SEMNIFICAŢIA CODURILOR
(conform Ordinului nr. 245/2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor,
atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice)

 CANICULA
Atenţionare cod galben se emite când:
 valorile de temperatură provoacă disconfort persoanelor care efectuează activităţi în
exterior;
 poate fi înrăutăţită starea bolnavilor cu afecţiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale,
pulmonare, de circulaţie sau mentale.
Atenționare cod portocaliu se emite când:
 creşterea temperaturii poate pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap,
persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau
medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate;
 persoanele care lucrează în aer liber pot fi puse în pericol în anumite perioade;
 pot exista probleme în alimentarea cu electricitate;
 în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol de incendiu;
 traficul rutier şi feroviar poate fi afectat.
Atenționare cod roşu se emite când:
 temperaturile extreme afectează toate persoanele, chiar şi pe cele cu o stare de sănătate
bună;
 temperaturile extreme reprezintă un risc vital pentru persoanele care suferă de diverse
maladii sau pentru persoanele izolate;
 persoanele care lucrează în aer liber trebuie să îşi întrerupă activitatea;
 pot exista probleme majore în alimentarea cu electricitate;
 poate fi afectată viaţa animalelor;
 în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol major şi pe arii extinse de incendiu;
 traficul rutier şi feroviar poate fi puternic afectat;
 VANT PUTERNIC
Atenţionare cod galben se emite când:
 sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate
scurte;
 acoperişurile şi coşurile clădirilor pot fi avariate;
 se pot rupe ramuri, crengi de copaci;
 circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere;
 funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată
Atenționare cod portocaliu se emite când:
 sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate
relativ importante;
 acoperişurile şi coşurile clădirilor vor fi avariate;
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 circulaţia rutieră va fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere;
 se vor produce căderi de copaci;
 funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată sau
întreruptă.
Atenționare cod roşu se emite când:
 se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva
zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
 întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de lungă durată;
 se pot produce pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone agricole;
 zonele împădurite pot fi puternic afectate;
 circulaţia rutieră poate fi întreruptă pe zone extinse;
 transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi întrerupt;
 funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi întreruptă.

PLOI IMPORTANTE CANTITATIV:
Atenţionare cod galben se emite când:
 sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrânse;
 există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare, pe timp scurt, a reţelelor de
canalizare;
 subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid;
 pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se
pot produce perturbări ale transportului feroviar;
 pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie
electrică.
Atenționare cod portocaliu se emite când:
 sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse;
 există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelelor de canalizare;
 condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile şi se pot produce perturbări ale
transportului feroviar;
 se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
 locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante.
Atenționare cod roşu se emite când:
 se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva
zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
 sunt posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse;
 circulaţia rutieră şi feroviară poate deveni foarte dificilă sau poate fi întreruptă;
 risc ridicat de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelei de canalizare;
 se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.
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 DESCĂRCĂRI ELECTRICE şi GRINDINĂ sunt fenomene meteorologice periculoase care se
asociază, de cele mai multe ori, ploilor cu caracter torenţial şi intensificărilor de vânt şi pot contribui
la agravarea posibilelor consecinţe ale acestora
 Se emite atenţionare cod galben sau avertizare cod portocaliu în situaţia în care se
anticipează că descărcările electrice pot produce victime ori incendii (în funcţie de
extinderea ariei afectate);
 Se emite atenţionare cod galben sau avertizare cod portocaliu în situaţia în care se
anticipează că grindina poate produce pagube importante (îndeosebi în domeniul agricol)
şi, în situaţii extreme, victime;
 Avertizarea cod roşu se poate emite corelat cu codul roșu de vânt puternic și ploi
abundente.
 NINSORI ABUNDENTE şi/sau VISCOL:
Atenţionare cod galben se emite când:
 pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se
pot produce perturbări ale transportului feroviar;
 pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie
electrică;
 ninsorile abundente şi/sau viscolite pot provoca unele pagube în gospodării.
Atenționare cod portocaliu se emite când:
 condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile şi se pot produce perturbări ale
transportului feroviar, ducând la izolarea unor comunităţi;
 se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
 ninsorile abundente şi/sau viscolul pot/poate provoca pagube în gospodării;
 se pot produce pagube importante în sectorul forestier;
 unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.
Atenționare cod roşu se emite când:
 circulaţia riscă să devină impracticabilă, pe durată lungă, în întreaga reţea (rutieră,
feroviară, maritimă şi aeriană, afectând grav activităţile umane şi viaţa economică);
 numeroase localităţi pot fi izolate, punând în pericol viaţa locuitorilor;
 se pot produce pagube materiale foarte importante;
 se pot produce pagube majore în sectorul forestier;
 reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii pot suferi distrugeri importante timp de mai
multe zile.
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