
 
COD ROŞU 

(avertizare meteorologică1) 
 

Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi 
periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase. 
 
Codul roşu va fi similar unei avertizări meteorologice, iar 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. 

• NINSORI ABUNDENTE ŞI POLEI 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul fenomenelor de 
ninsori abundente şi polei pot fi următoarele: 
    a) sunt aşteptate căderi importante de zăpadă sau depuneri masive de polei, ce pot 
afecta grav activităţile umane şi viaţa economică; 
    b) circulaţia riscă să devină rapid impracticabilă în întreaga reţea (rutieră, feroviară şi 
maritimă); 
    c) distrugeri importante pot afecta reţelele de electricitate şi de telefonie, timp de mai 
multe zile; 
    d) există posibilitatea producerii de perturbări foarte grave ale transportului aerian şi 
feroviar. 

• GER 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul gerului pot fi 
următoarele: 
    a) orice persoană este ameninţată, chiar şi persoanele cu o stare de sănătate bună; 
    b) pericolul este mai mare şi poate fi major pentru persoanele vulnerabile sau izolate, 
mai ales pentru cele în vârstă, cele cu handicap, cele ce suferă de boli cardiovasculare, 
respiratorii, endocrine sau de diferite patologii oculare, persoanele care au probleme ale 
sistemului nervos sau sindromul Raynaud; 
    c) este necesară o supraveghere specială a copiilor; 
    d) în cazuri de sensibilitate ridicată la ger (zona buzelor şi a mâinilor), trebuie consultat 
de urgenţă un farmacist; 
    e) unele tipuri de medicamente pot avea contraindicaţii de a fi luate în caz de frig 
puternic şi, în consecinţă, este necesar să se ceară sfatul medicului; 
    f) sportivii şi persoanele care lucrează în aer liber trebuie să acorde atenţie sporită 
hipotermiei şi agravării simptomelor preexistente, astfel frisoanele şi amorţirea 
extremităţilor constituie semne de alarmă. 

• VÂNT 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul vântului 
puternic pot fi următoarele: 
    a) avertizare de furtună foarte puternică; 
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    b) întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de lungă durată; 
    c) se pot aştepta pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone 
agricole; 
    d) zonele împădurite pot fi puternic afectate; 
    e) circulaţia rutieră poate deveni foarte dificilă pe zone extinse; 
    f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi serios perturbat; 
    g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi complet 
perturbată. 
 

• PLOI 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul ploilor 
importante cantitativ pot fi următoarele: 
    a) se anticipează precipitaţii foarte intense ce pot afecta activităţile socioeconomice 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 
 Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul descărcărilor 
electrice pot fi următoarele: 
    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 punctele joase ale 
locuinţelor pot fi inundate rapid în zonele râurilor mici şi mijlocii. 
 


