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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. 109 de la ANM – AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN SI 
PORTOCALIU, astfel:  
 

MESAJ 1 
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 

COD GALBEN  
Interval de valabilitate: 1 august 

Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic ridicat și caniculă 
Zone afectate: conform textului și hărții 

Valul de căldură va persista în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi 
ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. 

În regiunile vestice, sudice și local în restul teritoriului va fi caniculă. Temperaturile 
maxime se vor situa în general între 34 și 38 de grade, iar noaptea, local, temperaturile 

nu vor coborî sub 20 de grade. 
 

COD PORTOCALIU  
Fenomene vizate: val de căldură persistent și disconfort termic deosebit de 

accentuat 
Interval de valabilitate: 1 august 

Zone afectate: conform textului și hărții 
Duminică (1 august) în Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei și sudvestul 

Transilvaniei, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele 
temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile 

maxime se vor situa între 37 şi 40 de grade, iar izolat în Lunca Dunării se vor atinge 41 de grade. 

 
 
 

.  



MESAJ 3 
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ 

COD GALBEN  
Interval de valabilitate: 2 august 

Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic ridicat și caniculă 
Zone afectate: conform textului și hărții 

Valul de căldură va persista în regiunile sudice și estice, iar indicele temperaturăumezeală 
(ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor 

situa în general între 34 și 37 de grade, iar noaptea, local, temperaturile nu vor coborî 
sub 20 de grade. 

 

COD PORTOCALIU  
Fenomene vizate: val de căldură persistent și disconfort termic deosebit de 

accentuat 
Interval de valabilitate: 2 august 

Zone afectate: conform textului și hărții 
Luni (2 august) în Muntenia, cea mai mare parte a Olteniei și a Dobrogei și în sudul 

Moldovei, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală 
(ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor 

situa între 37 şi 40 de grade, iar în sudul Munteniei se vor atinge 41 de grade. 

Notă: În regiunile sudice disconfortul termic se va menține ridicat și în restul săptămânii. 

 

 

 

            
 

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

Meteorologie va actualiza prezentul mesaj 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 

                                                          (D) INSPECTOR ŞEF       
                                  Locotenent-Colonel 
                                                                                                          
                                                                                                                 Alexandru MUSCALU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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