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                                                 COD           
 

   FENOMEN Cauze Efecte 
posibile 

Cauze Efecte 
posibile 

Cauze Efecte 
posibile 

Cauze Efecte posibile 

Vânt puternic ( cu intensificări ) Viteze mai mari de 
15 m/s 

Viteze mai mari 
de  20 m/s 

-  întreruperea 
electricitatăţii, 

acoperişuri 
avariate,ramuri sau 

copaci rupţi 
 

Viteze mai mari 
de 25 m/s 

- întreruperi 
electricitate şi 
comunicaţii, 

circulaţie serios 
perturbată, pagube 

importante la 
locuinţe 

Ploi importante cantitativ  
( cu sau fără grindină) 

- Peste 25 l/mp în 
cel mult 1 oră 

- Cel puţin 45 l/mp 
în 3 ore 

- risc de creşteri de 
debite şi niveluri 

- Peste 35 l / mp 
în cel mult 1 oră 
- Cel puţin 60 l / 

mp în 3 ore 
- probabilitate 

ridicată de 
grindină 

- risc de viituri pe 
râurile mici 

- posibile inundaţii 
în zonele cu risc 
ridicat, viituri pe 

râurile mici, 
deversarea reţelelor 

de canalizare, 
perturbări ale 
circulaţiei pe 

drumuri secundare 

- Peste 50 l / mp 
în cel mult 1 oră 
- Cel puţin 80 l / 

mp în 3 ore 
- grindină de mari 

dimensiuni 
- risc de viituri 

majore 

- inundaţii 
importante şi viituri 

rapide locale, 
circulaţie dificilă, 

risc ridicat de 
deversare reţele 
canalizare şi de 
întrerupere de 

durată a electricităţii 

Ninsori abundente şi polei 

Limite obişnuite 
pentru perioada 

respectivă sau zona 
specifică 

Durată şi 
intensitate mare 

- căderi de zăpadă 
şi depuneri masive 
de polei, circulaţie 

dificilă, riscuri mari 
de accidente, avarii 

la reţeaua de 
telefonie şi 
electricitate 

Durată şi 
intensitate foarte 
mare cu efecte 
dezastruoase 

- căderi importante 
de zăpadă cu 

depuneri masive de 
polei, circulaţie 
impracticabilă, 

distrugeri la reţeaua 
electrică şi 

telefonică pe mai 
multe zile, 

perturbări grave ale 
transportului 

Descărcări electrice frecvente 

Limite obişnuite 
pentru perioada 

respectivă sau zona 
specifică 

Descărcări 
electrice frecvente 

- însoţite de furtuni 
pot provoca pagube 
la locuinţe şubrede 

şi instalaţii 
improvizate, 

 -incendii de pădure 

Descărcări 
electrice foare 

frecvente 

- pericol pentru 
locuinţe, parcuri, 

zone agricole,  
- incendii spontane, 
-  asociate cu furtuni 

pot duce la 
inundarea 

subsolurilor 

Caniculă  
(temperaturi egale sau mai mari de 35°C) 

Limite obişnuite 
pentru perioada 

respectivă sau zona 
specifică 

Durată şi 
intensitate mare 

- pericol pentru: 
persoanele în vârstă 

sau bolnave, cu 
handicap sau cele 

izolate, pentru copii 
şi sportivi 

Durată şi 
intensitate foarte 
mare cu efecte 
dezastruoase 

- sunt afectate toate 
persoanele, chiar şi 
cele cu o stare bună 

de sănătate 

Ger 
 (valori de temperatură sub  - 10°C) 

Nu indică nici o 
precauţie 

particulară pentru 
perioada imediat 
următoare, dar nu 
implică o vreme 

frumoasă sau 
neapariţia în 

următoarele zile a 
unor fenomene 
meteorologice 

periculoase ce pot 
perturba diverse 

activităţi. 

Nesemnificative 

Limite obişnuite 
pentru perioada 

respectivă sau zona 
specifică 

Pot apărea mici 
dereglări pe arii 

restrânse, cu 
distrugeri de mică 

însemnătate 

Durată şi 
intensitate mare 

- pericol pentru 
persoanele izolate 

sau vulnerabile 
d.p.d.v. medical 

Durată şi 
intensitate foarte 
mare cu efecte 
dezastruoase 

- pericol de 
hipotermie la toate 

persoanele 

 


