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Sunt fenomene rezultate din mişcarea rapidă şi puternică, cu forţe 

distrugătoare si de lunga durata a aerului. După pagubele pricinuite, pot fi 

comparate cu cutremurul de pământ. Furtuna distruge clădiri durabile, 

demolează construcţiile uşoare, stâlpii de înaltă tensiune sau de 

comunicaţii, rupe şi smulge din rădăcini copacii, scufundă vase, deteriorează 

magistrale auto, căi ferate. 
 

 

CCC EEE    FFF AAA CCC III    DDD AAA CCC ĂĂĂ    AAA III    FFF OOO SSS TTT    PPP RRR EEE VVV EEE NNN III TTT    

DDD EEE SSS PPP RRR EEE    FFF UUU RRR TTT UUU NNN ĂĂĂ    ???    
 

Deconectează energie electrica. Adună membrii familiei acasă. Închide 

bine uşile, geamurile, orificiile pentru ventilare. Geamurile mari pot fi 

protejate cu scânduri.  

De pe acoperiş, balcoane, ia obiectele ce pot fi luate de vânt. Uneltele 

din gospodărie trebuie duse în încăperi. Stinge focul în sobe. Ţine în ordine 

beciurile, subsolurile pentru a fi folosite în caz de necesitate.  

Când furtuna a început, stai în clădire, atent sa nu te răneşti cu cioburi 

de sticlă. Nu se recomanda ieşitul în strada imediat după ce a încetat vântul, 

deoarece o rafală se poate repeta. 
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Dacă vijelia te-a găsit în loc deschis, nu fugi, mai bine e să  te 

adăposteşti într-un şanţ, groapă, orice adâncitura, lipit de pământ, cu mâinile 

acoperind capul. Nu ceda în fata panicii, acţionează conştient, retine pe alţii 

de la fapte disperate. Furtuna poate fi însoţită de fulgere, ploaie, grindina.  

Nu te apropia de obiectele metalice, de stâlpii de tensiune, de 

paratrăsnete. Pe loc deschis, daca stai culcat, fulgerul poate trece peste 

picioare si vei rămâne în viata.  

Poziţia în picioare e cu mult mai periculoasa. Stai departe de copacii 

izolaţi, dar nici nu te depărta mult de ei.  

Fulgerul nu loveşte des, nu nimereşte repetat în acelaşi loc si de obicei 

atinge obiectul cel mai înalt sau cel mai masiv. 


