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I. FENOMENE  METEOROLOGICE  

 

A. FENOMENELE METEOROLOGICE CE INTRĂ SUB 
INCIDENŢA ACESTUI COD  SUNT : 

a) vânt puternic (cu intensificări); 

b) ploi importante cantitativ; 

c) ninsori abundente şi polei; 

d) descărcări electrice frecvente; 

e) caniculă (valori de temperatură egale sau mai mari de 35ºC); 

f) ger (valori de temperatura sub -10ºC). 

B. TIPURI DE MESAJE : 

1.ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ [      ] :  

          Fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în mai 
puţin de 72 de ore, dar nu mai devreme de 36 de ore din 
momentul emiterii mesajului ; această atenţionare va fi 
actualizată sau nu printr-un mesaj de avertizare, sau un nou 
mesaj de atenţionare, în funcţie de gravitatea fenomenului 
prevăzut. Atenţionarea poate privi şi fenomene meteo care 
încep mai devreme de 36 de ore când acestea nu sunt atât de 
grave încât să justifice o avertizare. 

2.AVERTIZARE METEOROLOGICĂ [      sau        ] :  

          Fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în mai 
puţin de 36 de ore din momentul emiterii mesajului şi pot 
conduce la pagube importante. 

3.AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE 
IMEDIATE     [       sau        sau       ] :  

          Avertizările de fenomene meteorologice imediate se emit 
pentru o perioadă de maxim 3 ore (Mesajele de tip 
"nowcasting" - RADAR). 

C. LEGENDA DE CODURI DE CULORI PENTRU 
ATENŢIONĂRILE ŞI AVERTIZĂRILE 

METEOROLOGICE: 

       CODUL VERDE:   Nu indică nici o precauţie particulară 
pentru perioada imediat  următoare, dar nu implică o vreme 
frumoasă sau neapariţia în următoarele zile a unor fenomene 
meteorologice periculoase ce pot perturba diverse activităţi. 

       CODUL GALBEN: Se va folosi pentru fenomene 
meteorologice temporar periculoase pentru anumite activităţi, 
dar altfel obişnuite pentru perioada respectivă sau zona 
specificată. Se recomandă urmărirea periodică a evoluţiei 
fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire la 
intensitatea fenomenelor în zilele următoare. 

       CODUL PORTOCALIU:   Se aplică acelor fenomene 
meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de 
intensitate mare. 

       CODUL ROŞU:  Se aplică acelor fenomene 
meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de 
intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase. 

 

Notă: Atenţionările  şi avertizările meteorologice se 
actualizează în funcţie de durata şi gravitatea fenomenelor 
prognozate. 

 

 

 

II. FENOMENE HIDROLOGICE  

 

A. FENOMENELE HIDROLOGICE CE INTRĂ SUB 
INCIDENŢA ACESTUI COD SUNT:  

a) depăşiri ale cotelor de apărare pe râuri; 

b) scurgeri importante pe versanţi; 

c) torenţi; 

d) văi nepermanente; 

e) pâraie. 

B. TIPURI DE MESAJE : 

1.AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ [       sau       sau       ]   

          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. 

2. ALERTA HIDROLOGICĂ [      sau       sau       ]  

          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. 

3. PROGNOZA INUNDAŢIILOR   

          Se elaborează atunci când informaţia meteorologică şi 
hidrologică permite prognoza maximelor de viitură peste cotele 
de apărare, pe baza precipitaţiilor care au depăşit pragurile 
critice şi/sau a topirii bruşte a stratului de zăpadă, a 
precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor şi a altor 
cauze. 

C. LEGENDA DE CODURI DE CULORI PENTRU 
AVERTIZĂRILE ŞI ALERTELE HIDROLOGICE : 

       COD GALBEN: Risc de viituri sau creşteri rapide ale 
nivelului apei neconducând la pagube semnificative, dar 
necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere 
şi/sau expuse la inundaţii.  

Depăşire COTE DE ATENŢIE. 

       COD PORTOCALIU: Risc de viituri generatoare de 
revărsări importante, susceptibile de a avea impact semnificativ 
asupra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi 
persoanelor.  

Depăşire COTE DE INUNDAŢIE. 

       COD ROŞU: Risc de viituri majore. Ameninţare directă şi 
generalizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor.  

Depăşire COTE DE PERICOL. 

 

Probabilitatea de producere a fenomenelor  periculoase : 
Mare (p>80%); Medie (p≈50%); Mică (p<30%). 

 

Notă: Avertizările sau alertele hidrologice se reînnoiesc de 
fiecare dată când situaţia impune modificarea codului de 
culoare. 


