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INFORMARE METEOROLOGICĂ 

 
Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10 – 14 iunie, ora 23  

Fenomene vizate: disconfort termic, manifestări de instabilitate atmosferică  
     
         Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile vestice, nord-vestice, 
sudice și sud-estice și pe arii restrânse în restul teritoriului, după-amiaza disconfortul termic va fi 
ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.  
         Îndeosebi după-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată la deal și la 
munte și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vor fi perioade în care se vor semnala averse ce vor 
avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. În 
intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și izolat 35...40 
l/mp. 
 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,  
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj prin avertizări de vreme severă 

imediată.  
 

 Secția emitentă 
 Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică   

Bucureşti 

Aprobat,  
Director Meteorologie Operațională 

 

 

ROSU: Fenomene meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, 

temperaturi extreme, polei, ceaţă)  vor fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.  

 PORTOCALIU:  Fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, 

viscol, temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.  

GALBEN: Fenomenele meteorologice prognozate (vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, 

temperaturi extreme, polei, ceaţă) vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau 

zona specificată. 

VERDE: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. 

            Informările meteorologice se emit în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate au potenţial de a deveni temporar periculoase 

pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă.  


