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Fenomene vizate: precipitaţii moderate cantitativ, ninsori 
Intervalul: 25 ianuarie 2015, ora 18 - 26 ianuarie 2015, ora 16 

Zona afectată: conform textului 

Textul mesajului:                              INFORMARE METEO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
În intervalul menţionat se vor semnala 
precipitaţii în majoritatea regiunilor. Acestea 
vor fi sub formă de ninsoare în zonele de deal 
şi munte, precum şi în Moldova şi în 
Transilvania şi mixte în restul teritoriului. În 
Carpaţii Meridionali şi de Curbură se va 
depune strat consistent de zăpadă, iar în 
Oltenia şi în Muntenia, se vor cumula izolat 
15...20 l/mp. Vor fi condiţii de polei. Vântul va 
avea intensificări temporare în sud-estul ţării, 
cu viteze ce vor atinge la rafală 40...50 km/h. 

 
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor 

meteorologice, Administraţia Naţională de 
Meteorologie va actualiza prezentul mesaj. 

 

Atenţionarile şi avertizările meteorologice se actualizează în funcţie de durata şi gravitatea fenomenelor 
prognozate. 

SECŢIA EMITENTĂ: CNPM                                                                       APROBAT, 

TEL/FAX:(021) 316 11 91 / 316 37 32                                                       DIRECTOR GENERAL 

 

Detaliere SRPV Timişoara:  

În intervalul menţionat în vestul ţării se vor semnala precipitaţii predominant 
sub forma de ploaie şi lapoviţă în zonele de câmpie şi sub formă de ninsoare la 

deal şi munte.  La munte se va depune strat nou de zăpadă. Izolat vor fi condiţii 
de polei. 
Meteorologi de serviciu:  Carmen Moisa, Rodica Lungu 

Şef serviciu        Director CMR Banat-Crişana 

Nichita Cristian            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.  


