru evacuarea oamenilor și bunurilor,
impunerea de restricții la folosirea podurilor și căilor de transport,
exploatarea construcțiilor hidrotehnice, altele.
În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri
semnificative ale COTELOR DE PERICOL /Fazei a III-a de
apărare (mai mari de 20 – 30 cm).
Din cauza intensității majore a fenomenelor hidrologice
prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice
însemnate și poate exista un risc semnificativ pentru viața
oamenilor.

