
- pungi de plastic). 

 

PLOI IMPORTANTE 
COD GALBEN  
 a) sunt posibile fenomene hidrologice 
periculoase pe arii restrânse  
 b) există risc de deversare din cauza incapacităţii 
de preluare, pe timp scurt, a reţelelor de 
canalizare  
 c) subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor 
pot fi inundate rapid  
 d) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră 
pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se 
pot produce perturbări ale transportului feroviar  
 e) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot 
produce întreruperi ale alimentării cu energie 
electrică.  
 COD PORTOCALIU  
 a) sunt posibile fenomene hidrologice 
periculoase pe arii relativ extinse  
 b) există risc de deversare din cauza incapacităţii 
de preluare a reţelelor de canalizare  
 c) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni 
dificile şi se pot produce perturbări ale 
transportului feroviar  
 d) se pot produce întreruperi ale alimentării cu 
energie electrică  
 e) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate 
pot suferi pagube importante.  
 COD ROŞU  
 a) se anticipează că activităţile socioeconomice 
vor fi puternic afectate pe o durată de câteva 
zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este 
în pericol  
 b) sunt posibile fenomene hidrologice extreme 
pe arii extinse;  
 c) circulaţia rutieră şi feroviară poate deveni 
foarte dificilă sau poate fi întreruptă  
 d) risc ridicat de deversare din cauza 
incapacităţii de preluare a reţelei de canalizare  
 e) se pot produce întreruperi de durată ale 
alimentării cu energie electrică.  
 

 
NU TE POTI PUNE CU NATURA 

DEZLANTUITA!! 
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FENOMENELE METEO 
PERICULOASE PE TIMP DE VARĂ 

 
 

 
 
 

 În ultimii ani în România au avut loc o 
serie de fenomene meteo extreme, de la 
tornade la ploi torenţiale cu acumularea 
unor cantităţi record de apă în numai 
câteva minute, grindină, vijelii puternice, 
etc. Aceste dezlănţuiri meteorologice 
extreme, au început să fie destul de dese, 
încât să devină ceva normal în viitor. 
  Natura şi-a schimbat „obiceiurile" de 
alta dată.  
Ca să puteţi trece mai uşor peste astfel de 
situaţii, vă prezentăm câteva sfaturi pe care 
să le urmaţi când sunteţi surprinşi de astfel 
de fenomene: 
 

 
 

ÎN AFARA LOCUINŢEI 
 Cel mai important este să nu intraţi în 
panică la primele semne ale vijeliei: dacă 
nu sunteţi sub un acoperiş, încercaţi să 
găsiţi unul!  
 Şi interiorul unei maşini este un 
astfel de spaţiu, atât timp cât geamurile 
sunt bine închise. De asemenea, este bine 
ca maşina să fie staţionată pe durata 
furtunii. 
 Adăpostiţi-vă în staţiile de metrou, sediile 

diverselor instituţii publice sau alte imobile 
care prezintă siguranţă. 
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 Evitaţi locurile înalte, văile sunt mai 
sigure în cazul în care lovesc trăsnetele. 
Într-un loc în care nu există copaci, sunteţi 
puncte mai înalte decât lucrurile din jur. 
Ajuns în pământ, curentul produce 
diferenţe mari de tensiune între puncte 
apropiate, precum picioarele unei 
persoane. Prin urmare, aşezaţi-vă pe vine 
şi reduceţi contactul cu solul, apropiindu-vă 
picioarele! 
 Evitaţi să vă ascundeţi sub copaci, 
feriţi-vă mai ales de cei înalţi! Dacă nu 
aveţi alternativă, alegeţi unul cu o coroană 
bogată. 
 În spaţiu deschis, nu ţineţi în mână 
obiecte metalice, întrucât prin intermediul 
lor puteţi deveni ţinte pentru trăsnete. 
 Sistaţi toate activităţile desfăşurate în 
teren deschis sau la înălţime. 
 NU ATINGEŢI stâlpii sau firele căzute la 
pământ şi ocoliţi acumulările de apă din 
zonele cu pericol potenţial de electrocutare. 
 Se va evita adăpostirea sau trecerea prin 
apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor 
publicitare, construcţiilor cu elemente de 
arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi 
a imobilelor aflate în construcţie; aceste 
puncte vulnerabile trebuie avute în 
vedere şi în cazul parcării autovehiculelor. 

 

  

 

ÎN LOCUINŢĂ 
 

 Evitaţi părăsirea locuinţei  

 Opriţi şi scoateţi din priză aparatele 
electrice până ce furtuna ia sfârşit! 

 Închideţi toate ferestrele locuinţei şi alte 
categorii de construcţii, precum şi 
îndepărtarea de acestea. 
 Ascultaţi informaţii la radio sau la televizor. 
 Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi! 

LA PICNIC 
 

Persoanele care au ales în această 
perioadă să-şi petreacă timpul în aer liber, le 
recomandăm să evite camparea 
pe firul văilor cursurilor de apă, pentru a nu 
afectate de posibile viituri, să manifeste 
prudenţă în parcurgerea traseelor turistice 
alese, să se adăpostească în spaţii amenajate 
sau zone cu arbori de joasă înălţime şi să evite 
plimbările pe lacuri. 
 

ÎNAINTE DE FURTUNĂ: 
 

 Curăţaţi periodic ramurile uscate ale 
arborilor şi tăiaţi arborii uscaţi pentru a 
reduce riscul căderii lor peste casa 
dumneavoastră sau autoturism sau 
persoane. 
 Fixaţi pe sol structurile nesigure si 
toate obiectele mobile din casa precum si pe 
cele care pot fi demontate. 
 Acolo unde sunt utilizate șanțuri/ 
canale de drenare a apei, acestea trebuie 
curățate, vegetația în exces îndepărtată, 
precum și orice obstacol care ar putea să 
împiedice evacuarea apei.  

 
 

SEMNIFICAŢII CODURI 
VÂNT PUTERNIC: 

 COD GALBEN  
 a) sunt posibile întreruperi ale curentului 
electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe 
durate scurte  
 b) acoperişurile şi coşurile clădirilor pot fi 
avariate  
 c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci  
 d) circulaţia rutieră poate fi perturbată 
 e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi 
transport pe cablu poate fi perturbată.  
 COD PORTOCALIU  
 a) sunt posibile întreruperi ale curentului 
electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe 
durate relativ importante 
 b) acoperişurile şi coşurile clădirilor vor fi 
avariate  
 c) circulaţia rutieră va fi perturbată, îndeosebi 
pe rutele secundare şi în zonele forestiere 
 d) se vor produce căderi de copaci  
 e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi 
transport pe cablu poate fi perturbată sau 
întreruptă.  
COD ROŞU  
 a) se anticipează că activităţile socioeconomice 
vor fi puternic afectate pe o durată de câteva 
zile, iar viaţa locuitorilor dinzonele afectate este 
în pericol  
 b) întreruperile de electricitate şi de 
comunicaţii pot fi de lungă durată  
 c) se pot produce pagube numeroase şi 
importante pentru locuinţe, parcuri şi zone 
agricole  
 d) zonele împădurite pot fi puternic afectate;  
 e) circulaţia rutieră poate fi întreruptă pe zone 
extinse  
 f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate 
fi întrerupt 
 g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi 
transport pe cablu poate fi întreruptă.  
               

 


