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 MESAJ 1
 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

 
Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10

Fenomene vizate: cantități însemnate de precipitații, polei, viscol în zona de munte a judeţelor Gorj,
Mehedinţi şi Vâlcea, intensificări ale vântului

Zone afectate: judeţele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea
 
         În intervalul menționat în Oltenia, vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula cantități în general de
25…40 l/mp.
        În județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, iar în
județul Olt vor fi precipitații îndeosebi sub formă de ploaie și lapoviță și izolat se va depune polei.
         La munte va ninge, se va depune strat nou de zăpadă și vor fi intervale în care va fi viscol (rafale de peste 50…70
km/h) și vizibilitate scăzută.
         Local și temporar, intensificări ale vântului vor fi și în restul Olteniei, cu viteze în general de 50…60 km/h.

 
MESAJ 2

 
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
 

Interval de valabilitate: 27 ianuarie, ora 10 – 28 ianuarie, ora 22
Fenomene vizate: cantități însemnate de precipitații sub formă de ninsoare, viscol

Zone afectate: zona de munte a judeţelor Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea
 
        În zona de munte a judeţelor Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea va continua să ningă, să se depună strat de zăpadă
consistent, se vor acumula cantităţi de precipitaţii în general de 25..40 l/mp şi vor mai fi intervale cu viscol (rafale de
peste 50…70 km/h) și vizibilitate scăzută.
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         În Oltenia, pe arii relativ extinse vor fi precipitații mixte. La munte va ninge și se va depune strat nou de zăpadă,
iar vântul va prezenta intensificări locale cu viteze la rafală de peste 50...70 km/h, viscolind ninsoarea.
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