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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

Direcţia Comunicare 

                  25 februarie 2013 

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 

 
 

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor 

Climatice a transmis, în această dimineață, o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ fenomene 

meteorologice periculoase către prefecturile  județelor ARGEŞ, BRAŞOV, BRĂILA, BUZĂU, 

CALĂRĂŞI, CARAȘ-SEVERIN, CONSTANŢA, DÂMBOVIŢA, DOLJ, GIURGIU, GORJ, 

HUNEDOARA, IALOMIŢA, ILFOV, MEHEDINŢI, OLT, PRAHOVA, SIBIU, TELEORMAN, 

TIMIȘ, TULCEA, VÂLCEA și Municipiul BUCUREŞTI  (23 prefecturi). 

 

Sursa acestei atenționări este Administraţia Naţională de Meteorologie (A.N.M.) 

 

Fenomene vizate: intensificări ale vântului în intervalul 26.02.2013, ora 2.00 – 27.02.2013, ora 

15.00. 

 

 

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 

 

COD GALBEN 

 

În intervalul menţionat, în regiunile sudice va ploua pe arii extinse, cantităţile de apă vor depăşi 

20...25 l/mp, iar în vestul Olteniei şi în sudul Banatului izolat se vor cumula peste 40...50 l/mp. În 

zona de munte vor fi mai ales ninsori. Spre sfârşitul nopţii de marţi spre miercuri şi în prima parte a 

zilei de miercuri în sudul teritoriului local ploile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare.   

Vântul va avea intensificări susţinute în sudul Banatului, inclusiv zona sa montană şi în Carpaţii 

Meridionali, unde vitezele vor fi de peste 70...80 km/h, dar local şi temporar şi în Oltenia, Muntenia 

şi Dobrogea, cu rafale de 50...60 km/h. 
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VERDE: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. 

 

 

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. 


