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Sesiunea de Instruire II Sibiu

ANALIZA  SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PRODUSE ÎN 
MUNICIPIILE SIBIU, TG. MUREȘ ȘI BRAȘOV ÎN CONTEXTUL 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE



Atenționările /avertizările      
Coduri  de culori

Codul verde - zonele in care nu sunt prognozate
fenomene meteorologice periculoase;

Codul galben - fenomenele meteorologice prognozate vor
fi temporar periculoase pentru anumite activități, dar altfel sunt
obișnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.

Codul portocaliu - fenomene meteorologice prevăzute a
fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.

Codul roșu - fenomene meteorologice prevăzute a fi
periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare și cu efecte
dezastruoase.



Fenomene vizate  

 vânt puternic;

 ploi importante cantitativ;
 descărcări electrice şi grindină;
 ninsori abundente;
 viscol;
 temperaturi minime extreme;
 temperaturi maxime extreme;
 polei;
 ceaţă.



Fluxul informațional

transmitere avertizări

MAI  

IGSU 
CON   CLSU   



Flux informațional operativ - local



Atenționări/avertizări
Municipiul  Târgu-Mureş



Atenționări/avertizări
Municipiul  Sibiu 



Atenționări/avertizări
Municipiul  Brasov 



Total atenționări/avertizări
Municipii 2012-2015



Intervenții fenomene periculoase 











Structuri afectate



Măsuri preventive 

Verificarea dotării, pregătirii și capacității de intervenție a

autorităților locale;

Organizarea periodică a unor exerciţii de simulare a intervenției /

verificarea fluxului informațional;

Instruirea periodică a autorităților publice locale și a membrilor

comitetului local pentru situații de urgență ;

 Exerciții de înștiințare-alarmare și de evacuare a populației.



Măsuri operative/reducerea 
consecințelor

Avertizarea populației;

Convocarea, în şedinţă extraordinară a comitetului local pentru

situații de urgență;

Pregătirea materialelor, a mijloacelor de intervenţie operativă și

a spațiilor pentru evacuarea oamenilor;

Intervenția integrată a instituțiilor cu atribuții în managementul

situațiilor de urgență la nivel local;



Inspectoratele pentru Situații de Urgență ale județelor
Sibiu, Mureș și Brașov

Întocmit:
Cpt. Ionela  NISTOR
Slt. Mihai  GAGYI 
Lt.col. Daniel  CROITORU 

Contact: Ionela Nistor
E-mail: ionela.nistor@isusibiu.ro
Telefon: +040 751016501

ANALIZA  SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PRODUSE ÎN 
MUNICIPIILE SIBIU, TG. MUREȘ ȘI BRAȘOV ÎN 

CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!


