
 
COD PORTOCALIU 

(avertizare meteorologică1) 
  

 
Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi 

periculoase, cu un grad de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari 
electrice, grindina, canicula, ger). 

 
 Codul portocaliu se aplică în caz de: 

• NINSORI ABUNDENTE ŞI POLEI 
    Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul ninsorilor 
abundente şi poleiului pot fi următoarele: 
    a) sunt aşteptate căderi de zăpadă sau depuneri de polei în cantităţi importante pentru 
regiunea respectivă; 
    b) circulaţia poate deveni rapid foarte dificilă în întreaga reţea, dar mai ales în sectorul 
forestier, unde arborii dezrădăcinaţi pot accentua dificultăţile semnalate; 
    c) riscurile de accidente sunt mari; 
    d) unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate şi de telefonie. 

• GER 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul gerului pot fi 
următoarele: 
    a) gerul (frigul puternic) poate pune în pericol persoanele vulnerabile sau izolate, mai 
ales persoanele în vârstă, cele cu handicap, cele care suferă de boli cardiovasculare, 
respiratorii, endocrine sau de diferite patologii oculare, persoanele care au probleme ale 
sistemului nervos sau sindromul Raynaud; 
    b) este necesară o supraveghere specială a copiilor; 
    c) în cazuri cu sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor şi a mâinilor), trebuie consultat 
un farmacist; 
    d) unele tipuri de medicamente pot avea contraindicaţii de a fi luate în caz de frig 
puternic şi este necesar să se consulte medicul; 
    e) sportivii şi unele persoane care lucrează în aer liber trebuie să acorde atenţie sporită 
hipotermiei şi agravării simptomelor preexistente. 

• VÂNT 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul vântului 
puternic pot fi următoarele: 
    a) întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate relativ 
importante; 
    b) acoperişurile şi coşurile caselor pot fi avariate; 
    c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci; 
    d) circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele 
forestiere; 

                                                 
1 Buletinele meteorologice emise de două ori pe zi (dimineaţa şi la prânz) explicitează fenomenele atmosferice 
precizând evoluţia fenomenelor specificate, acoperirea spaţială a acestora, intensitatea şi durata lor. 



    e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată. 
 

• PLOI 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul ploilor 
importante cantitativ pot fi următoarele: 
    a) se prevăd precipitaţii intense ce pot afecta activităţile socioeconomice; 
    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. 
 

• DESCĂRCĂRI ELECTRICE 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul descărcărilor 
electrice pot fi următoarele: 
    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. 

 
 


