Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
Ziua/luna/anul: 16/01/2018
Ora: 12:00
Numărul mesajului: 3
Către: Preşedinţia României, Secretariatul General al Guvernului României, Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor,
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, C.N.A.I.R, Administraţia Naţională “Apele
Române”, S.N.C.F.R , mass-media

ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 12 – 17 ianuarie, ora 20
Fenomene vizate: precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie, polei și intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
În intervalul menționat precipitațiile vor fi în extindere treptată, începând cu regiunile vestice și vor cuprinde
cea mai mare parte a țării. La început vor fi mai ales ninsori, ce se vor transforma treptat în lapoviță și ploaie și
vor favoriza producerea de polei în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Banat și pe arii
restrânse în rest, cu precădere în Muntenia și Moldova. Cantitățile de apă vor depăși 15…20 l/mp și izolat
30…35 l/mp, cu precădere în zonele de munte și în sud-vest.
Vântul se va intensifica, cu viteze de 50...55 km/h în regiunile vestice, dar mai ales în zona de munte, unde
temporar vor predomina ninsorile.
Notă: Precipitațiile vor continua în noaptea de miercuri spre joi (17/18 ianuarie) în estul, sud-estul și centrul
teritoriului și se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
 COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 17 - 17 ianuarie, ora 20
Fenomene și regiuni vizate: în zona de munte - intensificări ale vântului, ninsori însemnate cantitativ, strat de
zăpadă consistent; în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei – depuneri de polei

Ninsorile vor fi însemnate cantitativ și local se va depune strat consistent de zăpadă, în seara zilei de marți
(16 ianuarie) și în noaptea de marți spre miercuri (16/17 ianuarie) în Carpații Occidentali, în nordul Carpaților
Orientali și vestul Carpaților Meridionali, iar în cursul zilei de miercuri (17 ianuarie) mai ales în zona Carpaților
Meridionali. Vântul va prezenta intensificări cu precădere în zona înaltă, unde rafalele vor depăși 70...80 km/h,
viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.
În sudul Banatului, apoi și în zonele joase din Oltenia și cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi precipitații
mixte și depuneri de polei.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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DETALIERE REGIONALĂ
Mesaj privind fenomene meteorologice periculoase
Ziua/luna/anul: 16.01.2018

Ora: 12:10

Numărul mesajului: 3

Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
Către: Instituția Prefectului Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba, Sibiu, Brașov,
Mureș, Harghita; Administraţia Bazinală Olt, Mureș, Siret, Ialomița-Buzău si beneficiarii din zona afectată

ACTUALIZARE
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 12 – 17 ianuarie, ora 20
Fenomene vizate: precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie, polei și intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat precipitațiile vor fi în extindere treptată, începând cu regiunile vestice și vor
cuprinde cea mai mare parte a regiunii. În cursul serii și al nopții vor predomina ninsorile, iar spre
dimineața acestea se vor transforma treptat în lapoviță și temporar în ploaie în cursul zilei de mâine
favorizând producerea de polei în cea mai mare parte a Transilvaniei. Cantitățile de apă vor depăși
15…20 l/mp și izolat 20…25 l/mp la munte.
Vântul se va intensifica, cu viteze de 50...55 km/h, mai ales în zona de munte, unde vor predomina
ninsorile.
Notă: Precipitațiile vor continua în noaptea de miercuri spre joi (17/18 ianuarie) și se vor transforma
în lapoviță și ninsoare, iar vântul se va intensifica în cea mai mare parte a regiunii.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
 COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 17 - 17 ianuarie, ora 20
Fenomene și regiuni vizate: în zona de munte - intensificări ale vântului, ninsori însemnate cantitativ, strat
de zăpadă consistent; depuneri de polei în cea mai mare parte a Transilvaniei

Ninsorile vor fi însemnate cantitativ și local se va depune strat consistent de zăpadă, în seara zilei
de marți (16 ianuarie) și în noaptea de marți spre miercuri (16/17 ianuarie) în Carpații Occidentali, în
nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali, iar în cursul zilei de miercuri (17 ianuarie) mai
ales în zona Carpaților Meridionali. Vântul va prezenta intensificări temporare de peste 50-55 km/h, iar în
zona montană înaltă rafalele vor depăși 70...80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.
În cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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