
SITUAȚIA METEOROLOGICĂ PENTRU JUDETUL DOLJ

DIAGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 03.04.2022 ORA 09:00 - 04.04.2022 ORA 09:00

ÎN JUDEȚ

Vremea a fost vântoasă şi s-a răcit accentuat. Cerul a fost variabil, mai mult senin în cursul nopţii. Vântul a suflat
moderat cu intensificări susţinute din sector vestic, mai ales în cursul zilei, rafala maximă înregistrată fiind de 68 km/h
la Craiova. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 9 grade la Craiova şi 12 grade la Bechet, iar cele minime au
fost de 0 grade la Craiova şi Băileşti şi 2 grade la Calafat şi Bechet. În cursul nopţii, local, s-a produs brumă.
LA CRAIOVA
Vremea a fost vântoasă şi s-a răcit accentuat. Cerul a fost variabil, mai mult senin în cursul nopţii. Vântul a suflat
moderat cu intensificări susţinute din sector vestic, mai ales în cursul zilei, atingând la rafală 68 km/h. Temperatura
maximă a fost de 9 grade, iar cea minimă de 0 grade.  În cursul nopţii, s-a produs brumă.

Statia
meteorologica

T MAX
(grade C)

T MIN
(grade

C)
Fenomene

meteorologice
Cantitate de

precipitatii (l/mp)
Directie

vant
Viteza medie
vant (km/h)

Rafala
vant

(km/h)
Neb.
totala

CRAIOVA 9.1 -0.4 Bruma - V 25 68 3

Bailesti 10.8 0.3 Bruma - VNV 25 58 3

Calafat 11 1.9 - - V 14 50 3

Bechet 12.3 2.2 - - VNV 18 58 2

Cantitatea maximă de precipitaţii pe judeţ (stații hidrometrice):  -
 

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU JUDETUL DOLJ

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 04.04.2022 ORA 14:00 - 04.04.2022 ORA 21:00

ÎN JUDEŢ

Vremea va fi mai rece decât normalul termic al datei calendaristice. Cerul va fi mai mult noros. Vântul va sufla slab
până la moderat cu intensificări izolate din sector vestic cu viteze la rafală de 45-55 km/h. Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 10 şi 13 grade.
LA CRAIOVA
Vremea va fi mai rece decât normalul termic al datei calendaristice. Cerul va fi mai mult noros. Vântul va sufla slab
până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 11 grade.
PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL: 04.04.2022 ora 21 –05.04.2022 ora 09
ÎN JUDEŢ    
Cerul va fi senin în cea mai mare parte a intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minimele vor
fi cuprinse între -1 şi 1 grad. Local se va produce brumă. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.
LA CRAIOVA
Cerul va fi senin în cea mai mare parte a intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi în
jurul a 0 grade. Vor fi condiţii de brumă.

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU JUDEŢUL DOLJ

PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 05.04.2022 ORA 09:00 - 06.04.2022 ORA 09:00



ÎN JUDEŢ

Vremea se va încălzi, devenind apropiată de normalul termic al datei calendaristice. Cerul va fi mai mult senin în cea
mai mare parte a intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 19
grade, iar minimele între 2 şi 5 grade. Izolat, noaptea  vor fi condiţii de ceaţă.
LA CRAIOVA
Vremea se va încălzi, devenind apropiată de normalul termic al datei calendaristice. Cerul va fi mai mult senin în cea
mai mare parte a intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 17 grade, iar
cea minimă în jurul a 4 grade.
PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL: 06.04.2022 ora 09 – 07.04.2022 ora 09
ÎN JUDEŢ               
Vremea va continua să se încălzească, devenind mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice. Cerul va fi
variabil, mai mult noros în cursul nopţii când, mai ales în jumătatea vestică a judeţului, vor fi ploi şi averse posibil
însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi
23 de grade, iar minimele între 5 şi 8 grade.
LA CRAIOVA
Vremea va continua să se încălzească, devenind mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice. Cerul va fi
variabil, mai mult noros în cursul nopţii când vor fi ploi şi averse posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla
slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 20 de grade, iar cea minimă în jurul a 7 grade.
PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL: 07.04.2022 ora 09 – 08.04.2022 ora 09
ÎN JUDEŢ               
Vremea se va răci faţă de ziua precedentă şi va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate
mai ales în cursul zilei când, pe arii extinse vor fi ploi şi averse posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla
slab până la moderat cu intensificări locale din sector vestic în partea a doua a intervalului. Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între 12 şi 15 grade, iar minimele între 5 şi 8 grade.
LA CRAIOVA
Vremea se va răci faţă de ziua precedentă şi va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate
mai ales în cursul zilei când temporar vor fi ploi şi averse posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab
până la moderat cu intensificări trecătoare din sector vestic în partea a doua a intervalului. Temperatura maximă va fi
în jurul a 13 grade, iar cea minimă în jurul a 6 grade.
PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL: 08.04.2022 ora 09 – 09.04.2022 ora 09
ÎN JUDEŢ               
Vremea se va încălzi faţă de ziua precedentă, vremea devenind mai caldă decât normalul termic al datei
calendaristice. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări locale din sector vestic în cursul
zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 23 de grade, iar minimele între 7 şi 10 grade. Izolat, noaptea, vor
fi condiţii de ceaţă.
LA CRAIOVA
Vremea se va încălzi faţă de ziua precedentă, vremea devenind mai caldă decât normalul termic al datei
calendaristice. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări din sector vestic în cursul zilei.
Temperatura maximă va fi în jurul a 22 de grade, iar cea minimă în jurul a 9 grade.
TENDINŢA EVOLUŢIEI VREMII PENTRU INTERVALUL: 09.04.2022 ora 09 – 12.04.2022 ora 09
ÎN JUDEŢ
Vremea se menţine mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice în prima zi, apoi temperatura aerului va
scădea. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă.
LA CRAIOVA
Vremea se menţine mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice în prima zi, apoi temperatura aerului va
scădea. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă.
Meteorologi: Fania Sfîrlează Fotescu Silvius
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