
 

 
 
 
 

28 mai 2012 

 

 

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ 

 

Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor a transmis, în 

cursul zilei de ieri, o ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ – cod GALBEN de fenomene 

meteorologice periculoase către prefecturile judeţelor ARGEŞ, BRAŞOV, BOTOŞANI, BISTRIŢA-

NĂSAUD, COVASNA, DÂMBOVIŢA, GIURGIU, HARGHITA, IAŞI, MARAMUREŞ, MUREŞ, 

SUCEAVA, TELEORMAN, ILFOV şi Municipiul BUCUREŞTI (15 prefecturi) şi o 

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ – cod PORTOCALIU către prefecturile judeţelor 

BACĂU, BRĂILA, BUZĂU, CĂLĂRAŞI, CONSTANŢA, GALAŢI, IALOMIŢA, NEAMŢ, 

PRAHOVA, TULCEA, VASLUI, VRANCEA, (12 prefecturi). 

 

Sursa acestor atenţionări/avertizări este Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). 

 

Fenomenele vizate: ploi abundente în intervalul 28 mai 2012, ora 11 – 29 mai 2012, ora 16:00. 

 

 

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ 

    COD GALBEN 

PENTRU INTERVALUL 28.05.2012, ORA 11:00 - 29.05.2012, ORA 16:00 

 

 
În intervalul menţionat, în Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum şi în sud-estul Transilvaniei şi 

zona Carpaţilor Orientali va ploua abundent, iar cantităţile de apă vor depăşi pe arii relativ extinse 

20...25 l/mp şi izolat 40...50 l/mp. Vor fi posibile descărcări electrice, intensificări ale vântului şi 

izolat grindină. 

 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ  

    COD PORTOCALIU 

PENTRU INTERVALUL 28.05.2012, ORA 17:00 – 29.05.2012, ORA 12:00  

 

În judeţele Brăila, Buzău, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Galaţi, Vrancea, Vaslui, 

Bacău şi Neamţ pe arii extinse se vor cumula cantităţi de apă de peste 50 l/mp. 

Notă: În celelalte regiuni astfel de fenomene se vor semnala pe suprafeţe mai restrânse şi cu o 

intensitate mai mică.  

Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Direcţia de Comunicare 

 

 
 



În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor prognozate, Administraţia Naţională de Meteorologie va 

actualiza prezentul mesaj prin avertizări meteorologice ulterioare. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VERDE: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. 

 

 

DIRECŢIA DE COMUNICARE 

ROSU: Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vânt, ploi abundente, 
descărcări electrice, grindină, caniculă, ger). Există risc de viituri majore. 

 PORTOCALIU:  Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vânt, ploi 
abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger). Există risc de viituri pe râurile mici. 

GALBEN: Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, temperaturi 
ridicate) sunt obişnuite pentru zona respectivă dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi. Există 
risc de creşteri de debite şi niveluri. 


