
NIVELELE
ALLERTA
Il Centro Funzionale Meteo-Idrologico di 
Protezione Civile della Regione Liguria 
(CFMI-PC), gestionat de ARPAL, 
efectuează previziunile și monitorajul 
meteohidrologic pe teritoriul regional, 
indicând condițiile critice meteo-
hidrogeologice care s-ar putea verifica pe 
baza previziunilor  elaborate și în bază la 
care Settore Protezione Civile ed Emer-
genza della Regione Liguria (PC-RL) emite 
alertele și gestionează urgența împreună 
cu Sistemul de Protecție Civilă. Regiunea 
Liguria publică gradele de Allerta pe 
propriul site www.meteoliguria.it și le 
trimite prin fax la prefecturi și la pricipalele 
structuri operative. Prefectul primește 
mesajele regionale, le transmite la 
Primăriile-Comuni de la Provincie și, când 
este necesar, activează coordonarea 
urgenței la nivel provincial. Primarul  este 
autoritatea de protecție civilă care 
informează cetățenii și gestionează toate 
fazele urgenței , de la prezența teritorială, 
la ajutor, pentru depășirea acesteia. 
Cetățenii trebuie să urmărească prescrie-
rele eliberate de Primar și să execute 
măsurile de autoprotecție.

NIVELELE
DE ALERTĂ:
CINE LE EMITE,
CE SUNT

ZĂPADĂ

Ninsori slabe la nivelul 
mării și/sau moderate
pe porțiuni de
autostradă și/sau 
abundente la nivelul 
dealurilor.
Risc mare de îngheț. 
Probleme de circulație
de lungă durată, cu
posibili întreruperi de 
strade și servicii.

FOARTE CRITIC

Ninsori moderate la nivelul 
mării și/sau puternice pe 
porțiuni de autostradă 
și/sau abundente la nivelul 
dealurilor. Risc mare de 
îngheț extins.
Pericol și probleme extinse 
de circulație, cu probabile 
întreruperi de strade și 
servicii.
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METEO
HIDROGEOLOGICĂ

Revărsări extinse, 
înălțarea nivelelor  
torenților fără 
inundații ,
posibilitate de 
alunecări de teren.

FOARTE CRITIC

Probabile inundații
în centrele locuite.

RISC MAJOR

GALBEN
ROȘU

Comune di
Sestri Levante

Comune di
Casarza Ligure

Comune di
Castiglione Chiavarese

Comune di
Moneglia

ProtecTia CivilA



CE TREBUIE FACUT

EVENIMENTI
METEO-HIDROGEOLOGICE

 ÎN CAZ DE 

A nu locui la nivele cu risc 
de inundații: parter sau sub 
stradă (box, cantine, garaje, 
demisol) sau în zone cu risc 
de alunecări de teren.

A nu sta pe pasarele și / sau 
poduri sau pe lângă marginea 
cursurilor de apă.

A se folosi mașina numai 
dacă este strict necesar și de 
imitat oricum deplasările și
pe jos.

ALLERTA PENTRU
ZĂPADĂ

0185.490821 Vigili Urbani di Moneglia
 În orar de oficiu

Moneglia

0185.41332 de la ora 7.30 la ora 19.30

0185.4781 URP în orar de oficiu
 Marți , joi și vineri 7.30 - 13.30
 luni și miercuri
 7.30 - 13.00  e 14.00 - 17.30
 sâmbătă 8.30 - 12.00

Sestri
Levante

CENTRO OPERATIVO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO
În caz de Alerta 2, este activ 24 ore din 24,  la Comune di Sestri Levante în piazza 

Matteotti, 3 - parter - de contactat la

0185.478223 sau 320.239.73.98

0185.408016 Primărie
 de la 8.00 la 13.00 de luni până sâmbătă 

338.728.21.21 Mobil Primar (Sindaco)
 Activ 24 ore pe zi - Se poate contacta
 și pentru alte urgențe nu numai
 pentru Allerte

Castiglione
Chiavarese

TELEFOANELE INDICATE MAI JOS SUNT OPERATIVE NUMAI PE TERITORIUL DE REFERINȚĂ

A se informa în caz de

În orice caz a se menține informați (radio, tv, site regional, 
afișe stradale) și a urmări indicațiile autorităților locale de 
protecție civilă.

În afara orarului de o�ciu mai sus indicate, pentru toate primăriile , numărul 320 2397398
pentru a semnala și activa acțiuni de salvgardare.

0185.46981 Primărie 7.45 -13.15  / 14.30-17.30
 de luni până vineri

331.155.11.42 Număr activ h24

Casarza
Ligure

www.comune.casarza-ligure.ge.it
Facebook: Mbrojtja civile Casarza

Twitter: @PCivileCasarzaL

Referințe și pentru Allerta2

De evitat deplasările în auto 
dacă nu sunt strict necesare; 
în eventualitatea a se procura  
lanțuri sau cauciucuri de iarna.

A nu se folosi motovehicule.

De făcut atenție la prezența de 
polei pe strade sau trotuare.
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