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AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD ROȘU
Interval de valabilitate: 4 și 5 august
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi

extreme, disconfort termic deosebit de accentuat
Zone afectate: conform textului și hărții

Vineri (4 august) și sâmbătă (5 august), valul de
căldură care a debutat încă de luni (31 iulie) va
continua să se intensifice, iar disconfortul termic va
deveni deosebit de accentuat. Indicele temperaturăumezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic
de 80 de unități și se va situa frecvent, în zonele joase
de relief, între 82 și 84 de unități. Temperaturile minime
vor fi cuprinse, în general, între 22 și 25 de grade.
În zonele de câmpie și de podiș ale județelor: Satu
Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj,
Mureș, Alba, Hunedoara, Mehedinți și Dolj, se vor
înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu
recordurile absolute ale perioadei și care se vor situa
între 39 și 42 de grade.

COD PORTOCALIU
În Moldova, Dobrogea, Muntenia și local în
Maramureș, Transilvania și Oltenia temperaturile
maxime se vor situa, în general, între 36 și 39 de
grade, valori cu mult mai ridicate decât mediile
climatologice specifice perioadei.
Notă: Treptat, valul de căldură se va restrânge către
regiunile sudice și va persista până spre mijlocul
săptămânii viitoare. Gradul de instabilitate atmosferică
va fi în creștere, în special în zonele de munte și în
jumătatea de nord a țării.
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Detaliere SRPV Timişoara:

Vremea se menține caniculară, cu disconfort termic deosebit de accentuat. Pe arii
relativ extinse indicele temperatură-umezeală ITU va atinge și depăși pragul critic de 80 de
unități. Cerul va fi variabil. Sâmbătă după-amiaza, la munte, iar seara și spre dimineață în
extremitatea vestică și nord-vestică vor fi condiții de averse și descărcări electrice.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 36 și 42 de grade, iar cele minime la deal între 26
și 28 grade.
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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.

