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INFORMARE DE PRESĂ
Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor a
trimis în această după amiază o ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ de COD Galben către
prefecturile judeţelor ALBA, ARAD, ARGEŞ, BACĂU, BRAILA, BOTOŞANI, BUZĂU, BIHOR,
CARAŞ-SEVERIN,

CALARAŞI,

CONSTANŢA,

DAMBOVIŢA,

GALAŢI,

GORJ,

HUNEDOARA, IAŞI, IALOMIŢA, PRAHOVA, TIMIŞ, TULCEA, VÂLCEA, VASLUI și
VRANCEA, (23 prefecturi) – COD Galben). Sursa acestei Atenţionări este Administraţia
Naţională de Meteorologie (ANM).
şi o AVERTIZARE METEOROLOGICĂ de COD Portocaliu către
prefecturile judeţelor ARGEŞ, DAMBOVIŢA, DOLJ, GIURGIU, GORJ, MEHEDINŢI, OLT,
PRAHOVA, TELEORMAN, VÂLCEA, ILFOV şi Municipiul BUCUREŞTI (12 prefecturi)
Fenomenele vizate sunt val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în
intervalul 9 – 10 iulie 2012.

ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Luni şi marţi, valul de căldură va persista în regiunile vestice, sudice şi estice, unde
temperaturile maxime vor atinge frecvent valori de 35....37 de grade, iar indicele
temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80.

AVERTIZARE METEOROLOGICA
COD PORTOCALIU
În zilele de luni şi marţi, canicula se va intensifica şi va persista în cea mai mare parte a
Olteniei şi local în Muntenia, unde disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele
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temperatură-umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80. Temperaturile maxime vor
atinge frecvent 37....38 de grade şi pe arii restrânse 39 de grade.
Notă: Instabilitatea atmosferică se va accentua treptat, astfel încât îndeosebi în cursul zilei de
marţi şi al nopţii de marţi spre miercuri, vor fi descărcări electrice, intensificări de vânt ce vor
lua şi aspect de vijelie, averse ce pot depăşi pe arii restrânse 20...25 l/mp şi izolat căderi de
grindină. Aceste fenomene vor fi mai frecvente in regiunile nordice, estice, sudice, precum şi la
munte.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor prognozate, Administraţia Naţională de
Meteorologie va actualiza prezentul mesaj prin atenţionări sau avertizări meteorologice
ulterioare.

Legenda de coduri de culori pentru Atenţionările şi Avertizările meteorologice:
ROŞU: 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.
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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.
VERDE: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
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