MESAJ PRIVIND FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE
Sursa: ANM BUCUREŞTI
Ziua/Luna/Anul: 31/07/2017 Ora: 12:30
Numarul Mesajului: 73
D.A. Banat-Timişoara, D.A. Crişuri Oradea, SGA Arad, Deva, Prefectura Timiş, Arad, Bihor, CaraşSeverin, Hunedoara; ISU Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Staţiile Meteo Judeţene
Oradea, Arad, Reşiţa, Deva; Radar Oradea, TVR Timişoara, Radio Timişoara, Media Pro Arad,
Radio Reşiţa, Transelectrica Timişoara, Primăria Timişoara, Primăria Lugoj; Hidroelectrica Oradea,
Caransebeş, Haţeg.
Fenomene vizate:
Interval de valabilitate:
Zone afectate: conform textului şi hărţii

MESAJ 1
ATENŢIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Fenomene vizate: val de căldură, caniculă și
disconfort termic;
Interval de valabilitate: 1 august
Zone afectate: conform textului şi hărţii
În cursul zilei de marți (1 august), valul de
căldură se va extinde în majoritatea regiunilor, iar
în Banat, Crişana, Maramureș, cea mai mare parte
a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, vremea va
fi caniculară și disconfortul termic în accentuare.
Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe
arii relativ extinse pragul critic de 80 de unităţi și
local îl va depăși ușor. Temperaturile maxime se
vor situa frecvent între 35 și 37 de grade.

MESAJ 2
Fenomene vizate: intensificare val de căldură,
caniculă și disconfort termic accentuat;
Interval de valabilitate: 2 și 3 august
Zone afectate: conform textului şi hărţii
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD PORTOCALIU
Miercuri și joi (2 și 3 august), valul de căldură
se va intensifica şi va cuprinde toată țara. Vremea
va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală
(ITU) se va situa în general peste pragul critic de
80 de unităţi, iar local minimele nocturne nu vor
coborî sub 20 de grade. În Banat, Crișana,
Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și
în sud-vestul Olteniei disconfortul termic va fi
deosebit de accentuat și se vor înregistra
temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 39
de grade.
COD GALBEN
În nordul și estul Olteniei, sud-estul
Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea,
disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se
vor situa în general între 35...37 de grade.

Notă: Valul de căldură va persista și la sfârșitul
săptămânii.
SECŢIA EMITENTĂ: CNPM
TEL/FAX:(021) 316 11 91 / 316 37 32

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL

Detaliere SRPV Timişoara:

În vestul țării marți 01.08 2017 vremea va deveni călduroasă caniculară după amiaza
cu disconfort termic accentuat și local indicele de temperatură umezeală ITU va atinge și
depăși păragul critic de 80 unități. Miercuri și joi, căldura se va intensifica și pe arii extinse
indicele de temperatură umezeală ITU va fi peste pragul critic de 80 de unități. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse în general între 36 si 39 de grade Celsius iar minimele vor fi de 20 și
26 de grade la deal.
Meteorologi de serviciu: Rodica Lungu, Mioara Șișu
Şef serviciu
Nichita Cristian

Director CMR Banat-Crişana
Met. prev. Silvia Barbu

Legenda de coduri de culori pentru atentionările şi avertizările meteorologice:
– sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vânt, ploi abundente, descărcări
electrice, grindină, caniculă, ger); există risc de viituri majore.
– sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vânt, ploi abundente, dscarcari electrice,
grindina, canicula, ger); exista risc de viituri pe raurile mici.
– 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.
– nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.

