Vremea 25 noiembrie - 8 decembrie 2019. Temperaturi
anormale Ã®n RomÃ¢nia
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AdministraÅ£ia NaÅ£ionalÄƒ de Meteorologie a emis prognoza pentru urmÄƒtoarele douÄƒ sÄƒptÄƒmâni, intervalul 25 noi
decembrie 2019. Potrivit meteorologilor, în urmÄƒtoarele zile, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, în
majoritatea regiunilor.

Joi ÅŸi vineri, va fi cel mai cald. Cerul va avea înnorãri ÅŸi temporar va ploua în jumãtatea vesticã a Å£ãrii, iar seara ÅŸi no
local ÅŸi în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab ÅŸi moderat, cu unele intensificãri la munte, îndeosebi pe creste, iar trecãto
vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 ÅŸi 17 grade. De sâmbÄƒtÄƒ, începe, însÄƒ, rÄƒcirea. Mai întâî în vest, a
regiunilor.

Prognoza meteo în Banat

Vremea va fi mai caldÄƒ decât în mod normal în intervalul 25-29 noiembrie, când în medie se vor înregistra temperaturi maxi
de 14...15 grade. În intervalul 30 noiembrie-4 decembrie, procesul de rÄƒcire treptatÄƒ va conduce la o medie a temperaturilo
maxime de 5 grade. Ulterior, pânÄƒ pe 8 decembrie, aceastÄƒ medie va atinge 9 grade. Regimul termic nocturn va fi
caracterizat în perioada 25 -30 noiembrie de valori medii în jurul a 6 grade, valori cu mult peste cele normale.
Începând cu data de 1 decembrie, vremea se va rÄƒci, astfel cÄƒ temperaturile minime se vor încadra, în medie, între 0 È™i 2
Probabilitatea de apariÈ›ie a ploilor va fi în creÈ™tere începând cu data de 27 noiembrie. Acestea local pot fi moderate cantita
în prima parte a celei de-a doua sÄƒptÄƒmâni.

Vremea în CriÅŸana

Vremea va fi mai caldÄƒ decât în mod normal în intervalul 25-29 noiembrie, când în medie se vor înregistra temperaturi maxi
de 13...14 grade. În intervalul 30 noiembrie-4 decembrie, procesul de rÄƒcire treptatÄƒ va conduce la o medie a temperaturilo
maxime de 4 grade. Ulterior, aceastÄƒ medie va fi în creÈ™tere È™i va atinge 8 grade pe 8 decembrie.

Regimul termic nocturn va fi caracterizat în perioada 25 - 30 noiembrie de valori medii în jurul a 5 grade, valori cu mult
peste cele normale. Începând cu data de 1 decembrie, vremea se va rÄƒci, astfel cÄƒ temperaturile minime se vor încadra, în
medie, între -1 È™i 2 grade. Probabilitatea de apariÈ›ie a precipitaÈ›iilor, predominant ploi local È™i temporar moderate can
va fi în creÈ™tere începând cu data de 27 noiembrie.

Prognoza meteo în Transilvania

Vremea va fi mai caldÄƒ decât în mod normal în intervalul 25-29 noiembrie, când în medie se vor înregistra temperaturi maxi
de 11...12 grade. În intervalul 30 noiembrie-4 decembrie, procesul de rÄƒcire treptatÄƒ va conduce la o medie a temperaturilo
maxime de 3 grade. Ulterior, aceastÄƒ medie va fi în creÈ™tere È™i va atinge 6 grade pe 8 decembrie.

Regimul termic nocturn va fi caracterizat în perioada 25 - 30 noiembrie de valori medii în jurul a 3 grade, valori mai ridicate
decât cele normale. Începând cu data de 1 decembrie, vremea se va rÄƒci, astfel cÄƒ temperaturile minime se vor încadra, în
medie, între -3 È™i 0 grade. Probabilitatea de apariÈ›ie a precipitaÈ›iilor, predominant sub formÄƒ de ploaie va fi în creÈ™t
începând cu data de 27 noiembrie.

Vremea în MaramureÅŸ

Vremea va fi mai caldÄƒ decât în mod normal în intervalul 25-29 noiembrie, când în medie se vor înregistra temperaturi maxi
de 11...12 grade. În intervalul 30 noiembrie-4 decembrie, procesul de rÄƒcire treptatÄƒ va conduce la o medie a temperaturilo
maxime de 3 grade. Ulterior, aceastÄƒ medie va fi în creÈ™tere È™i va atinge 6 grade pe 8 decembrie.

Regimul termic nocturn va fi caracterizat în perioada 25 - 30 noiembrie de valori medii în jurul a 4 grade, valori mai ridicate
decât cele normale. Începând cu data de 1 decembrie, vremea se va rÄƒci, astfel cÄƒ temperaturile minime se vor încadra, în
medie, între -3 È™i 0 grade. Probabilitatea de apariÈ›ie a precipitaÈ›iilor, predominant ploi local È™i temporar moderate can
va fi în creÈ™tere începând cu data de 27 noiembrie.

Prognoza meteo Moldova

În intervalul 25 - 29 noiembrie vremea se va încÄƒlzi treptat, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 13
grade. ÎncepÄƒnd cu data de 30 noiembrie È™i pânÄƒ la sfârÈ™itul celei de-a doua sÄƒptÄƒmâni de prognozÄƒ, vremea va
normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între 4 È™i 7 grade.

Minimele termice se vor situa, în medie, între 1 È™i 4 grade în prima sÄƒptÄƒmânÄƒ, iar dupÄƒ data de 1 decembrie È™i p
intervalului de prognozÄƒ, între -1 grad È™i 1 grad. Probabilitatea de apariÈ›ie a precipitaÈ›iilor în general slabe va fi în creÈ
începând cu data de 27 noiembrie.

Vremea în Dobrogea

În intervalul 25 - 29 noiembrie vremea se va încÄƒlzi treptat, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 14
grade. ÎncepÄƒnd cu data de 30 noiembrie È™i pânÄƒ la sfârÈ™itul celei de-a doua sÄƒptÄƒmâni de prognozÄƒ, vremea va
normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între 8 È™i 11 grade.

Minimele termice se vor situa, în medie, între 1 È™i 4 grade în prima sÄƒptÄƒmânÄƒ, iar dupÄƒ data de 1 decembrie È™i p
intervalului de prognozÄƒ, între -1 grad È™i 1 grad. Probabilitatea de apariÈ›ie a ploilor în general slabe va fi în creÈ™tere p
26 noiembrie È™i temporar pe parcursul celei de-a doua sÄƒptÄƒmâni.

Prognoza meteo Muntenia

În intervalul 25 - 29 noiembrie vremea se va încÄƒlzi treptat, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 15
grade. ÎncepÄƒnd cu data de 30 noiembrie È™i pânÄƒ la sfârÈ™itul celei de-a doua sÄƒptÄƒmâni de prognozÄƒ, vremea va
normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între 6 È™i 9 grade.

Minimele termice se vor situa, în medie, între 2 È™i 6 grade în prima sÄƒptÄƒmânÄƒ, iar dupÄƒ data de 1 decembrie È™i p
intervalului de prognozÄƒ, între 0 È™i 3 grade. Probabilitatea de apariÈ›ie a ploilor în general slabe va fi în creÈ™tere la înc
intervalului de prognozÄƒ È™i temporar dupÄƒ data de 28 noiembrie.

Prognoza meteo Oltenia

În intervalul 25 - 29 noiembrie vremea se va încÄƒlzi treptat, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 13
grade. ÎncepÄƒnd cu data de 30 noiembrie È™i pânÄƒ la sfârÈ™itul celei de-a doua sÄƒptÄƒmâni de prognozÄƒ, vremea va
normalul termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între 7 È™i 10 grade.

Minimele termice se vor situa, în medie, între 2 È™i 5 grade în prima sÄƒptÄƒmânÄƒ, iar dupÄƒ data de 1 decembrie È™i p
intervalului de prognozÄƒ, între -1 grad È™i 1 grad. Probabilitatea de apariÈ›ie a ploilor în general slabe va fi în creÈ™tere l
începutul intervalului de prognozÄƒ È™i temporar dupÄƒ data de 28 noiembrie.

Vremea la munte

În intervalul 25 - 28 noiembrie vremea se va încÄƒlzi treptat, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 7 grad
ÎncepÄƒnd cu data de 29 noiembrie È™i pânÄƒ la sfârÈ™itul celei de-a doua sÄƒptÄƒmâni de prognozÄƒ, vremea va fi apro
termic al acestei perioade, iar media temperaturilor maxime va oscila între -2 È™i 2 grade.

Minimele termice se vor situa, în medie, între -1 È™i 2 grade în prima sÄƒptÄƒmânÄƒ, iar dupÄƒ data de 1 decembrie È™i p
a intervalului de prognozÄƒ, între -6 È™i -2 grade. Probabilitatea de apariÈ›ie a precipitaÈ›iilor în general slabe va fi în creÈ™
începând cu data de 28 noiembrie, potrivit ANM.
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