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- SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - 

Către, 
 POPULAȚIE, INSTITUȚII PUBLICE ȘI AGENȚI ECONOMICI 

Informare, 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ – COD GALBEN  
Agenția Națională de Meteorologie 

 

Urmare la adresa nr. 14172/20/2 din 16.08.2021, privind ATENȚIONAREA 

METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru perioada 16.08.2021, ora 1200 – 16.08.2021, 

ora 2200 și ATENȚIONAREA METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru perioada 

17.08.2021, ora 1000 – 18.08.2021, ora 1000
,  emisă de Administrația Națională de 

Meteorologie, astfel: 

1. În intervalul menționat în zona Carpaților Orientali, Maramureș și în nordul Moldovei vor 

fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse care vor 

avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. 

Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 25 …40 l/mp. 

2. Conform intervalului menționat vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi 

accentuată și se va manifesta prin intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 60…80 

km/h, pe alocuri vijelii, frecvente descărcări electrice, averse torențiale și grindină. 

Aceste fenomene se vor semnala pe parcursul zilei de marți (17 august) în regiunile vestice, 

centrale și nordice, iar în noaptea de marți spre miercuri (17/18 august) îndeosebi în 

Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și local Oltenia și nord-vestul Munteniei. În 

intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25…40 l/mp și izolat 

50 … 60 l/mp. Miercuri (18 august) instabilitatea atmosferică va fi accentuată în regiunile 

sudice, centrale și estice, iar temperaturile vor scădea în toată țara. 

Vă informăm că în legătură cu eventualele situații deosebite generate de fenomenele 

meteorologice periculoase pentru perioada mai sus menționată, puteți informa cu 

operativitate I.S.U. „BUCOVINA” al judeţului Suceava la nr. fax 0230/524432 sau 

telefon 0230/524426, respectiv numărul de urgență 112 sau administrația publică 

locală a municipiului Fălticeni la numărul de telefon: 0230/542056, 0754.022.644.  

 
PREȘEDINTELE CLSU FĂLTICENI 

Primar, 
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 

 
 
Întocmit, 

Insp. asist. – S.V.S.U. 

Giosanu Petru-Ovidiu 
 

NOTA: Se publică pe site-ul Primăriei la secțiunea Situații de Urgență pentru informarea populației. 
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