MESAJ PRIVIND FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE
Sursa: ANM BUCUREŞTI
Ziua/Luna/Anul: 01/04/2015 Ora: 09:30
Numarul Mesajului: 18
Către:
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: intensificări ale vântului, precipitaţii mixte şi ninsori la munte
Intervalul: 01 aprilie, ora 13 – 03 aprilie, ora 18
Zona afectată: conform textului
Textul mesajului:

INFORMARE METEOROLOGICĂ

În intervalul menţionat, vântul va avea
intensificări în toate regiunile, cu viteze ce vor
depăsi local 55...60 km/h. În zona montană
vântul va sufla tare, iar pe creste va depăşi la
rafală 90 km/h.
La munte vor predomina ninsorile, iar mai ales
în Carpaţii Orientali şi în Carpaţii Occidentali
izolat cantităţile de precipitaţii vor depăşi 20
l/mp şi se va depune strat nou de zăpadă. Vor
fi şi intervale în care ninsoarea va fi viscolită.
În Maramureş, Transilvania, Crişana şi local în
Moldova şi în zonele deluroase din restul ţării,
trecător, precipitaţiile, în general slabe
cantitativ, vor fi şi sub formă de lapoviţă şi
ninsoare, mai ales în noaptea de joi spre
vineri (2/3 aprilie) şi în cursul zilei de vineri
(3 aprilie).
În funcţie de evoluţia si intensitatea fenomenelor
prognozate, Administraţia Naţională de Meteorologie va
actualiza prezentul mesaj prin atenţionări sau avertizări
meteorologice ulterioare.

Atenţionarile şi avertizările meteorologice se actualizează în funcţie de durata şi gravitatea
fenomenelor prognozate.
SECŢIA EMITENTĂ: CNPM
TEL/FAX:(021) 316 11 91 / 316 37 32

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL

Detaliere SRPV Timişoara:
În intervalul menţionat, în vestul ţării vântul va prezenta intensificări susţinute, iar la
munte va sufla tare viscolind ninsoarea. Vor fi precipitaţii predominant sub formă de
ploaie, dar și lapoviţă și ninsoare, cu precădere de joi seara. În zona de munte se vor
cumula cantităţi mai însemnate de apă.
Meteorologi de serviciu: Elza Hauer, Carmen Irina-Moisescu
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.

