ANM, prognoza meteo. VREMEA în țară și în BUCUREȘTI în weekend, 10 - 11 martie 2018
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM), prin meteorologul de serviciu, a explicat cum va fi vremea în acest
weekend. Se pare că trebuie să ne bucurăm de zilele calde de sâmbătă și duminică, pentru că de săptămâna viitoare v
avea ploi în toată țara, iar temperaturile vor scădea cu câteva grade.
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”Caracteristica principală va ﬁ de vreme caldă, mult mai caldă decât ar ﬁ normal pentru această perioadă din an, atât pe pa
zilelor, cât și al nopților, temperaturi maxime ce vor urca sâmbătă până la 15 - 16, local 17 grade în sudul țării. Duminică,
partea de sud a țării, așteptăm maxime de până la 18 - 19 grade.

Valori mai apropiate de cele normale pentru prima jumătate a lunii martie așteptăm în partea de nord, nord-vest a țării, acolo
și înnorările vor fi mai persistente și va ploua cu caracter local. Chiar și acele valori nu sunt foarte coborâte, maximele vor fi d
grade. Minimele rămân în toată țara cu mult peste ce ar ﬁ normal la această dată. Ploile vor ﬁ mai multe și mai insistente î
Maramureșului, în nordul Carpaților Orientali vor ﬁ precipitații mixte, în rest vor ﬁ ploi slabe și pe spații restrânse, cel mai pr
în Crișana.

Se mențin în continuare condițiile de apariție a ceții pentru regiunile sudice sâmbătă și duminică dimineață, dar fără să per
fără să schimbe aspectul de vreme frumoasă în special în partea de sud a țării.
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Aceleași caracteristici sunt și-n zona Capitalei. În orele dimineților, vor ﬁ condiții de ceață și nebulozitate de plafon jos, dar
persista. Temperaturile vor crește mâine spre 15- 16 grade, iar duminică chiar 17 grade.
În prima parte a săptămânii ce urmează, ploile devin din ce în ce mai frecvente și mai însemnate în toată țara.
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