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  INFORMARE

METEOROLOGICĂ

Fenomene vizate: intensificări temporare ale vântului; precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare
la munte, disconfort termic;
Interval de valabilitate: 27 octombrie, ora 21:00 – 30 octombrie, ora 23:00
Zone afectate: conform textului

         Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 octombrie) și până duminică dimineața (29
octombrie) vântul va avea intensificări temporare, cu viteze cuprinse, în general, între 45 și 55
km/h. La munte, îndeosebi, la altitudini de peste 1600 m, rafalele vor depăși 65...70 km/h, iar pe
creste 80...90 km/h. Trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
Duminică (29 octombrie) și luni (30 octombrie) intensitatea vântului va fi în creștere, iar la munte va
sufla tare. În zona montană va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă consistent.
         Valorile termice vor scădea în toată regiunea, iar intensificările de vânt vor determina
amplificarea senzației de rece.


În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
                                                                                             meteorologi: Eugen Mitea, Cristina Blaga
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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

