Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie
Ziua/luna/anul: 20.08.2017
Ora: 11.00
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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

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 20 august, ora 18 - 22 august, ora 08
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, răcire accentuată;
Zone afectate: conform textului
În intervalul menţionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta
prin averse și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi în seara zilei de duminica (20
august) și în noaptea de duminică spre luni (20/21 august) în vestul regiunii, iar pe parcursul
zilei de luni (21 august) și în noaptea de luni spre marți (21/22 august) în întreaga regiune.
Cantităţile de apă vor depăşi frecvent 15...20 l/mp și vor fi condiții de grindină.
      Vântul va avea intensificări temporare mai ales în cursul ploilor, când va putea lua
aspect de vijelie.
      Temperatura aerului va scădea accentuat, la început în vest, centru și nord, apoi și în
restul teritoriului, vremea devenind răcoroasă.
Notă: În după-amiaza zilei de duminică, canicula și disconfortul termic vor persista local mai
ales în jumătatea vestică a regiunii.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
  COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 august, ora 23 - 21 august, ora 23
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ;
Zone afectate: conform textului și hărții

        In intervalul menționat, cantitățile de apă vor depăși 20...25 l/mp și izolat  40...50 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj
.
                                                                                             meteorologi: Nicolae Rusan. Cristian Grecu
Secţia emitentă: C.M.R.TRANSILVANIA-SUD SIBIU
Aprobat, Director CMR SIBIU
Mioara Elena Fodor
Tel/Fax: (0269) 235145 / 235148
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

