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Comunicat cu privire la optimizarea transmiterii  avertizărilor de vreme 

severă imediată către populație prin sistemul Ro-ALERT 
 
 
Administrația Națională de Meteorologie asigură fluxul de date pentru avertizarea 

cetățenilor României, în cazul producerii de fenomene meteo extreme, prin sistemul RO-ALERT 
 
Având în vedere creșterea semnificativă a frecvenței fenomenelor meteorologice 

extreme, cu manifestare scurtă în timp și caracter local, și necesitatea alertării populației cu 
privire la producerea acestora – fiind emise, până în prezent, un număr de 160 avertizări cod 
roșu de vreme severă imediată, față de 79 pe parcursul anului 2019 și 1 avertizare în anul 2018 
– Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională de Meteorologie contribuie 
la optimizarea transmiterii avertizărilor către populație prin sistemul RO-ALERT încă din luna 
mai 2019, când s-a implementat o legătură de comunicații directe între structurile operaționale 
cu activitate permanentă din cadrul DSU-IGSU-ANM.  

 
”Demersurile comune ale tuturor instituțiilor implicate contribuie la eforturile naționale în 

ceea ce privește adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Este esențial ca populația să fie 
informată rapid și eficient atunci când factorii climatici riscă să devină un pericol. Iar analizele 
noastre ne arată că aceste situații apar, din păcate, din ce în ce mai des la noi în țară. Tocmai 
de aceea lucrăm continuu pentru ca niciun astfel de fenomen să nu ne prindă nepregătiți”, a 
declarat ministrul Mircea Fechet. 

 
În cursul acestui an, ANM împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) au 

făcut demersuri pentru interconectarea sistemului RO-ALERT cu sistemul SAM (Sistem 
Avertizări Meteo) din administrarea ANM, conform cerințelor tehnice și de securitate cibernetică 
furnizate de STS, în scopul transmiterii automate a avertizărilor de vreme severă imediată în 
formatul CAP (Common Alerting Protocol) specific standardelor de alertare a populației EU-
ALERT. 

 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asigură, prin Administrația Națională de 

Meteorologie,  funcția de autoritate cu rol principal în tipurile de risc privind fenomenele 
meteorologice extreme, precum și cea de autoritate cu rol secundar sau de prevenire în cazul 
riscurilor sau riscurilor asociate legate de fenomene meteorologice extreme, preocupându-se în 
permanență de informarea și siguranța populației României. 
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