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AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
 COD GALBEN
Interval de valabilitate: 23 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ; intensificări ale vântului la munte
Zone afectate: conform textului şi hărţii

Din dimineața zilei de luni, 23 octombrie, aria ploilor se va extinde dinspre vest cuprinzând treptat
cea mai mare parte a Transilvaniei. În intervalul menționat, local în Transilvania, precum și în
zonele montane și submontane, se vor cumula cantități de apă ce vor depăși local 20...30 l/mp și
izolat 40 l/mp. În zona Carpaților Meridionali și pe arii restrânse în Carpații Orientali, se vor cumula
cantități de apă pe arii extinse între 30 și 50 l/mp și izolat peste 60 l/mp. Vântul va avea
intensificări, local și temporar, cu viteze de 50...55 km/h, iar la munte, cu precădere în zona înaltă a
Carpaților Meridionali, vor fi rafale de peste 70...80 km/h.

Notă: Temperaturile vor scădea de la o zi la alta, astfel încât la mijlocul săptămânii vremea va
deveni rece în întreaga regiune. La munte, la altitudini mari, trecător vor fi precipitații mixte.
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ROSU: Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina,
canicula, ger). Exista risc de viituri majore.

PORTOCALIU:  Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina,
canicula, ger). Exista risc de viituri pe riurile mici.
GALBEN: Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari de vant, temperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru
zona respectiva dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati. Exista risc de cresteri de debite si niveluri.
VERDE: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice

