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lriterval de valabilitate: 16 iunie, ora 10:00 - 1€ iunie, ora 10:00

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată
Zone afectate: conform textului;
În intervalul menţionat, vor fi perioade cu instabmtate atmosferică
accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse
torenţiale, grindină şi vijem. Cantităţile de apă vor depăşi 25...30 l/mp şi pe arii

.

restrânse 40„.60 I/mp.
NoăE \Gsdul _9e__instabilitate atmpsţFriEă şe va menfine accentiat În c€a mal
rnare parte a ţării, pe tot parcursul săptămânii.

Î_n\ fţ:n.q!e __de_ _eTotuq? şi inti3nsit?*ea flenomenelor me*eorologlcer
J\dTinEstr±ţiua .N.aţională de Me.ţeoro!ogţp va actuaill=a pre=entul iiiesii

prin av®rtizări de vreme severă imedîată.
Faţă de cele de mai sus, vă mgăm să dişpuneti lua" măsurilor specifice ce se
impun pentm prevenirea \aparitiei unor factori de risc ce pot afecta starea de
nomditate a vietii social econcmice a Capitalei, precum st pemtni monitoriz"ea cu
toată amtia a evolutiei femomenelor meti3orologice Pericdoase, Pendu a .PgETg%.d„.„„.` o
interveri ^m timp iril la qparitia unor simaSii de urgemţă.
Totodată, vă solicităm să acordati o atemtie deosebită, pemru asigurarea
comtinuităq ^m ftmizarea utilităfflor pemi populatie st siplimentări, dacă este cazul, ,
a edipelor de intmrriSe, astfel ^mcât să se actioneze operativ pemtm rmedie[m
evcmtualelor avarii.
De asemenea, vă solicităm să mcmSneti un contact permmemt cu operatorii de
disdibutie a energiei electice pentm ca echipele de interventie să acţioneze operativ ^m
cazdpîmn°diŢuCscriJ:de avrii la reţelele elecbice.
reamintim că, daGă situaţia o va inpune, trebuie să ptmeţi în qplicare

prevederile Ordinului pre"ui nr.495Ă2012 prin cart} în cazul producri mor
fmomeme me€eomlogice periculoase, Centrele Operative Tenporare de Conritetelcff
Locale pcmtm Situatii de Urgenţă ale Sectoarelor 1- 6 m!=buie să se activeze ^m mp±
o ori de la primirea avertizării.

În -confomitate cu prevedrile mdinului minisdului admjnisdatiei şi
intemdor nr.736A2005,
permanşnţă.

dacă situatia o va impune, se va institiLri serviciul de

•-ca.coq]t-`+cg.ş_\mmd.r-P.*=ş===a:E;a=±-rh+.ro.aq4q±±_
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În cazul ^m care interveniti pentm lîmitarea şi lichidarea efectelor unor
sitiiaffi de urgenţă, vă n]găm să dişpuneti măsuri pemtni transmiterea datelor şÎ
infomaSilor privind situatia operativă (efecte înregistrate, acSuni desfăşumte, măsuri
dispuse, fbrţe şi mijloace implicate etc.), spr€ centralizare, la Centnil OperaSond al
lnşpectoratului pentni SituaSi de Urgemţă Dealul Spirii" Bucureşti - nfov pe adresa de
e-mail: centruloDerational isubiflahni.Eov.ro şi la număml de făx:021.316.51.16.

Cu deos€bită consideratie.
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