
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.02.2020 
PROGNOZA METEOROLOGICĂ IN INTERVALUL  

05.02.2020 ORA 20 - 06.02.2020 ORA 08 

LA BUCUREŞTI 
Vântul va prezenta intensificări susținute cu viteze la rafală de peste 60...70 km/h. Vor fi 
precipitații la început mixte, apoi doar ninsoare și se va depune strat de zăpadă. Temporar ninsoarea 
va fi viscolită, iar vizibilitatea va diminua. Temperatura va scădea de la 2...3 grade până la -2...0 
grade spre dimineață când se va forma ghețuș.  

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 
06.02.2020 ORA 08 - 07.02.2020 ORA 08 

LA BUCUREŞTI 
Cerul va prezenta înnorări și trecător va mai ninge slab în primele ore ale zilei și din nou spre sfârșitul 
nopții.  Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la începutul intervalului. Temperatura 
maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -6...-4 grade.  Vor fi condiții de 
producere a ghețușului. 

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 
07.02.2020 ORA 08 - 08.02.2020 ORA 08 

LA BUCUREŞTI 
Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, când se vor semnala precipitații slabe predominant sub 
formă de ninsoare. Temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -7...-6 grade, mai 
scăzută în zona preorășenească. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. 

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 
08.02.2020 ORA 08 - 09.02.2020 ORA 08 

LA BUCUREŞTI 
Vremea va fi rece, geroasă noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. 
Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -10...-8 grade, mai scăzută în zona 
preorășenească. 

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 
09.02.2020 ORA 08 - 10.02.2020 ORA 08 

LA BUCUREŞTI 
Vremea va fi deosebit de rece dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla 
slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 4 grade, iar cea minimă de -7...-5 grade, mai 
scăzută în zona preorășenească. 

TENDINŢA EVOLUŢIEI VREMII PENTRU INTERVALUL 
10.02.2020 ORA 08 - 13.02.2020 ORA 08 

LA BUCUREŞTI 
Vremea se va încălzi treptat. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată. 


