Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
Ziua/luna/anul: 21/03/2018
Ora: 14:00
Numărul mesajului: 25
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

MESAJ 1
ACTUALIZARE
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei;
Zone afectate: conform textului;
În intervalul menționat, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10
grade mai scăzute decât mediile climatologice ale perioadei în cea mai mare parte a țării.
În după-amiaza și seara zilei de miercuri (21 martie) se vor semnala precipitații predominant sub
formă de ninsoare cu depunere de strat de zăpadă pe arii mai extinse în centrul și sud-estul țării,
precum și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură. În prima parte a zilei de joi (22 martie) în sudvestul și sudul extrem al teritoriului aria ninsorilor se va extinde, iar vântul va fi în intensificare.
La începutul intervalului, în sudul Munteniei și în Dobrogea vor fi și precipitații mixte, favorizând
formarea de polei sau ghețuș.

MESAJ 2
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 martie, ora 15 – 23 martie, ora 20
Fenomene vizate: ninsori însemnate cantitativ, intensificări ale vântului,
vreme deosebit de rece;
Zone afectate: conform textului și hărții;
În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și zona Carpaților
Meridionali și de Curbură ninsorile vor fi în extindere dinspre sud-vest și în intensificare, se va depune
strat nou de zăpadă, local consistent, iar temporar vântul va avea intensificări în medie cu
45…55 km/h, astfel că vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolită și spulberată.
În sudul și în estul Dobrogei precipitațiile vor fi mixte și se va depune polei.
Vremea se va menține deosebit de rece până la sfârșitul săptămânii, cu precădere în jumătatea
de sud-est, unde intensificările temporare ale vântului vor amplifica senzația de frig.

COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 22 martie, ora 23 – 23 martie ora 15
Fenomene vizate: ninsoare abundentă, strat de zăpadă consistent, temporar viscol și
vizibilitate scăzută;
Zone afectate: conform textului și hărții;
În sudul Banatului și al Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei ninsorile vor fi
abundente, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h și temporar 65...70 km/h, viscolind
și local troienind zăpada și determinând diminuarea vizibilității.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
.
Sectia emitenta
Aprobat,
Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică
Director Executiv
Bucureşti

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 periculoase.

DETALIERE REGIONALĂ
Mesaj privind fenomene meteorologice periculoase
Ziua/luna/anul: 21.03.2018

Ora: 14:10

Numărul mesajului: 23

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

MESAJ 1
ACTUALIZARE
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei;
Zone afectate: conform textului;
În intervalul menționat, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade
mai scăzute decât mediile climatologice ale perioadei în cea mai mare parte a regiunii.
În după-amiaza și seara zilei de miercuri (21 martie) se vor semnala pe arii extinse precipitații
predominant sub formă de ninsoare cu depunere de strat de zăpadă mai consistent în zona Carpaților
Meridionali și de Curbură.

MESAJ 2
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 martie, ora 15 – 23 martie, ora 20
Fenomene vizate: ninsori însemnate cantitativ, intensificări ale vântului,
vreme deosebit de rece;
Zone afectate: conform textului și hărții;
În zona Carpaților Meridionali și de Curbură ninsorile vor fi în extindere dinspre sud-vest și în
intensificare, se va depune strat nou de zăpadă, local consistent, iar temporar vântul va avea intensificări
în medie de 45…55 km/h, astfel că vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolită și spulberată.
Vremea se va menține deosebit de rece până la sfârșitul săptămânii, cu precădere în sud-estul
regiunii, unde intensificările temporare ale vântului vor amplifica senzația de frig.

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