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PLOI IMPORTANTE CANTITATIV 
1. Cod Portocaliu: 
a) se prevăd precipitaţii intense ce pot afecta 
activităţile socio-economice; 
b) sunt posibile inundaţii importante în zone cu 
risc ridicat de inundaţie, în bazinele hidrografice 
ale zonelor respective; 
c) se pot produce cantităţi importante de 
precipitaţii în timp scurt, ce pot local provoca 
viituri pe râurile mici şi scurgeri pe versanţi; 
d) risc de deversare a reţelelor de canalizare; 
e) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile 
pe drumurile secundare şi se pot produce 
perturbări ale transportului feroviar; 
f) se pot produce întreruperi ale alimentării cu 
energie electrică. 
2. Cod Roşu: 
a) se anticipează precipitaţii foarte intense ce pot 
afecta activităţile socio-economice pe o durată de 
câteva zile; 
b) sunt posibile inundaţii deosebit de importante, 
inclusiv în zonele cu risc scăzut de inundaţii şi în 
bazinele hidrografice ale zonelor respective; 
c) se pot produce acumulări foarte importante de 
precipitaţii pe intervale scurte de timp, ce pot 
provoca local viituri rapide pe râurile mici şi 
scurgeri pe versanţi; 
d) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte 
dificile; 
e) risc ridicat de deversare a reţelei de 
canalizare; 
f) se pot produce întreruperi de durată ale 
alimentării cu energie electrică. 

DESCĂRCĂRI ELECTRICE 
1. Cod Portocaliu: 
a) furtunile intense însoţite de descărcări 
electrice pot provoca local pagube importante; 
b) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate 
pot suferi pagube importante; 
c) în situaţii de furtuni asociate cu descărcări 
electrice, subsolurile şi punctele joase ale 
locuinţelor pot fi inundate rapid; 
d) trăsnetele neînsoţite de precipitaţii pot 
provoca incendii de pădure. 
2. Cod Roşu: 
a) fenomenele electrice numeroase şi foarte 
violente pot provoca local pagube importante; 
b) pericolul este maxim pentru locuinţe, parcuri, 
zone agricole şi plantaţii (pomi fructiferi, viţă-
de-vie etc.); 
c) zonele forestiere pot suferi local pagube 
foarte importante şi pot izbucni incendii 
spontane ca urmare a trăsnetelor frecvente; 
d) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate 
pot fi puse în real pericol şi pot fi uşor distruse; 
e) în situaţii de furtuni asociate cu descărcări 
electrice, subsolurile şi punctelor joase ale 
locuinţelor pot fi inundate rapid în zonele 
râurilor mici şi mijlocii.  
  
 

 
 
 
 



REGULI DE COMPORTARE, MĂSURI DE INTERVENŢIE 
      ÎN CAZ DE INUNDAŢII 

În cazul inundaţiilor datorate precipitaţiilor nu se poate acţiona direct asupra cauzelor care 
le provoacă, ci indirect asupra unor cauze secundare care pot limita efectele pe care le produc 
aceste inundaţii. 

Precipitaţiile abundente produc uneori creşteri ale nivelului cursurilor de apă, care prin 
revărsare acoperă suprafeţe întinse de teren. 

 
ÎN CAZUL ÎN CARE INUNDAŢIA VĂ SURPRINDE ACASĂ 
Dacă aveţi timp luaţi următoarele măsuri: 
♦ blocaţi ferestrele astfel încât să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care 
plutesc sau de aluviuni; 
♦ evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute; 
♦ aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobilă de curte, 
unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă); 
♦ încuiaţi uşile şi ferestrele după ce închideţi gazul şi instalaţiile electrice; 
♦ nu stocaţi saci de nisip pe partea din afara pereţilor; mai bine permiteţi apei de inundaţie să 
curgă liber prin fundaţie. 
Dacă inundaţia este iminentă procedaţi astfel: 
♦ mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei; deconectaţi aparatele 
electrice şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu (etaje 
superioare, acoperişuri, înălţimi); 
În cazul in care sunteţi surprins în afara locuinţei ( pe străzi,  în şcoli, în parcuri, autogări, 
magazine, etc.): 
♦ este foarte important să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre 
locurile de refugiu cele mai apropiate. 
ÎN CAZUL ÎN CARE SE TRECE LA EVACUARE 
♦ Părăsiţi cât mai repede locuinţa atunci când vi se cere de către cei însărcinaţi cu operaţiunile de 
evacuare; 
♦ Folosiţi itinerariul indicat de către cei responsabili; 
♦ Respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copiii, bătrânii, bolnavii şi în primul rând, zonele cele 
mai periculoase; 
♦ Înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu gaze, energie electrică şi 
închideţi ferestrele; 
♦ Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie; 
♦ La părăsirea locuinţei luaţi documentele personale şi o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, 
un mijloc de iluminat, iar pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă; 
♦ Acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii; 
♦ După sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite; 
♦ Protejaţi şi supravegheaţi copiii; 
♦ Respectaţi măsurile stabilite. 
LA REÎNTOARCEREA ACASĂ 
♦ Fiţi atenţi înainte de a intra în casă. Verificaţi soliditatea structurii (crăpături ale pereţilor, 
tavanelor, geamuri sparte şi alte dărâmături periculoase); 
♦ Nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră; 
♦ Nu atingeţi firele electrice; 
♦ Consumaţi apă îmbuteliată sau numai după ce a fost fiartă cel puţin 15 minute; 
♦ Consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele 
sanitare; 
♦ Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea 
organelor de specialitate; 
♦ Executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţirea locuinţei şi 
mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor; 
♦ Preveniţi bolile prin dezinfectarea cu clorură de var a fântânilor, caselor, beciurilor şi prin 
vaccinare împotriva febrei tifoide şi a hepatitei A; 
♦ Sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, 
alimente, medicamente. 
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