ANM, prognoza METEO. Vremea se RĂCEȘTE. Cod PORTOCALIU, Cod GALBEN de vreme rea
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Descriere foto:

ANM a emis la ora 13:00 o avertizare de cod PORTOCALIU și cod GALBEN de vreme rea. Temperaturile vor scădea foarte mult,
vântul va bate cu putere, iar curând vor începe și ninsorile. Directorul, ANM Elena Mateescu a oferit informații complete
pentru DCNews.
Invitată la DCNews Live, Elena Mateescu, directoare generală a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a anunțat
avertizarea de cod portocali și cod galben, în direct.
ANM PROGNOZA METEO
"La ora 13:00, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică de cod galben și cod portocaliu pentru că
începând de la ora 3:00 din această dimineată și până pe 1 martie la ora 10:00, România se va aﬂa sub inﬂuența unui val de frig.
Valul de frig se va manifesta prin temperaturi scăzute, care se vor manifesta atât pe parcursul zilelor cât și pe parcursul nopților," a
spus Elena Mateescu.
ANM prognoza meteo. TEMPERATURI SCĂZUTE
"Vorbim de valori ale temperaturilor coborâte chiar cu 15 până la 16 grade, față de ceea ce ar ﬁ trebuit să ﬁe la această dată, în
mod obișnuit," a precizat Elena Mateescu.
ANM, PROGNOZA meteo. "Vorbim de temperaturi maxime care pe parcursul zilei vor ﬁ preponderent negative, cuprinse în general
între -15 grade celsius și până la - 5 grade Celsius, în funcție de zona unde ne aﬂăm. Cele mai coborâte valori vor ﬁ în depresiunile
din estul Transilvaniei și în nordul Moldovei," a mai spus Elena Mateescu
ANM, prognoza meteo, NINSORI. "Vorbim și de intensiﬁcări ale vântului în această noapte (24 februarie) și mâine noapte, pe
parcursul zilei de luni și chiar marți. Vom avea intensiﬁcări ale vântului care la rafală vor putea să depășească 55-60 de kilometri pe
oră. Începând de duminică seara, pe parcursul nopții, de duminică spre luni și marți, teritoriul țării noastre, în special jumătatea de
sud a țării și mă refer aici pe parcursul nopții de duminică și luni, la zona Olteniei, apoi luni spre marți, Muntenia, Dobrogea și Sudul

Moldovei, vom avea ninsori importante cantitativ și în special în Muntenia, Dobrogea și Moldova, ninsorile vor putea ﬁ viscolite.
Așadar un episod autentic de iarnă. Este un val de frig persistent," a precizat directorul ANM.
Vezi răspunsul complet:
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