Cod galben de ninsori, viscol È™i vreme rece
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Meteorologii au emis avertizare cod galben de ninsori È™i vreme rea, începând de sâmbÄƒtÄƒ searÄƒ. Potrivit avertizÄƒrii
meteorologilor, vremea se va rÄƒci accentuat, vor fi ninsori È™i se va depune strat de zÄƒpadÄƒ, iar vântul va sufla cu puter
Codul galben intrÄƒ în vigoare sâmbÄƒtÄƒ la ora 18.00 È™i va fi valabil pânÄƒ luni, ora 2.00.

Din seara zilei de sâmbÄƒtÄƒ (21 martie) va ninge moderat (cantitÄƒÈ›i de precipitaÈ›ii în jur de 15 l/mp) în zona CarpaÈ›ilo
È™i nordul Moldovei, unde stratul de zÄƒpadÄƒ nou depus va fi consistent.
CITEÈ˜TE È˜I
... (video) AutoritÄƒÈ›ile È™i localnicii, în lupta cu flÄƒcÄƒrile la BoÈ›eÈ™ti

Pe parcursul zilei de duminicÄƒ aria ninsorilor va cuprinde È™i CarpaÈ›ii Meridionali, iar vântul va avea intensificÄƒri temp
cu viteze de 55....70 km/h, viscolind ninsoarea È™i determinând scÄƒderea vizibilitÄƒÈ›ii. TotodatÄƒ, de sâmbÄƒtÄƒ, de la
miercuri, la ora 08 va fi în vigoare o informare meteorologicÄƒ de rÄƒcire accentuatÄƒ, ninsori È™i strat de zÄƒpadÄƒ.

În intervalul menÈ›ionat, vremea se va rÄƒci accentuat în toatÄƒ È›ara, devenind treptat deosebit de rece pentru ultima decad
lunii martie, potrivit ANM.
CITEÈ˜TE È˜I
... S-a dispus carantina! GrÄƒtarele de azi au pus capac autoritÄƒÈ›ilor!

În noaptea de sâmbÄƒtÄƒ spre duminicÄƒ (21/22 martie) È™i în cursul zilei de duminicÄƒ (22 martie) aria precipitaÈ›iilor p
sub formÄƒ de ninsoare va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane È™i local Transilvania, MaramureÈ™ È™i Moldov

Din a doua parte a nopÈ›ii de duminicÄƒ spre luni (22/23 martie) precipitaÈ›iile se vor transforma în lapoviÈ›Äƒ È™i ninsoa
mai mare parte a È›Äƒrii È™i se va depune strat de zÄƒpadÄƒ, mai consistent îndeosebi în zonele de munte È™i în regiunile
vor fi posibile depuneri de polei.
CITEÈ˜TE È˜I...
Ro-Alert: ?AlertÄƒ EXTREMÄ‚? cu privire la COVID-19
Temporar vântul va prezenta intensificÄƒri în majoritatea regiunilor, în general cu viteze de 50?60 km/h, iar pe crestele
montane va sufla tare, viscolind È™i spulberând zÄƒpada.
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