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  AVERTIZARE HIDROLOGICĂ 
COD GALBEN 

 - depăşire cote de atenţie - 
   Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, 
neconducând la pagube semnificative, dar care 
necesită o vigilenţă sporită în cazul activităţilor 
sezoniere şi / sau expuse la inundaţii. 

COD PORTOCALIU 
- depăşire cote de inundaţie -  

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

COD ROŞU 
- depăşire cote de pericol -  

   Risc de viituri majore. Ameniţare directă şi 
generalizată asupra siguranţei persoanelor şi 
bunurilor. 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 
COD VERDE 

 
   Nu sunt prognozate fenomene meteorologice 
periculoase. 

COD GALBEN 
- există risc de creşteri de debite şi 

niveluri -  

   Fenomenele meteorologice prognozate (averse, 
descărcări electrice, intensificări de vânt, temperaturi 
ridicate) sunt obişnuite pentru zona respectivă, dar 
temporar pot deveni periculoase pentru anumite 
activităţi; cantităţi de apă peste 25 l / mp în cel mult        
1 oră sau cel puţin 45 l / mp în 3 ore, vânt cu viteze mai 
mari de 15 m /  s. 

COD PORTOCALIU 
  - există risc de viituri pe râurile mici -  

   Sunt prognozate fenomene periculoase de intensitate 
mare (vânt puternic, ploi abundente, descărcări 
electrice frecvente, probabilitate ridicată de grindină, 
caniculă, ninsori abundente şi polei), cantităţi de apă 
peste 35 l / mp în cel mult 1 oră sau cel puţin 60 l / mp 
în 3 ore, vânt cu viteze mai mari de 20  m / s. 

COD ROŞU  
 - există risc de viituri majore -  

   Sunt prognozate fenomene periculoase de intensitate 
foarte mare (vânt puternic, ploi importante cantitativ, 
descărcări electrice foarte frecvente, grindină de mari 
dimensiuni, caniculă, ninsori abundente şi polei), 
cantităţi de apă peste 50 l / mp în cel mult 1 oră sau cel 
puţin 80 l / mp în 3 ore, vânt cu viteze mai mari de          
25 m / s. 

 
Pentru a cunoaşte mai bine riscurile şi cum pot fi ele prevenite, întrebaţi specialiştii din 

primărie 
 

- 


