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Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
Către: INSTITUŢIA PREFECTULUI Alba, Sibiu, Mureș, Braşov, Covasna, Harghita; INSPECT. SIT.
URGENŢE Alba, Sibiu, Mureș, Braşov, Covasna, Harghita; Administraţia Bazinală Mureş, Olt, Siret,
Ialomiţa-Buzău si beneficiarii din zona afectată

MESAJ 1
Fenomene vizate: val de căldură persistent, disconfort termic accentuat;
Interval de valabilitate: 30 iunie
Zone afectate: conform textului şi hărţii

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD PORTOCALIU
În cursul zilei de vineri (30 iunie), valul de căldură va persista și se va accentua
în cea mai mare parte a regiunii, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi
pragul critic de 80 de unităţi.
COD GALBEN
În întreaga regiune, disconfortul termic va fi accentuat, iar temperaturile maxime
se vor situa în general între 33 și 36 de grade.

MESAJ 2
Fenomene vizate: temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat;
Interval de valabilitate: 01 iulie, ora 10 – ora 21
Zone afectate: conform textului şi hărţii

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU


În cursul zilei de sâmbătă (1 iulie), în județele Brașov și Covasna, disconfortul
termic se va menține accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi
pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între
32 și 34 de grade, iar în zona montană vor fi cu mult mai ridicate decât normele
perioadei.
COD GALBEN
În județele Mureș, Harghita, Sibiu, disconfortul termic va fi ridicat, iar
temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 32 de grade.

Notă: În după-amiaza zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică (1/2 iulie), local în
întreag regiune, precum și în zona de munte, mai ales în Carpații Orientali, instabilitatea atmosferică
va fi temporar accentuată și se vor semnala vijelii, grindină și averse torențiale.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
Secţia emitentă: C.M.R.TRANSILVANIA-SUD SIBIU
Tel/Fax: (0269) 235145 / 235148

meteorologi: Mitea Eugen, Pașol Adrian
APROBAT, DIRECTOR CMR SIBIU
MIOARA ELENA FODOR
SEF SERVICIUL REGIONAL DE PROGNOZĂ,
NARCISA MILIAN

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

