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CĂTRE,
TOATE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE STRUCTURILE DIN
TERITORIU ALE MINISTERELOR ŞI ALE ALTOR ORGANISME CENTRALE
În vederea monitorizării evoluţiei fenomenelor meteorologice şi pentru dispunerea măsurilor
impuse de situaţiile de urgenţă generate de aceasta sau prevenirea efectelor produse în situaţii deosebite,
vă transmitem „AVERTIZARE HIDROLOGICĂ’’ NR. 65 din 28.06.2021 de la INHGA.
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 APӐRARE
BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE:
Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Călmăţui, Siret.
MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:
Data: : 28.06.2021 ora 12:00 – 29.06.2021 ora 12:00
Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele
24 de ore, se actualizează Avertizarea Hidrologică nr. 64 din 27.06.2021, după cum urmează
COD GALBEN
În intervalul 28.06.2021 ora 12:00 – 29.06.2021 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice
Ialomiţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov şi
Ialomiţa), Buzӑu – afluenţii aferenți sectorului aval Ac. Siriu (judeţele: Covasna, Buzӑu şi Prahova).
COD PORTOCALIU
În intervalul 28.06.2021 ora 14:00 – 28.06.2021 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice:
Ialomița – bazin superior amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni – amonte
S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmbovița, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi
bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova), Buzӑu – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu (judeţele:
Covasna, Buzău şi Prahova).
Se ridică ȋncepând cu data de 28.06.2021 ora 12:00 Avertizarea Hidrologică din celelalte bazine
hidrografice avertizate anterior.
În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice mesajul de avertizare se va actualiza.
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.”
Harta cu codurile 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 urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă si poluări marine în zona
costieră”.
C.L.S.U vor avea in vedere urmatoarele priorități:
- acțiuni pentru salvarea vieții și asigurarea asistenței medicale de urgență;
- alimentarea cu energie electrică;
- acțiuni specifice pentru prevenirea inundatilor.
Veţi institui serviciul de permanenţă la sediul primăriei în conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 736/2005, publicat în M.O. al României, partea I, nr. 671/27.07.2005 şi veţi aplica măsurile stabilite
prin Ordinul comun al M.A.I. și M.M.P. nr. 192/1422 din 16 mai 2012, publicat în M.O. al României,
partea I, nr. 649 bis din 12 septembrie 2012.
Veţi urmări evoluţia fenomenelor meteorologice pentru a putea lua măsurile preventive care se
impun, inclusiv în caz de urgenţă, în scopul limitării eventualelor efecte negative ale fenomenelor
menţionate și veţi informa cu maximă operativitate despre situaţiile deosebite produse Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgență „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, prin telefon/fax 0244595366, 0244595367,
0244597000 şi Instituţia Prefectului prin telefon/fax 0244546067, 0244510276.
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