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MESAJ 

de înştiinţare şi avertizare pentru situaţii de urgenţă din 25.03.2020 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU ŞI GALBEN 

 

 

  Destinatar: Toate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă. 

 Tipul de risc probabil a se manifesta: intensificări susţinute ale vântului  

 Autoritatea (sursa) care prognozează evenimentul: A.N.M. Bucureşti;   

 Perioada de timp: 26 martie, ora 10:00- 27 martie, ora 10:00 – COD 

PORTOCALIU 

                                  : 26 martie, ora 10:00- 27 martie, ora 10:00 – COD 

GALBEN; 

SE MENŢINE 

MESAJ 1 

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ 

COD GALBEN 

Interval de valabilitate: 24 martie, ora 20:00 - 26 martie, ora 10:00 

Fenomene vizate: intensificări ale vântului 

Zone vizate: zona montană jud BH, AR, TM si cea din nordul jud HD 

 

În intervalul menţionat, în zona menţionată, vor fi intensificări ale vântului cu 

viteze, în general, de 55....80 km/h, spulberând zăpada şi reducând vizibilitatea. 

Notă: Vremea se menţine deosebit de rece pentru ultima decadă a lunii martie. 

                         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                        

            DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                          

    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                                                                                                                   

                INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

           "IANCU DE HUNEDOARA", AL JUDEŢULUI HUNEDOARA                                

                                                               
CENTRUL OPERAŢIONAL - SECRETARIAT TEHNIC PERMANENT 
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COD PORTOCALIU 

Interval de valabilitate: 24 martie, ora 20:00 - 26 martie, ora 10:00 

Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, strat de zăpadă consistent, viscol  

Zone vizate: zona de munte a jud. CS şi sudul jud. HD 

 

În intervalul menţionat, în zonele menţionate, vântul va prezenta intensificări cu 

viteze în general de 80...110 km/h, spulberând zăpada. 

 

SE EMITE 

MESAJ 2 

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ 

COD GALBEN 

Interval de valabilitate: 26 martie, ora 10:00 - 27 martie, ora 10:00 

Fenomene vizate: intensificări ale vântului  

Zone vizate: zona montană jud BH, AR, TM si cea din nordul jud HD 

În zona montană, vântul va prezenta intensificări cu viteze la rafală 70...90 km/h, 

spulberând zăpada şi reducând vizibilitatea, mai ales la altitudini mari.  

 

COD PORTOCALIU 

Interval de valabilitate: 26 martie, ora 10:00 - 27 martie, ora 10:00 

Fenomene vizate: intensificări susţinute ale vântului 

Zone vizate: zona de munte a jud. CS şi sudul jud. HD 

 

În zona montană din arealul menţionat, vântul va prezenta intensificări cu viteze 

la rafală de 80...110 km/h, spulberând puternic zăpada. 
 

 Măsurile imediate ce se vor lua pentru protecţia populaţiei şi a bunurilor 

precum şi pentru reducerea şi / sau limitarea efectelor probabile:  

-    Avertizarea cu prioritate a populaţiei şi obiectivelor aflate în zonele de risc; 

-     Convocarea în şedinţe extraordinare a C.L.S.U., ori de câte ori situaţia o impune, 

pentru stabilirea măsurilor şi acţiunilor ce se impun a fi adoptate, în scopul gestionării 

eficiente a situaţiilor de urgenţă apărute şi transmiterea acestora la I.S.U. HD; 

- Monitorizarea atentă a evoluţiei fenomenelor prognozate; 

- Respectarea Ordinului M.A.I. nr. 736 din 22.07.2005 privind instituirea serviciului 

de permanenţă la primărie, pentru asigurarea stării de operativitate şi capacităţii 

optime de intervenţie; 

- Monitorizarea asigurării continuităţii în furnizarea energiei electrice pentru populaţie, 

urmând ca echipele de intervenţie specializate să acţioneze operativ pentru remedierea 

eventualelor avarii;  
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- Supravegherea permanentă a zonelor de risc; 

-  Pregătirea unor spaţii pentru cazarea persoanelor aflate temporar în dificultate sau fără 

adăpost. 

- Pregătirea şi verificarea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie, de la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor economici; 

- Avertizarea turiştilor şi a celor care tranzitează zonele menţionate despre pericolul la 

care sunt expuşi, în cazul parcurgerii unor trasee turistice din regiunile potenţial a fi 

afectate; 

- Exercitarea responsabilităţilor şi competenţelor conform prerogativelor legale, fără 

excepţie. 

- Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

Judeţean la Tel. 0254-214220, 0254-214221 şi Fax. 0254-211212, 0254-211037, 

precum şi cu  Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor la tel. 0254-

211773, 0254-215740, Fax: 0254-211536; 

-   Întocmirea raportului operativ şi transmiterea acestuia la I.S.U. Hunedoara Fax. 

0254-211212, 0254-211037, e-mail isuhd@isuhd.ro; isuhd@yahoo.com şi la Centrul 

Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor la Fax: 0254-211536, e-mail  

dispecerat@sgahd.dam.rowater.ro., în timp util, în vederea stabilirii forţelor şi 

mijloacelor necesare declanşării acţiunilor operative de apărare în zonele periclitate.   

- Reinstruirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  despre 

prevederile ordinelor comune ale M.M.P./M.A.I. cu nr. 459/78/2019 pentru 

aprobarea procedurii  de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor 

meteorologice şi hidrologice; 

 

PT. I N S P E C T O R    Ş E F 

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 

Locotenent colonel 

 

CLAUDIU ACHIM                                 

 se transmite prin e-mail  
 
                                              Deva, str.George Cosbuc, nr.26, cod: 330012 

Telefon : 0254/214220 sau 0254/214221,Fax : 0254/211212 sau 0254/211037 

 isuhd@isuhd.ro; isuhd@yahoo.com 
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