Codificare hidrologic
hidrologicăă
Procedura de codificarea avertiz
avertizăărilor şi alertelor hidrologice care se emit în cazul
producerii de fenomene hidrologice periculoase la scar
scarăă na
naţţional
ionalăă sau regional
regionalăă
În situaţiile în care sunt prognozate depăşiri ale cotelor de apărare pe Dunăre şi râuri interioare,
precum şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, văi nepermanente, pâraie, Institutul Naţional
de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor emite avertizare hidrologică sau alertă hidrologică, după
caz, în care se prezintă succint fenomenul, intensitatea, efectele posibile, zonele care pot fi
afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata, cu indicarea probabilităţii de
producere a fenomenelor periculoase.
Avertizarea hidrologic
hidrologicăă se emite atunci când se prevede posibilitatea depăşirii cotelor de
apărare sau posibilitatea producerii altor fenomene hidrologice periculoase (scurgeri
importante pe versanţi, torenţi, văi nepermanente, pâraie), pe baza prognozelor meteorologice.
Alerta hidrologic
hidrologicăă se emite atunci când se prevede depăşirea iminentă a cotelor de apărare
şi/sau producerea altor fenomene hidrologice periculoase (scurgeri importante pe versanţi,
torenţi, văi nepermanente, pâraie), pe baza prognozelor meteorologice şi a stării râurilor.
Pentru marcarea intensităţii fenomenului de producere de viituri corespunzător unui areal sau
unui sector de râu se vor folosi următoarele coduri de culori:
GALBEN
GALBEN: risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube
semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi
sezoniere şi/sau expuse la inundaţii;
PORTOCALIU
PORTOCALIU: risc de viituri generatoare de revărsări importante, susceptibile de a avea
impact semnificativ asupra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor;
ŞU: risc de viituri majore. Ameninţare directă şi generalizată asupra siguranţei
RO
ROŞ
persoanelor şi bunurilor.
Stabilirea pragurilor de apărare după cum urmează:
GALBEN: corespunde situa
situaţţiei de aten
atenţţie:
Situaţia de atenţie are semnificaţia unei situaţii deosebite şi nu reprezintă neapărat un pericol.
Consecinţele intrării în situaţia de atenţie sunt:
îndesirea observaţiilor şi măsurătorilor care se fac pentru urmărirea fenomenului şi pentru
prognoza evoluţiei sale;
verificarea construcţiilor cu rol de apărare şi urmărirea asigurării condiţiilor de scurgere a
apelor mari;
informarea despre posibilitatea producerii unei poluări accidentale.
PORTOCALIU: corespunde situa
situaţţiei de inunda
inundaţţie:
Situaţia de alarmă este caracterizată printr-o evoluţie a fenomenelor în direcţia în care poate
conduce la un anume pericol (de exemplu: creşterea în continuare a nivelurilor pe cursul de
apă, creşterea debitelor infiltrate prin construcţiile hidrotehnice de retenţie şi a antrenării de
materiale din corpul acestora, creşterea intensităţii precipitaţiilor sau a vitezei vântului, poluări

accidentale confirmate care necesită intervenţii şi altele).Declanşarea stării de alarmă conduce
la intrarea în situaţia operativă a comitetelor pentru situaţii de urgenţă. Activităţile desfăşurate
sunt atât activităţi menite să stăpânească fenomenul, cât şi activităţi pregătitoare pentru
eventualitatea declanşării situaţiei de pericol.
RO
ŞU: corespunde situa
ROŞ
situaţţiei de pericol:
Situaţia de pericol este declanşată în momentul în care pericolul devine iminent şi este
necesară luarea unor măsuri excepţionale pentru limitarea efectelor inundaţiilor (evacuarea
populaţiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, restricţii de circulaţie pe unele drumuri şi
poduri, precum şi pe căile navigabile), precum şi pentru combaterea poluărilor accidentale cu
efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea
faunei şi ihtiofaunei, a mediului înconjurător şi altele, sau care depăşesc teritoriul de
competenţă).
Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:
mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice
situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau
debite;
mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau
debite.
Mărimile caracteristice de apărare definite mai sus în caz de inundaţii, sunt:
Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:
cota fazei I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior
al digului pe o treime din lungimea acestuia;
cota fazei a II-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii
dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;
cota fazei a III-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5 - 1,5 m sub cota
nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care
s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.
Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă:
cota de atenţie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval
de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de
evacuare;
cota de inundaţie - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv;
cota de pericol - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a
oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum
şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.
Comitetele locale, agenţii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundaţii şi
fenomene meteorologice periculoase, deţinătorii de lucrări hidrotehnice, precum şi utilizatorii
de apă potenţiali poluatori au obligaţia de a organiza şi asigura apărarea acestor obiective cu
forţe şi mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condiţiile
concrete care pot apărea.

Persoanele prevăzute mai sus au obligaţia să constituie formaţii de intervenţie nominalizate,
înzestrate cu mijloace şi materiale de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu
mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea poluărilor
accidentale.

