Meteo! Temperaturi anormale Ã®n acest weekend
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DupÄƒ câteva zile de iarnÄƒ, ne pregÄƒtim din nou pentru un weekend cu temperaturi peste normalul perioadei.
VREMEA. Prognoza meteo pentru sâmbÄƒtÄƒ, 15 februarie 2020.

Valorile termice diurne se vor situa peste cele normale la mijlocul lunii februarie în majoritatea zonelor, astfel cã cele
maxime se vor încadra 4 ÅŸi 14 grade. Cerul va avea înnorãri local persistente în est, sud-est ÅŸi centru ÅŸi cu caracter tem
celelalte regiuni, dar numai pe arii restrânse vor fi precipitaÅ£ii slabe -mixte în zona de munte ÅŸi ploi sau burniÅ£ã în rest.
Vântul va sufla slab ÅŸi moderat, cu intensificãri la începutul intervalului în sud-est, cu viteze în general de 40...50 km/h,
precum ÅŸi la munte, unde la altitudini mari în CarpaÅ£ii Meridionali ÅŸi de Curburã rafalele vor depãÅŸi 65...70 km/h.

Temperaturile minime, apropiate de mediile caracteristice datei în vest ÅŸi în nord-vest ÅŸi peste norme în restul Å£ãrii, se v
încadra între -6 ÅŸi 4 grade. Pe alocuri se va semnala ceaÅ£ã.

VREMEA. Prognoza meteo pentru duminicÄƒ, 16 februarie 2020
Vremea va fi caldã pentru aceastã perioadã din an în majoritatea zonelor, exceptând centrul Å£ãrii unde local se vor înregistra
temperaturi apropiate de mediile climatologice; astfel, maximele termice se vor încadra în marea lor majoritate între 5 ÅŸi 12
grade, iar cele minime între -11 grade în depresiunile intramontane ÅŸi 4...5 grade în Dealurile de Vest.

Cerul va fi parÅ£ial noros, iar vântul va sufla slab ÅŸi moderat, cu intensificãri în nordul CarpaÅ£ilor Orientali ÅŸi tempora
Moldova.
Mai ales dimineaÅ£a ÅŸi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaÅ£ã.

VREMEA. Prognoza meteo pentru luni, 17 februarie 2020
Vremea va fi predominant frumoasã, iar ziua ÅŸi deosebit de caldã pentru aceastã perioadã în cea mai mare parte a Å£ãrii, cu
valori termice mai ridicate faÅ£ã de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, cu înnorãri spre sfârÅŸitul intervalului în nordvestul teritoriului, când vor fi condiÅ£ii pentru precipitaÅ£ii slabe -mai ales sub formã de ploaie.
Vântul va sufla slab ÅŸi moderat, temporar cu intensificãri uÅŸoare pe crestele montane ÅŸi pe arii restrânse în est.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 ÅŸi 16 grade, iar cele minime se vor situa între -4 ÅŸi 6 grade, mai mici în
depresiunile din estul Transilvaniei, spre -10 grade. Izolat se va semnala ceaÅ£ã.

