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MESAJ 1
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Fenomene vizate: val de căldură, caniculă și disconfort termic;
Interval de valabilitate: 12 august, orele 9-18
Zone afectate: conform textului şi hărţii

În cursul zilei de sâmbătă (12 august) valul de căldură va persista în cea mai
mare parte a Transilvaniei, disconfortul termic se va menține ridicat, pe arii extinse
indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unităţi,
iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade.

MESAJ 2
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate;
Interval de valabilitate: 12 august, ora 18:00 - 13 august, ora 12:00
Zone afectate: conform textului şi hărţii

COD PORTOCALIU
Începând din după-amiaza zilei de sâmbătă (12 august) instabilitatea atmosferică
va deveni deosebit de accentuată în jumătatea de vest a regiunii, unde vor fi averse
torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie
și căderi de grindină. În zona de munte a județului Alba, îndeosebi pe parcursul nopții
de sâmbătă spre duminică (12/13 august), în intervale scurte de timp se vor
înregistra cantități de apă de peste 50...60 l/mp și izolat 80...90 l/mp.

COD GALBEN
În vestul Transilvaniei, cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp şi pe arii restrânse
50 l/mp.

Notă: În după-amiaza zilei de duminică (13 august) și la începutul nopții de
duminică spre luni (13/14 august), manifestări specifice instabilității atmosferice vor
apărea și în restul regiunii, dar pe arii mai restrânse.
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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

