Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
Ziua/luna/anul: 17/01/2018
Ora: 14:00
Numărul mesajului: 4
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

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 - 18 ianuarie, ora 22
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori; intensificări ale vântului;
Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat în zona de munte va ninge însemnat cantitativ și se va depune strat consistent de
zăpadă. În după-amiaza zilei de miercuri (17 ianuarie) și în prima parte a nopții de miercuri spre joi (17/18
ianuarie), în Transilvania vor fi la început precipitații mixte, apoi mai ales sub formă de ninsoare.
În a doua parte a nopții de miercuri spre joi (17/18 ianuarie) și în cursul zilei de joi (18 ianuarie) în Moldova,
Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restrânse în nordul Munteniei vor predomina ninsorile.
Cantitățile de apă vor depăși local 15...20 l/mp și izolat 30...35 l/mp. Vântul se va intensifica treptat în cea mai
mare parte a țării, dar cu precădere în sud, centru, est și la munte, unde vor fi rafale de 50...70 km/h, iar local în
Moldova, în Dobrogea și pe crestele montane înalte, 70...80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.
Notă: În sudul, sud-estul și centrul țării, pe arii restrânse, vor mai fi depuneri de polei.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 18 - 18 ianuarie, ora 20
Fenomene și regiuni vizate: vânt puternic, viscol, zăpadă troienită în Munții Banatului, Carpații
Meridionali și Carpații de Curbură;
În Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, viteza vântului la rafală va depăși 80...90
km/h, iar pe creste se vor atinge 120 - 140 km/h, viscolind ninsoarea și troienind zăpada, iar vizibilitatea va
scădea sub 50 m.

COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 01 - 18 ianuarie, ora 17
Fenomene și regiuni vizate: vânt tare, ninsori viscolite în județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și
zona joasă a județelor Neamț și Bacău;
În județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și în zona joasă a județelor Neamț și Bacău, vor fi intensificări ale
vântului cu viteze, în general, de 75...85 km/h și temporar va ninge viscolit.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
Aprobat,
Sectia emitenta

Director Executiv

Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică Bucureşti

DETALIERE REGIONALĂ
Mesaj privind fenomene meteorologice periculoase
Ziua/luna/anul: 17.01.2018

Ora: 14:10

Numărul mesajului: 4

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

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 - 18 ianuarie, ora 22
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori; intensificări ale vântului;
Zone afectate: conform textului
În intervalul menționat în zona de munte va ninge însemnat cantitativ și se va depune strat consistent
de zăpadă.
În după-amiaza zilei de miercuri (17 ianuarie) și în prima parte a serii vor fi precipitații mixte, iar în
noaptea de miercuri spre joi (17/18 ianuarie), vor predomina ninsorile.
Cantitățile de apă vor depăși local 15...20 l/mp și izolat 30...35 l/mp.
Vântul se va intensifica treptat în întreaga regiune, unde vor fi rafale de 50...70 km/h, iar local pe crestele
montane înalte, 70...80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.
Notă: Pe arii restrânse, vor mai fi depuneri de polei.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 18 - 18 ianuarie, ora 20
Fenomene și regiuni vizate: vânt puternic, viscol, zăpadă troienită în Carpații Meridionali și Carpații
de Curbură;
În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, viteza vântului la rafală va depăși 80...90 km/h, iar pe
creste se vor atinge 120 - 140 km/h, viscolind ninsoarea și troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea
sub 50 m.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
meteorologi: Mitea Eugen, Grecu Cristian

Secţia emitentă: C.M.R.TRANSILVANIA-SUD SIBIU
Tel/Fax: (0269) 235145 / 235148

APROBAT, DIRECTOR CMR SIBIU
MIOARA ELENA FODOR
ȘEF SERVICIUL REGIONAL DE PROGNOZĂ,
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