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CĂTRE, 
 

TOATE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE STRUCTURILE DIN TERITORIU 

ALE MINISTERELOR ŞI ALE ALTOR ORGANISME CENTRALE 

 

       În vederea monitorizării evoluţiei fenomenelor meteorologice şi pentru dispunerea măsurilor impuse de 

situaţiile de urgenţă generate de aceasta sau prevenirea efectelor produse în situaţii deosebite, vă transmitem 

mesajul nr. 54 de la ANM – AVERIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN, astfel:   

 

Veţi dispune monitorizarea cu toată atenţia a fenomenelor meteorologice, pentru a se putea 

intervenii util la apariţia unor situaţii de urgenţă. 

Veţi institui serviciul de permanenţă la sediul primăriei în conformitate cu prevederile Ordinului 

nr. 736/2005, publicat în M.O. al României, partea I, nr. 671/27.07.2005 şi veţi aplica măsurile stabilite 

prin Ordinul comun al M.M.P. și M.A.I. nr. 459/78/2019; 

Veţi urmări evoluţia fenomenelor meteorologice pentru a putea lua măsurile preventive care se 

impun, inclusiv în caz de urgenţă, în scopul limitării eventualelor efecte negative ale fenomenelor 

menţionate și veţi informa cu maximă operativitate despre situaţiile deosebite produse Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgență „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, prin telefon/fax 0244.595.366, 

0244.595.367, 0244.597.000 şi Instituţia Prefectului prin telefon/fax 0244.546.067, 0244.510.276.     

 

PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Cristian IONESCU 

                                                                  INSPECTOR ŞEF       

                                                 Colonel 

 

    Mihai DRĂGAN 

 

Originalul cu semnăturile şi ştampilele instituţiilor se află la dispeceratul ISU Prahova 

 

 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 

COD GALBEN 

Interval de valabilitate: 27 mai, ora 12:00 – 29 mai, ora 10:00 

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată 

Zone afectate: conform textului și hărții 

              În intervalul menționat, în zona Munti Banatului, a Carpatilor Meridionali  si Orientali, in Oltenia 

si local in Muntenia, Transilvania si nordul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica 

accentuata  ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina si averse  ce vor avea si 

caracter torential. Cantitatile de apa vor depasi 25..35 l/mp. si pe arii restranse 40l/mp. 

 

Notă: astfel de fenomene se vor semnala și în restul teritoriului, dar de scurtă durată şi pe areale mai 
restrânse. 

 
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va 

actualiza prezentul mesaj. 

 
 


