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Nr. 68 / 1 / 13.09.2021 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
“COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE  

A FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE” 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 13.09.2021 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 13.09.2021 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 13.09.2021 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei  
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I X X 22.01.2018 
2.2. Revizia I 1. Lista responsabililor cu elaborarea,

verificarea şi aprobarea ediţiei / reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale;
2. Situaţia ediţiilor / reviziilor în cadrul
ediţiilor procedurii operaţionale;
3. Lista cuprinzând persoanele la care se
difuzează ediţia / revizia din ediţiilor
procedurii operaţionale;
6. Documente de referință;
7. Documente conexe

Modificare 13.09.2021 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / REVIZIA 

DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

13.09.2021  

3.2. Informare 1 Personal didactic   13.09.2021  
3.4. Informare 1 Personal 

didactic-auxiliar 
  13.09.2021  

3.5. Informare 1 Personal 
nedidactic 

  13.09.2021  

3.6. Informare 1 Comitetul de 
părinţi 

  13.09.2021  

3.7. Informare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021  

3.8 Informare 1 Cabinet medical   13.09.2021  
3.9 Aplicare 1 Personal didactic   13.09.2021  
3.10 Aplicare 1 Personal 

didactic-auxiliar 
  13.09.2021  

3.11 Aplicare 1 Personal 
nedidactic 

  13.09.2021  

3.12 Aplicare 1 Comitetul de 
părinţi 

  13.09.2021  

3.13 Aplicare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021  

3.14 Aplicare 1 Cabinet medical   13.09.2021  
3.15 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 

Gabriela 
13.09.2021  

3.16 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.17 Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
4. SCOPUL 

 
 Procedura asigură transparența decizițională cu privire la respectarea și aplicarea 
prevederilor legale în vigoare, LEN, ROFUIP, ROFUIP-39, cu privire la constituirea, organizarea și 
funcționarea “Comisiei de prevenire și combatere a fenomenelor meteorologice periculoase” din 
Școala Gimnazială Nr.39  
 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

 
5.1.  Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează personalul angajat al unității şi părinţii; 
5.2.  La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate; 
5.3.  Procedura operaţională este modalitatea de baza prin care sunt stabilite condițiile și termenele 
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de constituire, organizare și desfășurare a activității „Comisiei de Prevenire și combatere a 
fenomenelor meteorologice periculoase” din Școala Gimnazială Nr.39 

 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMENC nr.5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea nr.87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 
• Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
• O.M.A.I. nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și 

desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență; 
• O.M.A.I./O.M.M.G.A. NR.638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcții hidrotehnice și poluări accidentale; 

• O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de 
evacuare în situații de urgență. 
 
 

7. DOCUMENTE CONEXE 
 

• Decizia internă nr.1260 / 01.09.2021  
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Registru procese verbale – Tip; 
• Anexa 2 – Convocator – Tip; 
• Anexa 3 – Acord – Tip. 
• Anexa 4 – Grafic de permanență – Tip; 
• Anexa 5 – Legenda codurilor de culori meteo; 
• Anexa 6 – Măsuri de precauție şi apărare recomandate. 
 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
8.1. Generalităţi: 

PO privind constituirea, organizarea și desfășurarea activității „Comisiei de prevenire și 
combatere a fenomene meteorologice periculoase” din Școala Gimnazială Nr.39: 
•  Informarea și prelucrarea procedurală a personalului angajat şi părinţilor prin proces verbal; 
 

8.2. Resurse necesare: 
• legislaţia specifică; 
• calculator şi  imprimantă; 
• conexiune telefonică fixă și mobilă, internet; 
• Registru de procese verbale al Comisiei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. 
 

8.3.  Modul de lucru: 
 
Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 
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Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 
directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al prezentei 
proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: noiembrie a.c. 
 
Pasul 2  
Sesizarea/Informarea, activarea și demararea cercetării disciplinare. 

 
Conducerea unității, autoritățile și alte unități abilitate informează/atenționează/avertizează 

personalul angajat al unității, părinții și terțe persoane cu privire la starea potențial generatoare de 
situații de urgență  

În baza sesizărilor/informărilor verbale, scrise sau telefonice se întrunește comisia de resort și 
activează planul de acțiune. 

Termen:  permanent 
 
Pasul 3  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

 
La nivelul comisiei, responsabilul are obligaţia de a gestiona și arhiva documentele care fac 

obiectul comisiei de lucru. 
Termen: Permanent 
 
 

8.4. Descrierea procedurii 
 

8.4.1.  CONSTITUIREA COMISIEI: 
 

  La începutul anului școlar sau în cursul acestuia,  în cadrul ședințelor la nivelul unității se fac 

propuneri de constituire/completare/revizuire a componenței Comisiei de resort, după caz. 

 
8.4.2. COMPONENȚA COMISIEI: 

 
  Din Comisia de Disciplină fac parte: 

- Responsabilul – Directorul unității; 

- Membrii - minim 6 din rândul cadrelor didactice; 

     - cadrele nedidactice; 

    - din rândul cadrelor didactice auxiliare - administrator de patrimoniu; 

             - informatician; 

     - 1 din rândul comitetului de părinți; 

     - 1 din partea cabinetului medical, după caz. 

 

8.4.3. ORGANIZAREA COMISIEI: 
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 Comisia pentru prevenirea și combaterea fenimenelor meteorologice periculoase este cu character 

permanent, și este convocată ori de câte ori este necesar, planul de acțiune este activat la solicitarea 

responsabilului comisiei și își desfășoară activitatea până la soluționarea situațiilor. 

 
 
 

9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 

9.1. Responsabilul comisiei: 
 

• Primește informații/atenționări/avertizări din partea inspectoratului școlar, autorităților locale, a 
structurilor abilitate în domeniu cu privire la starea potențial generatoare de fenomene meteorologice 
periculoase; 
• Activează planul de acțiune, întrunește comisia și stabilește împreună cu membrii acesteia 
direcțiile și acțiunile specifice de urmat; 
• În cadrul comisiei responsabilul repartizează sarcinile de lucru pentru fiecare membru, conform 
planului de acțiune; 
• Ca urmare a finalizării acțiunii, responsabilul comisiei întocmește un proces verbal, document util 
în vederea elaborării raportului periodic al activității comisiei; 
• Răspunde de întocmirea în registru a proceselor verbale specifice; 
• Identifică și gestionează tipuri de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice la nivelul 
unității școlare; 
• Informează și pregătește preventiv personalul angajat și părinții cu privire la potyențialelel 
pericolele, măsurile de protecție ce trebuie îndeplinite și mijloacele disponibile, precum și obligațiile 
ce le revin și modul de acțiune pe timpul evenimentului; 
• Organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optimă în cadrul 
evenimentului; 
• Înștiințarea și comunicarea permanentă cu ceilalți alți fatori de decizie în vederea menținerii stării 
de operativitate a mijloacelor de înștiințare-alarmare la nivelul unității; 
• Asigură protecția persoanelor și bunurilor materiale, a valorilor arhivistice, precum și a mediului 
împotriva dezastrelor, în limitele disponibilului;   
• Întocmește periodic/semestrial rapoarte privind situaţia înregistrată, centralizat pe unitate. 
 
9.2. Membrii comisiei: 

 
• În urma activării planului de acțiune, sunt convocați și primesc sarcini de lucru din partea 
responsabilului comisiei, în vederea prevenirii, combaterii sau diminuării efectelor produse de 
fenomenele meteorologice periculoase; 
• În cadrul comisiei fiecare membru este responsabil de ducerea la îndeplinire a sarcinilor 
repartizate; 
• Comunică permanent cu ceilalți factori implicați, și împreună cu responsabilul comisiei  stabilesc 
pașii de urmat în vederea soluționării eficiente a cazurilor apărute; 
• Membrii comisiei contribuie la întocmirea în registru a proceselor verbale. 
 
9.3. Secretariatul: 

 
• Înregistrează documentele specifice şi le înaintează comisiei de conducerii unităţii; 
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• Asigură cu celeritate comunicarea optimă între unitatea școlară, și ceilalți factori implicați. 
 

9.4. Conducerea unităţii 
 

•  La nivelul unității, în cadrul ședințelor directorul informează şi prelucrează sub semnătură 
personalul angajat în legătură cu procedura operaţională privind constituirea, organizarea și 
desfășurarea activității comisiei privind prevenirea și combaterea fenomenelor meteorologice 
periculoase; 
• Directorul primește informări, note, sesizări specifice spre analiză și rezoluție; 
• Directorul sesizează/informează, după caz, Comisia de resort din unitate, autoritățile locale, și 
activează  planul de acțiune specific la nivelul unității; 
• Întocmește periodic/semestrial raportul privind situaţiile înregistrate la nivelul unității, =n calitate 
de responsabil al Comisiei. 
 
9.5. Personalul angajat 
• La nivelul unității, în cadrul ședințelor, personalul angajat este informat şi prelucrat sub semnătură 
de către directorul școlii, în legătură cu procedura operaţională privind constituirea, organizarea și 
desfășurarea activității comisiei privind prevenirea și combaterea fenomenelor meteorologice 
periculoase; 
• Acționează în conformitate cu prevederile PO 68 ȘG39, în vigoare. 
 
9.6. Cabinetul medical 
• Reprezentanții cabinetului medical sunt convocați de director, în calitate de responsabil al 
comisiei, sunt informați și informează conducerea școlii în legătură orice aspect medical ce poate 
avea legătură cu domeniul de activitate al comisiei; 
• La solicitarea conducerii unității asigură asistența medicală, corespunzătoare factorilor și tipurilor 
de risc identificate la nivelul comisiei.  
 

 
10. PLAN DE ACȚIUNE ȘI MĂSURI 

 
10.1. PLANUL DE ACȚIUNE 

 
Pașii Activități principale Responsabili Activități conexe Responsabili 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X X   X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Cadre didactice X  X  X    
5. Cadre didactice auxiliare X  X  X    
6. Cadre nedidactice X  X  X    
7. Comisia de resort X X X X X    
8. Secretariat X  X X X    
9. Asociația de părinți X  X  X    
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P1 Activarea planului de acțiune Directorul 
(responsabil 

comisiei) 

Convocarea comisiei Informaticianul; 
Administratorul de 

patrimoniu 
P2 Analizarea documentelor 

informative 
Membrii comisiei Analiză de risc - 1 Discutarea și 

stabilirea măsurilor 
Membrii comisiei 

P3 Aplicarea măsurilor Membrii comisiei Comunicarea permanent a stării Membrii comisiei 

P4 Raportarea și reanalizarea 
situației 

Membrii comisiei Discutarea și stabilirea de noi 
măsuri (după caz) 

Membrii comisiei 

P5 Raportarea finală Membrii comisiei Analiză de risc - 2 Membrii comisiei 

P6 Discutarea și stabilirea de 
măsuri (preventive) 

Responsabil / 
membrii comisiei 

Încheiere proces verbal – 
raportare 

Dezactivare plan de acțiune 

Responsabil / membrii 
comisiei 

 
10.2. MĂSURI 

 
10.2.1. În situații cu temperaturi scăzute: 

 
- Identificarea factorilor de risc (îngheț, ger); 
- Identificarea tipurilor de risc (degerare); 
- Informare/atenționare/avertizare; 
- Monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență; 
- Raportare. 

 
ÎNGHEȚ / GER 

 
Cod  VERDE  (temperatura înregistrează valori peste + 10 0 C): 

- se instituie un sistem de veghe sezonieră și se intreprind următoarele măsuri preventive: 
 a) Se afișează la sediu recomandările generale de comportament pentru temperaturi 
scăzute; 
 b) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare; 
 c) Se asigură capacitatea de răspundere în funcție de nivelul mediu de solicitări; 
 d) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de termoficare a unității; 
 e) Stabilirea noilor responsabilități privind raportarea evenimentelor; 
 f) Instruirea personalului privind modul de raportare și noile responsabilități; 
  

Cod  GALBEN  (temperatura înregistrează valori cuprinse între + 10 0 C și – 5 0 C): 
- se instituie măsurile specifice de alertă, după cum urmează: 

 a) Identificarea situațiilor cu risc crescut; 
 b) Stabilirea unui grafic de lucru în situații de temperaturi scăzute;  
 c) Afișarea la sediu a recomandărilor generale și specifice la ger; 
 e) Informarea regulată a autorităților locale / inspectoratului școlar asupra nivelului 
serviciilor furnizate și a nevoilor viitoare;  
 f) Diseminarea responsabilităților din planul de acțiune în caz de ger, către salariați;  
 g) Monitorizarea permanentă a instalației de termoficare;  
 h) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare, 1(un) cazan funcțional 
permanent; 
 i) Se asigură capacitatea de intervenție în funcție de solicitări; 
 j) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de termoficare a unității; 
 k) Se suplimentează (prin delegare) personalul unității. 
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Cod  PORTOCALIU  (temperatura înregistrează valori cuprinse între - 5 0 C și – 15 0 
C) /  ROȘU   (temperatura înregistrează valori sub - 15 0 C): 

- se instituie măsuri de mobilizare maximă, după cum urmează: 
a) Este necesară o supraveghere specială a elevilor; 
b) Monitorizarea permanentă a instalației de termoficare; 
c) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de termoficare a unității; 
d) Se asigură toate turele la nivelul optim de funcționare, 2 (două) cazane funcționale 

permanent; 
e) Suplimentarea personalului prin reprogramarea concediilor de odihnă a personalului, 

după caz; 
f) Coordonarea solicitărilor în ordine descrescătoare a gradului de risc;  
g) Raportarea evenimentelor și situațiilor de urgență generate de temperaturile scăzute 

(ger) - in conformitate cu legislația și reglementările în vigoare, emise de Ministerul 
Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Educației Naționale; 

h) Raportările se fac în cazul în care există avertizare de cod galben, portocaliu sau roșu; 
i) Frecvența raportării, modalitatea (telefonic, fax, e-mail, adrese scrise), machetele și 

informațiile care trebuie raportate, sunt comunicate oficial de instituțiile către care se 
face raportarea; 

j) Informațiile care fac obiectul raportărilor, sunt evaluate și verificate de către directorul 
unității. 

 
Atribuții specifice: 
 - Achiziționarea de : 
- lopeți, târnăcoape, căngi, găleți; 
- material antiderapant (nisip, sare) 
- materiale și echipamente izolatoare; 
 - Asistență medicală specifică, cu materiale și echipamente din dotarea cabinetului 
medical; 
 - Supravegherea căilor și culoarelor de acces din unitate și perimetrul acesteia; 
 - Supravegherea permanentă imstalației de termoficare; 
 - Informarea/atenționarea/avertizarea elevilor/părinților/personalului angajat la factorii și 
tipurile de riscuri identificate în vederea prevenției; 

 - Monitorizarea conform graficului de permanență și gestionarea situațiilor de urgență; 
 - Raportarea periodică a situației. 
 

10.2.2. În situații cu temperaturi crescute: 
 

- Identificarea factorilor de risc (îngheț, ger, viscol); 
- Identificarea tipurilor de risc (polei, degerare, înzăpezire, țurțuri); 
- Informare/atenționare/avertizare; 
- Monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență; 
- Raportare. 

 
CANICULĂ 

 
Cod  VERDE  (temperatura înregistrează valori cuprinse între + 10 0 C și 35 0 C la 
umbră): 

- se instituie un sistem de veghe sezonieră și se intreprind următoarele măsuri preventive: 
 a) Se afișează la sediu recomandările generale de comportament pentru caniculă; 
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 b) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare; 
 c) Se asigură capacitatea de răspundere în funcție de nivelul mediu de solicitări; 
 d) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de ventilare a unității; 
 e) Stabilirea noilor responsabilități privind raportarea evenimentelor; 
 f) Instruirea personalului privind modul de raportare și noile responsabilități; 
  

Cod  GALBEN  (temperatura înregistrează valori cuprinse între + 35 0 C și 37 0 C la 
umbră): 

- se instituie măsurile specifice de alertă, după cum urmează: 
 a) Identificarea situațiilor cu risc crescut; 
 b) Stabilirea unui grafic de lucru în situații de caniculă;  
 c) Afișarea la sediu a recomandărilor generale și specifice la caniculă; 
 e) Informarea regulată a autorităților locale / inspectoratului școlar asupra nivelului 
serviciilor furnizate și a nevoilor viitoare;  
 f) Diseminarea responsabilităților din planul de acțiune în caz de caniculă, către salariați;  
 g) Monitorizarea permanentă a instalației de ventilare;  
 h) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare;  
 i) Se asigura capacitatea de intervenție în funcție de solicitări; 
 j) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de ventilare a unității; 
 k) Se suplimentează (prin delegare) personalul unității. 
 

Cod  PORTOCALIU : (temperatura înregistrează valori cuprinse între + 37 0 C și 43 0 
C la umbră) /  ROȘU  : (temperatura înregistrează valori peste 43 0 C la umbră) 

- se instituie măsuri de mobilizare maximă, după cum urmează: 
a) Monitorizarea permanentă a instalației de ventilare; 
b) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de ventilare a unității (uși, ferestre); 
c) Coordonarea solicitărilor în ordine descrescătoare agradului de risc;  
d) Raportarea evenimentelor și situațiilor de urgență generate de temperaturile crescute 

(caniculă) - in conformitate cu legislația și reglementările în vigoare, emise de 
Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Educației 
Naționale; 

e) Raportările se fac în cazul în care există avertizare de cod galben, portocaliu sau roșu; 
f) Frecvența raportării, modalitatea (telefonic, fax, e-mail, adrese scrise), machetele și 

informațiile care trebuie raportate, sunt comunicate oficial de instituțiile către care se 
face raportarea; 

g) Informațiile care fac obiectul raportărilor, sunt evaluate și verificate de către directorul 
unității. 

 
Atribuții specifice: 
 - Achiziționarea de : 
- apă potabilă; 
- materiale și echipamente de ventilare/răcire; 
 - Asistență medicală specifică, cu materiale și echipamente din dotarea cabinetului 
medical; 
 - Supravegherea spațiilor de lucru din unitate; 
 - Supravegherea permanentă a elevilor; 
 - Informarea/atenționarea/avertizarea elevilor/părinților/personalului angajat la factorii și 
tipurile de riscuri identificate în vederea prevenției; 

 - Monitorizarea conform graficului de permanență și gestionarea situațiilor de urgență; 
 - Raportarea periodică a situației. 
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10.2.3. În situații cu precipitații: 
 
10.2.3.1. În situații cu ploi și descărcări electrice 

- Identificarea factorilor de risc (ploi, descărcări electrice); 
- Identificarea tipurilor de risc (aversă, grindină, ploaie înghețată, trăsnet, fulger); 
- Informare/atenționare/avertizare; 
- Monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență; 
- Raportare. 

 
PLOI ȘI DESCĂRCĂRI ELECTRICE 

 
Cod  VERDE : 

- se instituie un sistem de veghe sezonieră și se intreprind următoarele măsuri preventive: 
 a) Se afișează la sediu recomandările generale de comportament pentru ploi și descărcări 
electrice; 
 b) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare; 
 c) Se asigură capacitatea de răspundere în funcție de nivelul mediu de solicitări; 
 d) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de acces și securitate în unității; 
 e) Stabilirea noilor responsabilități privind raportarea evenimentelor; 
 f) Instruirea personalului privind modul de raportare și noile responsabilități; 

Cod  GALBEN : 
- se instituie măsurile specifice de alertă, după cum urmează: 

 a) Identificarea situațiilor cu risc crescut; 
 b) Stabilirea unui grafic de lucru în situații de ploi și descărcări electrice;  
 c) Afișarea la sediu a recomandărilor generale și specifice la ploi și descărcări electrice; 
 e) Informarea regulată a autorităților locale / inspectoratului școlar asupra nivelului 
serviciilor furnizate și a nevoilor viitoare;  
 f) Diseminarea responsabilităților din planul de acțiune în caz de ploi și descărcări 
electrice, către salariați;  
 g) Monitorizarea permanentă a sistemului de acces și securitate în unitate;  
 h) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare;  
 i) Se asigură capacitatea de intervenție în funcție de solicitări; 
 j) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de acces și de securitate în unitate; 
 k) Se suplimentează (prin delegare) personalul unității. 
 

Cod  PORTOCALIU  /  ROȘU   : 
- se instituie măsuri de mobilizare maximă, după cum urmează: 

k) Este necesară o supraveghere specială a elevilor; 
l) Monitorizarea permanentă a sistemului de acces și de securitate în unitate; 
m) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de acces și de securitate în unitate; 
n) Coordonarea solicitărilor în ordine descrescătoare a gradului de risc;  
o) Raportarea evenimentelor și situațiilor de urgență generate de intensificări ale vântului 

(furtună, tornadă, viscol) - in conformitate cu legislația și reglementările în vigoare, 
emise de Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul 
Educației Naționale; 

p) Raportările se fac în cazul în care există avertizare de cod galben, portocaliu sau roșu; 
q) Frecvența raportării, modalitatea (telefonic, fax, e-mail, adrese scrise), machetele și 

informațiile care trebuie raportate, sunt comunicate oficial de instituțiile către care se 
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face raportarea; 
r) Informațiile care fac obiectul raportărilor, sunt evaluate și verificate de către directorul 

unității. 
 
Atribuții specifice: 
 - Achiziționarea de : 
- materiale și echipamente pentru decolmatare (furtune, pompe, etc); 
- materiale și echipamente izolatoare. 
 - Supravegherea spațiilor din unitate și perimetrul acesteia; 
 - Supravegherea permanentă a căilor de acces și de securitate în unitate; 
 - Informarea/atenționarea/avertizarea elevilor/părinților/personalului angajat la factorii și 
tipurile de riscuri identificate în vederea prevenției; 

 - Monitorizarea conform graficului de permanență și gestionarea situațiilor de urgență; 
 - Raportarea periodică a situației. 

 
 
10.2.3.2. În situații cu ninsori și polei 

- Identificarea factorilor de risc (ninsoare); 
- Identificarea tipurilor de risc (lapoviță, polei, înzăpezire); 
- Informare/atenționare/avertizare; 
- Monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență; 
- Raportare. 

NINSOARE / POLEI 
 

Cod  VERDE : 
- se instituie un sistem de veghe sezonieră și se intreprind următoarele măsuri preventive: 

 a) Se afișează la sediu recomandările generale de comportament pentru ninsoare și polei; 
 b) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare; 
 c) Se asigură capacitatea de răspundere în funcție de nivelul mediu de solicitări; 
 d) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de acces în/din unitate; 
 e) Stabilirea noilor responsabilități privind raportarea evenimentelor; 
 f) Instruirea personalului privind modul de raportare și noile responsabilități. 
  

Cod  GALBEN : 
- se instituie măsurile specifice de alertă, după cum urmează: 

 a) Identificarea situațiilor cu risc crescut; 
 b) Stabilirea unui grafic de lucru în situații de ninsoare și polei;  
 c) Afișarea la sediu a recomandărilor generale și specifice la ninsoare și polei; 
 e) Informarea regulată a autorităților locale / inspectoratului școlar asupra nivelului 
serviciilor furnizate și a nevoilor viitoare;  
 f) Diseminarea responsabilităților din planul de acțiune în caz de ninsoare și polei, către 
salariați;  
 g) Monitorizarea permanentă a căilor de acces în/din unitate și a perimetrului unității de 
învățământ;  
 h) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare;  
 i) Se asigură capacitatea de intervenție în funcție de solicitări; 
 j) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de acces al unității; 
 k) Se suplimentează (prin delegare) personalul unității. 
 

Cod  PORTOCALIU  /  ROȘU   : 
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- se instituie măsuri de mobilizare maximă, după cum urmează: 
h) Monitorizarea permanentă a căilor de acces în/din unitate și a perimetrului unității de 

învățământ; 
i) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de de acces al unității; 
j) Suplimentarea personalului prin reprogramarea concediilor de odihnă a personalului, 

după caz; 
k) Coordonarea solicitărilor în ordine descrescătoare a gradului de risc;  
l) Raportarea evenimentelor și situațiilor de urgență generate de ninsorile abundente și 

polei - in conformitate cu legislația și reglementările în vigoare, emise de Ministerul 
Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Educației Naționale; 

m) Raportările se fac în cazul în care există avertizare de cod galben, portocaliu sau roșu; 
n) Frecvența raportării, modalitatea (telefonic, fax, e-mail, adrese scrise), machetele și 

informațiile care trebuie raportate, sunt comunicate oficial de instituțiile către care se 
face raportarea; 

o) Informațiile care fac obiectul raportărilor, sunt evaluate și verificate de către directorul 
unității. 
 

Atribuții specifice: 
 - Achiziționarea de : 
- lopeți, târnăcoape, căngi, găleți; 
- material antiderapant (nisip, sare) 
- materiale și echipamente izolatoare; 
 - Asistență medicală specifică, cu materiale și echipamente din dotarea cabinetului 
medical; 
 - Supravegherea căilor și culoarelor de acces din unitate și perimetrul acesteia; 
 - Supravegherea permanentă a elevilor; 
 - Informarea/atenționarea/avertizarea elevilor/părinților/personalului angajat la factorii și 
tipurile de riscuri identificate în vederea prevenției; 

 - Monitorizarea conform graficului de permanență și gestionarea situațiilor de urgență; 
 - Raportarea periodică a situației. 

 
10.2.4. În situații cu intensificări de vânt: 

 
- Identificarea factorilor de risc (vânt); 
- Identificarea tipurilor de risc (furtună, tornadă, viscol); 
- Informare/atenționare/avertizare; 
- Monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență; 
- Raportare. 

 
VÂNT 

 
Cod  VERDE : 

- se instituie un sistem de veghe sezonieră și se intreprind următoarele măsuri preventive: 
 a) Se afișează la sediu recomandările generale de comportament pentru vânt; 
 b) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare; 
 c) Se asigură capacitatea de răspundere în funcție de nivelul mediu de solicitări; 
 d) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de acces și securitate în unității; 
 e) Stabilirea noilor responsabilități privind raportarea evenimentelor; 
 f) Instruirea personalului privind modul de raportare și noile responsabilități; 
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Cod  GALBEN : 
- se instituie măsurile specifice de alertă, după cum urmează: 

 a) Identificarea situațiilor cu risc crescut; 
 b) Stabilirea unui grafic de lucru în situații de vânt;  
 c) Afișarea la sediu a recomandărilor generale și specifice la vânt; 
 e) Informarea regulată a autorităților locale / inspectoratului școlar asupra nivelului 
serviciilor furnizate și a nevoilor viitoare;  
 f) Diseminarea responsabilităților din planul de acțiune în caz de vânt, către salariați;  
 g) Monitorizarea permanentă a sistemului de acces și securitate în unitate;  
 h) Se acoperă toate turele la nivelul optim de funcționare;  
 i) Se asigură capacitatea de intervenție în funcție de solicitări; 
 j) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de acces și de securitate în unitate; 
 k) Se suplimentează (prin delegare) personalul unității. 
 

Cod  PORTOCALIU  /  ROȘU   : 
- se instituie măsuri de mobilizare maximă, după cum urmează: 

s) Este necesară o supraveghere specială a elevilor; 
t) Monitorizarea permanentă a sistemului de acces și de securitate în unitate; 
u) Se asigură continuitatea funcționării sistemului de acces și de securitate în unitate; 
v) Coordonarea solicitărilor în ordine descrescătoare a gradului de risc;  
w) Raportarea evenimentelor și situațiilor de urgență generate de intensificări ale vântului 

(furtună, tornadă, viscol) - in conformitate cu legislația și reglementările în vigoare, 
emise de Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul 
Educației Naționale; 

x) Raportările se fac în cazul în care există avertizare de cod galben, portocaliu sau roșu; 
y) Frecvența raportării, modalitatea (telefonic, fax, e-mail, adrese scrise), machetele și 

informațiile care trebuie raportate, sunt comunicate oficial de instituțiile către care se 
face raportarea; 

z) Informațiile care fac obiectul raportărilor, sunt evaluate și verificate de către directorul 
unității. 

 
Atribuții specifice: 
 - Achiziționarea de : 
- cordelină; 
- sârmă 
- materiale și echipamente asiguratoare (de prindere, de închidere); 
 - Supravegherea spațiilor din unitate și perimetrul acesteia; 
 - Supravegherea permanentă de acces și de securitate în unitate; 
 - Informarea/atenționarea/avertizarea elevilor/părinților/personalului angajat la factorii și 
tipurile de riscuri identificate în vederea prevenției; 

 - Monitorizarea conform graficului de permanență și gestionarea situațiilor de urgență; 
 - Raportarea periodică a situației. 
 

11. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 
 

11.1.  Definiţii  ale  termenilor 
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11.2. Abrevieri 
 

Nr. Abrevierea Termenul  abreviat 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
Procedura Operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, 
a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea 
realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. 

Gestionarea situațiilor de 
urgență 

- identificarea, inregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor 
determinanți ai acestora, inștiințarea factorilor interesați, avertizarea 
populației, limitarea sau contracararea factorilor de risc, precum și a 
efectelor negative și a impactului produs de evenimentele 
excepționale respective; identificarea și evaluarea tipurilor de risc și 
a factorilor determinanți ai acestora 

3. Starea potențial generatoare de 
situații de urgență 

- complex de factori de risc, prin evoluția lor necontrolată și iminentă 
amenințării, ar putea aduce atingere vieții și sănătății populației, 
valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu 

4. 
Informarea 

- fenomenele meteorologice periculoase prognozate vor începe nu mai 
devreme de 72 de ore de la data emiterii mesajului; informarea va fi 
actualizată sau nu printr-un mesaj de atenționare / avertizare 

5. 

Atenționarea 

- fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în mai puțin de 72 
de ore, dar nu mai devreme de 36 de ore din momentul emiterii 
mesajului; atentionarea va fi actualizată printr-un mesaj de avertizare 
sau un nou mesaj de atenționare, în funcție de gravitatea fenomenului 
prevăzut 

6. 

Avertizarea 

- fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în mai puțin de 36 
de ore, din momentul emiterii mesajului și pot conduce la pagube 
importante. Aceleași autorități emit atenționări / avertizări cu privire 
la fenomene meteorologice, intensitatea acestora și posibile riscuri 
generate de fenomenele meteo, folosind un cod de culori descrescător 
ca intensitate. 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

7. 
Cod ROȘU 

- sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de 
intensitate foarte mare: vânt, ploi abundente, descărcări electrice, 
grindină, canicul, ger; Există risc de viituri majore. 

8. 
Cod PORTOCALIU 

- sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de 
intensitate mare: vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, 
caniculă, ger; Exista risc de viituri pe râurile mici. 

9. 

Cod GALBEN 

- fenomenele meteorologice prognozate: averse, descarcari 
electrice, intensificări de vânt, temperaturi ridicate, răcirea vremii, 
sunt obișnuite pentru zona respectivă, dar temporar pot deveni 
periculoase pentru anumite activități; Există risc de creșteri de 
debite și niveluri. 

10. Cod VERDE - nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. 
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Crt. 1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. ROFUIP Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 
3. ROI Regulament de ordine interioară 
4. In. Informare 
5. Op. Operare 
6. Ap. Aplicare 
7. Ah. Arhivare 
8. Ge. Gestionare 
9. El. Elaborare 
10. Vf. Verificare 
11. A. Aprobare 
12. CA Consiliul de Administraţie 
13. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

12. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
 
 
 
13. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 
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5. Domeniul de  aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 3 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Atribuții și responsabilităţi în derularea activităţii 5 

10. Plan de acțiune și măsuri 6 

11. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 13 

12. Anexe, înregistrări, arhivări 14 

13. Cuprins 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

“COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENELOR METEOROLOGICE 
PERICULOASE” 

 ( Cod document PO 68 SG39 ) 
 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
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4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
ANEXA 1 – REGISTRU PROCESE VERBALE - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
“COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENELOR METEOROLOGICE 

PERICULOASE” 
 ( Cod document PO 68 SG39 ) 
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Nr. ..... / .................... 

 
 
 
 
 
 

REGISTRU  
PROCESE VERBALE 

 
 
 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 
BUCUREȘTI 

 
 
 
 

COMISIA 
DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SITUAȚIILOR 

DE CALAMITATE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 - BUCUREȘTI 
     ( Cod document PO 68 SG39 ) 
 
 
 

 
Avizat           Responsabil comisie, 
Director,           
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Acest registru conține ...... pagini 
 

ANEXA 2 – CONVOCATOR – TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
“COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENELOR METEOROLOGICE 

PERICULOASE” 
 ( Cod document PO 68 SG39 ) 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39      Nr. ....... / ....................                 
Sector 2, Bucureşti                         AVIZAT, 

   Tel. 0212403025 
 

CONVOCATOR 
Data: ..................................... 

 
NR. 

CRT. 
NUME ŞI PRENUME 

DESTINATAR DOCUMENT 
SERVICIUL/ 

COMPARTIMENTUL/ 
POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
ȘI TIPUL 

CONVOCĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
...      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXA 3 – ACORD - TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
“COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENELOR METEOROLOGICE 

PERICULOASE” 
 ( Cod document PO 68 SG39 ) 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39      Nr. ....... / ....................                 
Sector 2, Bucureşti                         AVIZAT, 

   Tel. 0212403025 
 
 
 

A C O R D 
 
 
 
 

 Prin prezenta, subsemnat-ul/-a  ...........................................……....………. , 

salariat / reprezentant al .........................................................................…….....…… , 

sunt de acord să fac parte din „Comisia de prevenire și combatere a fenomenelor 

meteorologice periculoase” în calitate de membru/voluntar, și să particip benevol la 

acțiunile intreprinse în cadrul comisiei. 

În vederea convocării pot fi contactat/-ă la numărul de telefon: 

...................................... 

 

 

 

 
      Data,          

        ..................................................               ................................................................ 
         (Nume, prenume, Semnătura) 
 
 
 
ANEXA 4 – GRAFIC DE PERMANENȚĂ - TIP 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

“COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENELOR METEOROLOGICE 
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PERICULOASE” 
 ( Cod document PO 68 SG39 ) 

 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39      Nr. ....... / ....................                 
Sector 2, Bucureşti                         AVIZAT, 

   Tel. 0212403025 
 

 
GRAFIC DE PERMANENȚĂ 

Cadre didactice 
 

Factori de risc: .....................................                                              Săptămâna: ............................................ 

Cod: .............................. 
 

NR. 
CRT. 

NUME PRENUME CALITATEA ZIUA INTERVAL 
ORAR 

POSTUL / 
SARCINA 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 

GRAFIC DE PERMANENȚĂ 
Cadre didactice auxiliare 

 
Factori de risc: .....................................                                              Săptămâna: ............................................ 

Cod: .............................. 
 

NR. 
CRT. 

NUME PRENUME CALITATEA ZIUA INTERVAL 
ORAR 

POSTUL / 
SARCINA 

1      
2      
3      

 

        Responsabil / membru comisie, 

                        ............................................. 
ANEXA 4 – GRAFIC DE PERMANENȚĂ - TIP 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 



 

23/28 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
“COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENELOR METEOROLOGICE 

PERICULOASE” 
 ( Cod document PO 68 SG39 ) 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39      Nr. ....... / ....................                 

Sector 2, Bucureşti                         AVIZAT, 
   Tel. 0212403025 

 
GRAFIC DE PERMANENȚĂ 

Cadre nedidactice 
 
Factori de risc: .....................................                                              Săptămâna: ............................................ 

Cod: .............................. 
 

NR. 
CRT. 

NUME 
PRENUME 

CALITATEA ZIUA INTERVAL ORAR / 
TURĂ 

POSTUL / SARCINA 

 
1. 

  Luni   
Marți   

Miercuri   
Joi   

Vineri   
Sâmbată   
Duminică   

 
2. 

  Luni   
Marți   

Miercuri   
Joi   

Vineri   
Sâmbată   
Duminică   

 
3. 

  Luni   
Marți   

Miercuri   
Joi   

Vineri   
Sâmbată   
Duminică   

 
4. 

  Luni   
Marți   

Miercuri   
Joi   

Vineri   
Sâmbată   
Duminică   

 

        Responsabil / membru comisie, 

                        ............................................. 
 
 
 
ANEXA 5 – LEGENDA CODURILOR DE CULORI METEO - TIP 
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LEGENDA CODURILOR DE CULORI  
PENTRU ATENŢIONĂRILE ŞI AVERTIZĂRILE METEOROLOGICE 

 
 

CODUL ROŞU 
 

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

Atunci când este anunţat codul roşu, înseamnă că sunt prognozate fenomene meteorologice 
periculoase de intensitate foarte mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, 
ger). Există risc de viituri majore.  

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. 

Codul roşu de 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. 

Codul roşu de 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; 
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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. 

Codul roşu de vânt: 
Consecinţele (efectele) posibile ale mesajelor de avertizare în cazul vântului puternic pot fi 

următoarele: 
a) avertizare de furtună foarte puternică; 
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. 

Codul roşu de 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. 

Codul roşu de 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. 

Cod roșu de caniculă în România 

Pentru România, codul roșu se instituie doar dacă temperaturile depășesc 43 de grade 
la umbră. Așa a decis Ministerul Mediului, la propunerea ANM.     

Potrivit  Ordinului nr. 823, din 15 august 2006, al Ministerului Mediului,  codul roşu se 
instituie în urma deciziei Guvernului, la recomandarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie.  

Codul roşu de caniculă se instituie numai în cazul în care temperaturile depășesc 43 de grade 
la umbră. 
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”Fiecare țară are  propriile criterii  de apreciere a acestor coduri. Fiind țări cu regim 
mediteranean, care dacă au temperaturi de peste 35 de grade, acestea  instituie aceste coduri. Se 
bazează, ca și noi, pe niște medii climatologice din zonele lor.  

La noi, temperaturile de 40 de grade sunt normale pe timp de vară. Din această cauză s-a 
stabilit ca instituirea codului roșu să se anunțe de la 43 de grade în sus, lucru care pânâ acum nu s-a 
întâmplat”, potrivit meteorologului Mihai Timu, potrivit De Ce News. 

Codul Roșu ar însemna reducerea programului de lucru, încetarea activităţii pentru anumite 
sectoare şi categorii de angajaţi sau alte obligaţii pentru angajatori. 

 
CODUL PORTOCALIU 

 
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). Există 
risc de viituri pe râurile mici. 

Codul portocaliu 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. 

Codul portocaliu de 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. 

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

 

https://www.dcnews.ro/de-ce-se-opreste-codul-rosu-de-canicula-la-granita-romaniei_348103.html
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Codul portocaliu de 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. 

Codul portocaliu de 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. 

Cod portocaliu de caniculă în România 
temperaturile maxime vor fi de 38 - 39 de grade, 
 

CODUL GALBEN 
 

Codul galben se aplică în cazul acelor fenomene meteorologice prognozate (averse, descarcari 
electrice, intensificari de vant, temperaturi ridicate) care sunt obisnuite pentru zona respective, dar 
care, temporar, pot deveni periculoase pentru anumite activitati. Se recomandă urmărirea periodică a 
evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire la intensitatea fenomenelor în zilele 
următoare. Există risc de creşteri de debite şi niveluri.  

Codul galben  de caniculă unde temperaturile maxime vor atinge pe arii extinse 35-37 de 
grade. 

CODUL VERDE 
 

Codul verde înseamnă că nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. Codul 
verde nu indică nicio precauţie particulară pentru perioada imediat următoare, dar nu implică o vreme 
frumoasă sau lipsa apariţiei în următoarele zile a unor fenomene meteorologice periculoase ce pot 
perturba diverse activităţi. 
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Privind 
CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

“COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENELOR METEOROLOGICE 
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 ( Cod document PO 68 SG39 ) 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39      Nr. ....... / ....................                 
Sector 2, Bucureşti                         AVIZAT, 

   Tel. 0212403025 
 

 
SURSA A.N.M.H. ROMÂNIA 

 

*** MĂSURI DE PRECAUȚIE SI APĂRARE RECOMANDATE 

ÎN CAZUL CONFRUNTĂRII CU UNELE FENOMENE METEOROLOGICE 

PERICULOASE *** 
(adaptare după National Weather Service - S. U. A.) 

 

VIITURI 

 Când inundarea este iminentă sau deja se desfășoară este esențial să fiți conștienți de poziția 
pe care o aveți în raport cu râurile, pâraiele sau cursurile de apă ce se pot revărsa în urma ploilor 
abundente și ce pot cauza necazuri. 

Nu subestimați forța apelor! 
Autovehiculul în care sunteți poate fi mișcat de numai cîteva zeci de centimetri de apă în 

curgere rapidă. 
Multe din victimele viiturilor preferaseră să rămână în autovehicul. 
Nu intrați cu autovehiculul în zone unde apa acoperă drumul! Â 
Adâncimea apei poate fi prea mare pentru a traversa în siguranță.  
Deplasați-vă urgent spre locuri mai înalte. 
Fiti atenți mai ales în timpul nopții, cînd pericolul viiturilor este greu de perceput și apreciat 

în mod corect. 
Dacă în față observați o viitură acționați rapid: întoarceți-vă imediat din drum și deplasați-vă 

spre un loc mai înalt. 
Nu rămâneți în zone predispuse la inundare atunci când vedeți că nivelul apei începe să 

crească. 
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FURTUNI 
Furtunile severe pot produce pagube de mare amploare.  
Intrați într-o clădire solidă pentru a vă proteja de rafalele de vânt și de grindină. 
Stați departe de ferestre până când furtuna se termină. 
Furtunile severe sunt asociate cu viteze ale vântului în jur de 100 Km/h, grindina, fulgere, 

trăznete și ploaie abundentă. 
Este recomandat să vă adăpostiți întro cameră interioară, aflată la cel mai de jos nivel al 

clădirii. 
 

TORNADE 
 

Furtunile severe pot produce tornade pe neașteptate.  
Dacă observați o tornadă nu așteptați să vedeți dacă și cum se apropie, ca și când ați fi întrun 

film documentar și v-ați permite să vă riscați viața de dragul senzațiilor tari.  
Acționați rapid: îndepărtați-vă de tornadă și adăpostiți-vă întro structură solidă, de exemplu 

în pivniță sau întro cameră mică, interioară, aflată la cel mai de jos nivel al clădirii.  
În timpul nopții tornadele sunt dificil de observat și confirmat.  
Chiar și ziua, dacă așteptați să le vedeți sau să le auziți cum se dezvoltă sau se apropie poate 

fi prea târziu pentru a vă mai putea adăposti.  
Este important să fiți separați de exteriorul clădirii prin cât mai mulți pereți.  
Protejați-vă capul și picioarele de materiale transportate și aruncate de vânt.  
Stați cât mai departe de ferestre. 

 
FULGERE, TRAZNETE 

 
Descărcările electrice sunt unul dintre ucigașii naturii.  
Adăpostiți-vă cât de repede puteți.  
Țineți cont de aceea ca, dacă puteți auzi tunetul sunteți suficient de aproape de fenomenul 

electric pentru a putea fi loviți de trăznet. 
 
 


