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27 -29 aprilie 2015

Sesiunea de instruire I - Tg.Mureș

ANALIZA  SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

PRODUSE ÎN MUNICIPIILE SIBIU, TG. MUREȘ ȘI 

BRAȘOV ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE



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.

ATENTIONARILE /
AVERTIZARILE 
CODURI  DE CULORI



FENOMENE VIZATE 

 vânt puternic;

 ploi importante cantitativ;

 descărcări electrice şi grindină;

 ninsori abundente;

 viscol;

 temperaturi minime extreme;

 temperaturi maxime extreme;

 polei;

 ceaţă.
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TOTAL INTERVENȚII 
FENOMENE PERICULOASE 



• NU AU FOST ÎNREGISTRATE VICTIME UMANE!

Intervenții

• Inundații curți/imobile;

• Poduri de gheață;

•Degajarea arborilor / 
stâlpilor căzuți;

•Degajare zăpadă si 
țurțuri/sloiuri de 
gheață; 

• Îndepărtare acoperiș 
rupt de vânt.

Pagube

• Imobile;

• Autoturisme;

• Circulație blocată;

• Rețele de telefonie și 
electricitate.

STRUCTURI AFECTATE



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 PREVENTIVE 



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;

MĂSURI 
OPERATIVE/REDUCEREA 

CONSECINȚELOR 



VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

Întocmit:

• Lt.col. Daniel  CROITORU 

• Cpt. Ionela  NISTOR

• Slt. Mihai  GAGYI

E-mail: ionela.nistor@isusibiu.ro  

Telefon: +040 732 666094 
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