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CĂTRE,
TOATE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE STRUCTURILE DIN
TERITORIU ALE MINISTERELOR ŞI ALE ALTOR ORGANISME CENTRALE

În vederea monitorizării evoluţiei fenomenelor meteorologice şi pentru dispunerea
măsurilor impuse de situaţiile de urgenţă generate de aceasta sau prevenirea efectelor
produse în situaţii deosebite, vă transmitem mesajul nr. 138 de la ANM – INFORMARE si

ATENTIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN astfel:

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 23 septembrie, ora 10:00 – 24 septembrie, ora 23:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului și vreme deosebit de rece
Zone afectate: conform textului
La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de peste 55...60 km/h, iar începând din noaptea de joi
spre vineri (23/24 septembrie), la altitudini mari, rafalele vor depăși 80 km/h.
Temporar, intensificări ale vântului se vor semnala, joi (23 septembrie) și în regiunile estice, sudestice și în extremitatea de sud-vest, cu viteze de 40...50 km/h, iar vineri (24 septembrie) în cea mai mare
parte
a
teritoriului,
local
cu
rafale
în
general
de
50...60
km/h.
Vremea se va menţine deosebit de rece în toată țara, iar în timpul nopții în depresiunile intramontane
și în dealurile subcarpatice din sud vor fi temperaturi minime de 0...3 grade, favorizând izolat producerea
brumei.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 23 septembrie, ora 21:00 – 24 septembrie, ora 23:00
Fenomene vizate: intensificari sustinute ale vantului la altitudini de peste 1700 m
Zone afectate: conform textului și hărții
În intervalul menționat, la munte, la altitudini de peste 1700 m vântul va avea intensificări susținute cu
rafale ce vor depăși 90...100 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de
Meteorologie va actualiza acest mesaj.

Veţi dispune monitorizarea cu toată atenţia a fenomenelor meteorologice, pentru a se putea
interveni util la apariţia unor situaţii de urgenţă.
Veţi institui serviciul de permanenţă la sediul primăriei în conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 736/2005, publicat în M.O. al României, partea I, nr. 671/27.07.2005 şi veţi aplica măsurile stabilite
prin Ordinul comun al M.M.P. și M.A.I. nr. 459/78/2019;
Veţi urmări evoluţia fenomenelor meteorologice pentru a putea lua măsurile preventive care se
impun, inclusiv în caz de urgenţă, în scopul limitării eventualelor efecte negative ale fenomenelor
menţionate și veţi informa cu maximă operativitate despre situaţiile deosebite produse Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgență „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, prin telefon/fax 0244.595.366,
0244.595.367, 0244.597.000 şi Instituţia Prefectului prin telefon/fax 0244.546.067, 0244.510.276.
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